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Avfallshantering 

Grovcontainern tas bort i mitten av maj, i stället kommer en grovsopbil till föreningen en viss 

tid (kvällstid) varannan vecka. Mer information och detaljer om detta och andra förändringar i 

avfallshanteringen kommer inom kort. 

  

Städdag 

Även vårens städdag påverkas av rådande omständigheter. Ingen sedvanlig servering, dock 

kommer containers för grovavfall att finnas på plats på Teknikvägen och Turbingränd från 

fredag 23 april till måndag 26 april. 

 

Injustering av värmesystemet 

Injusteringen i lägenheterna är klar (där man kommit in). I flera lägenheter sitter det gamla 

ventiler som behöver bytas. De lägenheter där det återstår arbete kommer vi att återkomma 

till innan sommaren eller kanske till hösten beroende på läget. Arbetet fortsätter också under 

våren med byte av felaktiga koppel och ventiler på element i allmänna utrymmen. 

Kontrollmätning av hela systemet efter injusteringen måste göras när det är som kallast och är 

planerat till början av nästa år. Då måste det också vara fullt flöde i systemet och därför 

återmonteras termostaterna efter avslutad kontrollmätning. 

 

Gruppavtal bredband 

Detaljdiskussioner inför avtalstecknande pågår, information kommer så snart avtalet är klart. 

 

Garagerenovering Te 1-9 

Renoveringen av garaget har precis avslutats, därmed är alla fyra garage i föreningen klara. 

Tack för det Kurt Lillieholm och Nils-Arne Johansson som hållit i projekten respektive 

parkeringsadministrationen för alla fyra garage. 

 

Dränering på baksidan av Turbingränd 6-16 

Dräneringen är klar och planeringen för återställningen har påbörjats. Marken behöver dock 

sätta sig innan det praktiska arbetet med återställningen kan börja.  

 

Årsstämma 4 maj 2021 

Årsstämman genomförs även i år enbart med poströstning. Kallelse delas ut i april. 

 

Styrelseexpedition 

Inga öppna styrelseexpeditioner tills vidare, för att komma i kontakt med styrelsen skicka mail 

till fragastyrelsen@kolarangen.se eller ring (se tfn nr på hemsidan under kontakt/styrelsen). 
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