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2020-12-23   Ta ned anslag när nästa infobulletin kommer ut 

Uppsägning av grovcontainer  

Grovcontainrarna är uppsagda och tas bort från föreningen, sista tömningen sker den 13 

januari. Efter den 13 januari 2021 så får man själv åka till Görväln med sina grovsopor. 

Föreningen kommer att beställa grovcontainrar på vår och höst som man kan slänga 

grovsopor i.    
 

Underhåll fläktar 

Under jan-mars 2021 kommer underhåll att göras på frånluftsfläktarna i fläktrummen. Gamla 

fläktar byts ut och ny temperatur- och tryckstyrning installeras. I samband med bytet kommer 

några lägenheter att aviseras för kontroll av ventilationen innan och efter bytet. Ett fläktbyte 

kommer att påverka ventilationen under maximalt en dag. Entreprenör är CM Ventilation AB. 
 

Injustering av värmesystemet 

Injustering av ventiler i alla lägenheter kommer att göras i mars 2021. Avisering görs i feb. I 

samband med injusteringen kommer även innegivare att monteras i de lägenheter som saknar 

en sådan idag. Temperaturgivare i alla lägenheter innebär att vi kommer att ha bättre 

möjligheter att styra och fördela värmen i föreningen. Entreprenör är Värmex AB. 
 

Parkeringstillstånd - Påminnelse 

Skicka ett mail till parkering@kolarangen.se om du behöver boendetillstånd för 2021. 
 

Extrastämma 

Planering pågår inför en extrastämma med poströstning, kallelse planeras att skickas ut under 

jan 2021. På stämman kommer vi att rösta om gemensam el, gruppanslutning bredband samt 

årets motioner. 
 

Dränering på baksidan av Turbingränd 12-16 

Efter utvärdering av arbetet vid Tu 6-12 kan vi konstatera att dränering behöver göras även 

vid Tu 12-16. Grävning och dränering kommer därför att påbörjas i jan 2021. Arbetet innebär 

störningar i första hand för er som har uteplatser mot baksidan, mer detaljerad information 

kommer att delas ut till alla berörda innan årsskiftet. Entreprenör är Svenska Väg AB. 
 

Fönsterinventering 

På uppdrag av styrelsen kommer en fönsterkonsult att kontrollera fönstren i lägenheterna 

(Turbingränd 19/1 2021 och Teknikvägen 21/1 2021). Med tanke på Covid-19 så är det inte 

alla som vill ha besök i sin lägenhet. En lapp med information från fönsterkonsulten kommer 

delas ut till Er i vecka 01 2021 där Ni kan anmäla Ert intresse att få besök via mail. 

Entreprenör är Berkler Konsult. 

 

God Jul och Gott Nytt År från oss i styrelsen!  


