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Ordförande har ordet 

Året har hittills fortsatt på samma sätt som året innan med inställda medlemsmöten och 

städdagar samt en årsstämma med poströstning. Nu har vi dock en förhoppning om en något 

mer normal höst och vinter. Återstår dock att se när vi åter kan samlas till infomöten, 

städdagar och andra sammankomster. Det är mycket som är på gång på olika sätt i 

föreningen och det är faktiskt en utmaning att också informera om allt på en lagom nivå och i 

rätt tid men vi gör så gott vi kan. Precis som föregående mer omfattande information i nov 

förra året så delas denna ut i alla brevlådor. Namnet inom parentes i rubrikerna visar vem 

som är ansvarig eller kontaktperson inom styrelsen för projektet/arbetsområdet/ärendet. 

 

Den här gången tar vi upp följande ämnen: 

• Passersystem och info/bokningstavlor 

• Gruppanslutning bredband 

• Gemensam el 

• Injustering av värmesystemet 

• Bersåer/lusthus 

• Pilotåtgärder terrasser 

• Radonmätning/åtgärder 

• Laddplatser 

• Målning radhus Teknikvägen 

• Återställning efter dränering på baksidan av Turbingränd 6-16 

• Fönster 

• Skärmtak/pergola ovan övre terrasser på Turbingränd och Teknikvägen 

• Renoveringen av föreningslokalen på Turbingränd 4 

• Brandskydd 

• Uppsägning av hyresavtal 

• Utkallning av jourmontör vid problem med elen 

• Vid in- och utpassering i garagen 

• Håll ned farten i garagen 

• Utemiljö 

• Avfallshantering 

• Grovsopbilen 

• Trädgårdsavfall 

 

Glad sommar! 

INFORMATIONSBULLETIN FÖR  

Bostadsrättsföreningen Kolarängen 
Nr 6 2021 

 

 
nr 1 Januari 2018 
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Passersystem och info/bokningstavlor (Lollo) 

Som vi tidigare har informerat om kommer vi preliminärt från den 1 oktober i år att ha ett 

passersystem med porttelefon vid samtliga huvudentréportar. Passersystemet är av fabrikat 

Axema som är ett av de vanligast förekommande på marknaden. Varje hushåll kommer 

initialt att få 4 plastbrickor (taggar) men det kommer också att vara möjligt att köpa till 

ytterligare plastbrickor via nyckelansvarig i föreningen. Plastbrickan kan användas för 

inpassering vid entréport och för bokning av tvättstuga, bastu, gym, gästrum och 

föreningslokal. Alla entrédörrar kommer att vara låsta dygnet runt och för att komma in 

genom entréporten använder man sig antingen av plastbrickan eller sin vanliga dörrnyckel. 

I porttelefonen vid entréporten kan besökare ringa upp boende som anmält namn och 

nummer, boende kan sedan via telefonen släppa in besökaren. Observera att telefonnumret 

inte kommer att synas på displayen i porten. Endast namn syns på displayen! 

Telefonnummer har endast Norrlås AB samt nyckelansvariga i föreningen tillgång till. Det är 

fortfarande några som inte har lämnat in namn och telefonnummer men ni som inte har gjort 

det kan göra det via mail till lollo.helgerum@kolarangen.se  

När systemet är i drift görs eventuella rättelser eller tillägg av namn och telefonnummer via 

föreningens nyckelansvariga. 

Informations-/bokningstavlor kommer att finnas i varje portentré samt i anslutning till varje 

tvättstuga. Där kan man boka tvättstuga, bastu, gym, gästrum och föreningslokal. Bokningar 

kan man även göra från en dator eller smart telefon. Den digitala bokningen av tvättstugorna 

och övriga bokningsbara lokaler kommer preliminärt att införas från 1 november, så fram till 

31 oktober så bokar man som vanligt med sin tvätt-cylinder och andra bokningslistor. Det 

kommer även som idag vara möjligt att ta en bokad tvätt-tid efter 30 minuter om inte den som 

bokat tvättstugan påbörjat sin tvättning. Till gymmet kommer det att monteras en kortläsare, 

även där öppnar du med plastbrickan. 

 

Ingen förändring sker i nuläget med lås och nycklar till lägenheten, de kommer att finnas kvar 

tills vidare. Observera att dessa är föreningens ansvar och att det inte är tillåtet att byta ut 

låset till lägenhetsdörren. 

 

Gruppanslutning bredband (Karin) 

Föreningen har tecknat gruppanslutningsavtal för bredband 500/500 med Telenor och 

kostnaden kommer att ingå i månadsavgiften för lägenheten. Preliminärt startdatum är 1 okt 

2021. I tjänsten ingår en router och det är möjligt att också använda telefoni. Ni som idag har 

avtal med Telenor kommer så snart gruppavtalet är i drift att ha bredbandstjänsten 500/500 

utan kostnad, eventuella tilläggstjänster kommer fortfarande att debiteras. Observera att om 

du har avtal för bredband med någon annan leverantör än Telenor så behöver du själv säga 

upp avtalet om du har för avsikt att byta till Telenor. Det kan vara bra att i så fall ha en liten 

överlappning av avtalen ifall startdatumet för Telenor flyttas fram. Gruppavtalet för TV som 

föreningen har med Comhem/Tele2 påverkas inte utan löper på tills vidare. 

 

mailto:lollo.helgerum@kolarangen.se
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Telenor kommer också att uppgradera fastighetsnätet så att deras tjänster fungerar i hela 

föreningen och bredbandsuttag kommer att installeras i de lägenheter där det saknas idag. 

De som vill beställa en dragning internt i lägenheten och flytta bredbandsuttaget till ett annat 

rum kommer att kunna göra det till ett förmånligt pris. Vi har insett att det förekommer ett 

antal olika typer av bredbandsuttag i föreningen men Telenor säger att alla uttag fungerar lika 

bra (det är kablarna fram till uttaget som är viktiga). 

 

Detaljerad information om vad som kommer att hända och hur man gör för att aktivera 

tjänsten, beställa router, göra tilläggsbeställningar eller beställa extra dragning i lägenheten 

kommer att skickas ut så fort vi får informationen från Telenor.  

 

Gemensam el (Mats) 

Föreningens elnät kommer enligt stämmobeslut att byggas om till gemensam el (IMD EL). 

Gemensam el innebär att i stället för att alla lägenheter har ett eget avtal med elbolaget så 

har föreningen ett gemensamt avtal. Fördelarna är att vi slipper de fasta lägenhetsavgifterna 

till nätägaren och att föreningen blir storförbrukare och kan pressa priser på ett helt annat sätt 

än enskilda boende med egna avtal kan göra. Boende i föreningen betalar för sin förbrukning 

som vanligt men behöver inte betala någon nätavgift. Debiteringen av elförbrukningen görs 

via avierna från HSB. 

Förberedelser för ombyggnaden pågår och anmälan kommer inom kort att skickas in till 

E.ON. Preliminärt kommer ombyggnaden att vara klar i sep men mer information kommer när 

vi vet exakt när arbetet börjar. För oss boende så innebär ombyggnaden ett kortare el-avbrott 

i samband med omkopplingen, kanske någon timme eller så. Avbrottet kommer att aviseras i 

förväg för respektive lägenhet. 

Injustering av värmesystemet (Mats) 

Injusteringen av värmesystemet har pågått under våren samtidigt som temperaturgivare 

monterats i de lägenheter som saknade en sådan sedan tidigare. Det är viktigt att 

temperaturgivaren inte tas bort utan får sitta kvar på väggen där den monterats, meddela 

styrelsen om den ramlar ner så får vi ta upp det med entreprenören (Värmex). De lägenheter 

där entreprenören inte kommit in kommer att aviseras igen efter sommaren, observera att 

föreningen har rätt att komma in i lägenheterna för att t ex justera in värmesystemet. 

 

Under arbetet har man upptäckt ett antal olika problem/felaktigheter i systemet, det handlar t 

ex om felaktiga ventiler, felaktiga koppel, reglerventiler som saknas och mycket smutsigt 

vatten i delar av systemet. En del har åtgärdats under våren och annat kommer att tas itu 

med efter sommaren. Därefter har vi större möjligheter att justera värmen mer rättvist i 

föreningen. 

 

Temperaturkontroll och eventuell finjustering av systemet kommer att göras under den 

kallaste delen av året, preliminärt i jan-feb 2022. Då kommer också termostaterna att 

monteras tillbaka på radiatorerna. 
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Bersåer/lusthus (Mats) 

Fyra av föreningens bersåer kommer att bytas ut, det gäller alla bersåer på Teknikvägen och 

den på lekplatsen på Turbingränd. De nya bersåerna är likvärdiga med de nuvarande men 

färgen är vit och svart, de levereras av Hags precis som tidigare. Bytet kommer att ske i 

slutet av eller efter sommaren, vi har ännu inte fått något leveransbesked. 

 

Pilotåtgärder terrasser (Mats) 

Under förra året genomfördes åtgärder på fyra terrasser för att åtgärda problem med läckage 

under blomlådor och invid fasaden. Nu väntar vi på att utvärderingen som görs av den 

anlitade betongkonsulten skall bli klar. Om åtgärderna efter utvärdering visar sig fungera bra 

kommer fler terrasser att åtgärdas. 

 

Radonmätning/åtgärder (Mats) 

Radonmätning utförd feb-april 2020. Radonåtgärder utförda i nov 2020. Kontrollmätning efter 

åtgärder utförd jan-mars 2021. Radonåtgärder planerade i aug 2021 i 4 lägenheter på 

Teknikvägen som fortfarande efter kontrollmätning ligger över gränsvärdet, berörda 

lägenhetsinnehavare är aviserade. 

 

Laddplatser (Mats) 

Styrelsen har beslutat att installera laddplatser utomhus. Vi kommer nu att ta in offerter och ni 

får mer information så snart vi har mer detaljer om hur och när, förhoppningen är i alla fall att 

det ska göras i år.  

 

Målning radhus Teknikvägen (Björn) 

Föreningen har tecknat avtal med Andrés måleri AB från Uppsala om att underhållsmåla 

förråd, balkonger, burspråk, räcken, skärmar mm på alla radhus på teknikvägen. Arbetet 

startar med tvätt av fasaderna tisdag 3 augusti och kommer att pågå till oktober 2021. 

 

Återställning efter dränering på baksidan av Turbingränd 6-16 (Björn) 

Föreningen har kontrakterat Balans bygg AB för att finplanera efter utfört dräneringsarbete på 

baksidan av Turbingränd 6-16. Arbetet har påbörjats och handlar om att plantera gräs och 

buskar, återställa plattor, trädäck och skärmtak samt att komplettera belysning på gångvägen 

bakom huset. Arbetet beräknas vara klart senast v.30 2021. 

 

Fönster (Björn) 

Under hösten 2021 kommer projektering av fönsteråtgärder genomföras. 

Förfrågningsunderlag tas fram, anbud tas in från leverantörer av fönster samt 

målerientreprenörer för att föreningen ska kunna fatta rätt beslut senare i höst om omfattning 

och utförande. En ekonomisk analys av frågan – ska föreningen byta alla fönster? Detta ska 

ställas mot byte av fönster i utsatta lägen, söderfasader tex. Övriga fönster justeras, 

renoveras och målas för att hålla minst 10 år till. Vi behöver helt enkelt lite mer underlag för 

att fatta beslut. Målet är att vara beslutsmässiga senast i november 2021. 
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Skärmtak/pergola ovan övre terrasser på Turbingränd och Teknikvägen (Björn) 

Vi kommer under hösten 2021 undersöka vad som bör göras med pergolataken ovan översta 

terrassen i fastigheterna. Uppdraget är att försöka hitta en bra och funktionell lösning som 

kan fungera generellt och framåt. 

 

Renoveringen av föreningslokalen på Turbingränd 4 

Renoveringen av lokalen är klar, återstår att sätta upp tavlor. Lokalen är åter bokningsbar 

men observera att restriktionerna med max 8 personer fortfarande gäller. 

 

Brandskydd (Lollo) 

Trapphus 

Det är viktigt att trapphus och gångar alltid hålls fria från brännbara föremål som möbler, 

barnvagnar, tidningspapper mm, sådan förvaring ökar risken för anlagda bränder. Vid en 

brand bildas stora mängder rök som försvårar utrymningen. Vid en brand måste trapphusen 

kunna användas av både räddningspersonal och de boende som utrymmer. Samtidigt som 

det är mycket folk kan det vara dåliga siktförhållanden med mörker och mycket rök. Då är 

framkomligheten livsviktig och därför får inga föremål förvaras i trapphus eller gångar så att 

de kan hindra en utrymning och bidra till rökutveckling. 

Tänk på att det oftast inte är elden som dödar utan röken. Det kan räcka med två andetag för 

att bli medvetslös och därmed riskera att avlida. 

Vi i styrelsen ber Er därför att ta bort era saker från trapphus och gångar. 
 

Brandvarnare 

Varje lägenhet ska ha minst en brandvarnare (rekommendation 1 per 60 m2). Glöm inte att 

göra en funktionskontroll av era brandvarnare. 

 

Grilltider 

Grillning med kol är endast tillåtet vid avsedda grillplatser på Turbingränd samt Teknikvägen. 

På egen uteplats får endast el- och gasolgrill användas. 

Tips! Utbildning i brandsäkerhet 

Utbildningen Brandsäkerhet i hemmet finns att göra på Brandskyddsföreningens hemsida. 

Den är gratis och finns översatt till flera språk. 

https://brandskyddsforeningen.se/webbshop/utbildningar/webbutbildning-brandsakerhet-i-hemmet/ 

 

Uppsägning av hyresavtal (Mats) 

Villkorsändringar behöver göras i alla befintliga hyreskontrakt för garage, p-platser och förråd 

vilket betyder att alla kontrakt kommer att sägas upp. Befintliga hyrestagare kommer att 

erbjudas nya kontrakt på samma objekt (utom i undantagsfall). I samband med 

uppsägningen kommer en justering av hyresnivån att göras vilket är en av anledningarna till 

att avtalen behöver sägas upp. Som en del av er har märkt har vi haft en del utmaningar med 

administrationen av hyreskontrakt i samband med byten eller tecknande av nya avtal där 

HSB varit sena eller helt enkelt gjort fel. När vi känner att vi har koll på läget kommer 

hyresavtalen att sägas upp vilket troligen kommer att ske efter sommaren. 

 

https://brandskyddsforeningen.se/webbshop/utbildningar/webbutbildning-brandsakerhet-i-hemmet/
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Utkallning av jourmontör vid problem med elen 

På förekommen anledning meddelas att om hela eller delar av lägenheten saknar ström och 

ingen av säkringarna i lägenheten är trasig så är det antagligen jordfelsbrytaren i lägenheten 

som löst ut eller en huvudsäkring som behöver bytas i el-rummet/skåpet. Kontrollera först om 

jordfelsbrytaren löst ut, om så inte är fallet kontaktar du ditt portombud (eller portombud i 

angränsande port). Portombudet har nyckel till el-rummet/skåpet och kan byta 

huvudsäkringen om den är trasig. Om du bor i ett radhus sitter huvudsäkringarna i elskåpet 

på förrådet där du själv kan byta säkring. 

 

Ring inte till jouren innan du kontrollerat jordfelsbrytaren eller portombudet har kontrollerat 

huvudsäkringarna. Om du kontaktar jouren för att återställa jordfelsbrytaren i lägenheten eller 

byta en huvudsäkring får du själv betala kostnaden för utryckningen.  

 

Vid in- och utpassering i garagen 

Tänk på att stanna till vid in- och utpassering i garagen för att kontrollera så att inga 

obehöriga tar sig in. 

 

Håll ned farten i garagen 

Vi hade en motion på senaste stämman där man ville montera farthinder i garagen, motionen 

röstades ned vilket dock inte betyder att det är fritt fram att köra fort. Håll ned hastigheten, 

annars kanske vi blir tvungna att ta upp frågan på nytt. 

 

Utemiljö (Rose-Marie) 
Lekplatsen Turbingränd planeras att fräschas upp med delvis ny lekplatsutrustning samt nytt 
underlag. Vi tittar också på att använda del av naturmarken på båda sidor för att göra en mer 
utmanande lekplats. Förhoppningsvis kan arbetet starta i höst. 
 
Teknikvägen, gräs och grillplatsen (ytan mellan TE 67 och 85). Marken kommer att 
återställas med gräs. Grillen, befintliga bord och bänkar kommer att bytas ut. Gräset tas bort 
under bord och grill och ersätts med marksten/plattor. Planen var ju också att anlägga en 
boulebana. Ytan mellan TE 67 och 85 är dock för liten för att rymma både gräsyta för 
lek/samvaro och en boulebana. Vi kommer därför försöka hitta en annan lämplig yta där en 
boulebana kan anläggas, ett alternativ är t ex bakom Teknikvägen 117-121. 
 

Avfallshantering (Karin) 

Regeringen har utfärdat nya bestämmelser avseende insamling av matavfall och i Järfälla 

kommun gäller att alla i hela kommunen måste samla in matavfall från och med 2022-01-01. 

Det innebär att föreningen behöver ha en lösning på plats i år. Styrelsens arbetsgrupp har 

studerat miljöhus och matavfallshantering i närområdet. Arbetsgruppen har också 

tillsammans med kommunens avfallshandläggare och kommunens sophämtare tittat på 

alternativa lösningar som kan införas i föreningen. Tanken är att ställa ut en 

matavfallsbehållare på den platsen där grovcontainern tidigare stod. Vi kommer även att 

asfaltera den ytan i augusti innan vi ställer behållaren på plats. Tidningscontainern kommer 

också att bytas ut mot en likadan behållare som för matavfallet. 
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Grovsopbilen (Karin) 

Grovcontainern togs bort i mitten av maj. Det har varit en del problem med att folk har slängt 

kartonger och säckar på platsen där containern stod. Detta är inte ok, du får själv sortera sitt 

avfall eller lämna det till grovsopbilen som kommer varannan tisdag udda veckor kl 18.50-

19.10 på Teknikvägen och 19.15-19.35 på Turbingränd. Du behöver vara på plats för att 

slänga grovsopor när bilen kommer, ingen tar hand om avfallet om det lämnas i förväg. Det 

är många som har kommit de tisdagar som vi haft tjänsten hittills och det verkar vara 

uppskattat av många. Grovsopbilen fortsätter att komma samma tider under hela sommaren. 

 

Trädgårdsavfall (Karin) 

Släng inte annat är organiskt avfall i behållare för trädgårdsavfall, vid tömning har man hittat 

plastkrukor och plastsäckar vilket föreningen får betala extra för. Det som får slängas i 

trädgårdskärlet är gräsklipp, mindre klipp från buskar, trädgårdsmaterial med en grovlek upp 

till 3 cm, löv, fallfrukt (mindre mängder) och jord från krukväxter. Exempel på saker som 

inte är trädgårdsavfall: aska, avverkade träd, stubbar, upprivna häckar, plastpåsar, 

plastsäckar, komposterbara påsar såsom majsstärkelsepåsar, påsar gjorda av bioplast, glas 

och kattsand samt annat icke organiskt avfall från djur och djurburar. 

 

På Teknikvägen så dumpas det trädgårdsavfall, julgranar mm i skogen nedanför 

Teknikvägen 119-121. Detta är inte ok det finns kärl att slänga sitt trädgårdsavfall i. Risken 

finns att kommunen bötfäller föreningen för olovlig dumpning. 

 

Frågor till styrelsen 

Om du har generella frågor till styrelsen ber vi dig att kontakta oss på: 

fragastyrelsen@kolarangen.se 
 

Om du har specifika frågor om något projekt eller ärende kan du kontakta den ansvarige 

inom styrelsen: 
 

Mats Lejnemark 070-531 0313 mats.lejnemark@kolarangen.se 

Karin Adamsson 073-654 8217 karin.adamsson@kolarangen.se 

Björn Söderhäll 073-516 0820 bjorn.soderhall@kolarangen.se 

Emelie Welander 070-339 5995 emelie.welander@kolarangen.se 

Fredric Andersson 070-092 5995 fredric.andersson@kolarangen.se 

Gunilla Palmqvist 076 581 1811 gunilla.palmqvist@kolarangen.se 

Lollo Helgerum 070-611 0124 lollo.helgerum@kolarangen.se 

Merja Axberg 070-739 8082 merja.axberg@kolarangen.se 

Rose-Marie Douhan 070-450 1209 rose-marie.douhan@kolarangen.se 

 

Felanmälan HSB 
Kontaktas alltid vid fel i lägenheten, gemensamma lokaler eller utomhus inom området 
 

Telefon 010-442 50 00 (vx) 
 

E-post felanmalan.mail@hsb.se 
 

Via webbformulär https://www.hsb.se/norrastorstockholm/felanmalan/ 

 

mailto:felanmalan.mail@hsb.se
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