
2021-10-06 Informationsbulletin Kolarängen nr 7 2021 Sida 1 av 7 

 

 

 

 

Info om bredband (Karin) 

Nu har vi ett gruppavtal med Telenor och alla boende har i och med det möjlighet att beställa 

en ny router. Routern kostar ingenting men var och en behöver själv beställa routern (beställs 

från Telenor 020-22 22 22). Kostnaden för gruppavtalet är 125 kr per lägenhet och detta 

betalas av föreningen. Det är inget som läggs på månadsavgiften och det planeras inga 

höjningar framöver på grund av gruppavtalet. Har man en annan leverantör av bredband och 

inte vill ha det kvar bör det sägas upp. 

 

En del av er har uttaget på ställen där ni inte önskar ha ett uttag och detta är inget som vi i 

föreningen kan åtgärda. De som har stora lägenheter kan uppleva att det trådlösa nätet inte 

räcker till i den utsträckning man önskar. För att få en starkare signal kan man köpa Wifi 

förstärkare som stärker signalen i hela lägenheten. Hur många förstärkare/puckar som 

behövs beror på storleken på lägenhet. Det finns många olika varianter av dessa och finns 

att köpa på tex Elgiganten, Kjell och Co, Webhallen, ELON, NetOnNet mfl. De kostar från ca 

500 kr och uppåt. 

 

Det man kan göra är att antingen köpa så kallade puckar som är en slags förstärkare till 

bredband och TV. Det är olika hur många puckar som kan behövas till lägenheten kan vara 

allt från 1-3 puckar (man kan alltid fråga hos den firma där man köper puckar).  (Elgiganten, 

Kjell och Co, Webhallen, ELON, NetOnNet mfl) Detta kostar ca 1500 kr per puck.  

 

Det andra alternativet är att kontakta Karin i styrelsen och meddela att man vill att 

svagströmsbolaget kommer och drar om kablar i lägenheten. Svagströmsbolaget flyttar inte 

på några uttag utan de drar nätverkskabel till den plats där du önskar få ditt uttag, det är 

utanpåliggande kablar antingen i plastkanal eller så klamras kabeln.  Detta kostar ca 2000 kr 

per 10 meter och 160 kr per tillkommande meter ink moms.  

 

Passersystem och info/bokningstavlor (Lollo) 

Samtliga passersystem med porttelefon vid huvudentréportar är nu installerade. De sista 

info/bokningstavlorna kommer att installeras i början av veckan. Styrelsen kommer under 

veckan börja dela ut plastbrickor som används för inpassering vid entréport och för bokning 

av tvättstuga, bastu, gym, gästrum och föreningslokaler. Varje hushåll kommer erhålla fyra 

brickor som skall kvitteras vid mottagandet.  När systemet är i drift finns möjlighet att beställa 

ytterligare brickor och då kan också eventuella rättelser eller tillägg av namn och 

telefonnummer göras. 
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Preliminärt startdatum för passersystem och digitala bokningar är 1 november. Det är dock 

möjligt att testa att boka så fort ni får brickorna. Observera dock att för bokningar t o m 31 

okt gäller nuvarande bokningssystem med bokningscylinder, papper mm. 

I de tvättstugor där den nya digitala bokningstavlan sätts upp på samma ställe som den 

gamla bokningstavlan kommer de gamla tavlorna att tillfälligt placeras på ett bord eller en 

bänk i närheten t o m 31 okt. Som vi tidigare informerat om så kommer man att kunna öppna 

entrédörren med sin plastbricka eller sin vanliga dörrnyckel. 

 

Injustering av värmesystemet (Mats) 

Injusteringen av värmesystemet startade i våras samtidigt som temperaturgivare monterades 

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 

temperaturgivaren ramlar ner så får vi ta upp det med entreprenören (Värmex). 

 

Efter sommaren har arbetet fortsatt med injusteringen i de lägenheter där entreprenören inte 

kom in i under våren. Läget just nu är att vi har 13 lägenheter kvar där vi efter två aviseringar 

fortfarande inte kommit in. Innehavare av dessa lägenheter kommer att aviseras för besök 

ytterligare en gång, förvaltaren på HSB kommer också innan aviseringen att informera om att 

ytterligare ”bommar” medför att innehavarna kommer att debiteras för föreningens 

extrakostnader. Observera att föreningen har rätt att komma in i lägenheterna för att t ex 

justera in värmesystemet. 

 

Förutom arbeten i ett fåtal lägenheter återstår också förinställning av radiatorventiler och 

injustering av reglerventiler i lägenhetsförråd. Berörda lägenhetsinnehavare kommer att 

aviseras där inte fastighetsskötaren Classe kommer in. 

 

Temperaturkontroll och eventuell finjustering av systemet kommer att göras under den 

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

bort i samband med injusteringen att monteras tillbaka på radiatorerna. 

 

Varför känns hösten så kall? 

Nu när hösten kommer är det många av oss som upplever att det är fel på värmen. I många 

fall är det dock inget fel. Byggnader ackumulerar fukt under hela sommarperioden. När 

hösten kommer och temperaturen sjunker både utomhus och inomhus kommer även den 

ackumulerade fukten i betongstommen ut i lägenheten och det uppfattas som att det är rått 

och kallt inne. Flera saker kan påverka hur vi upplever temperaturen inne på hösten: 

• Den fuktiga luften gör att rumstemperaturen upplevs kallare 

• Det känns kallt när man känner på elementen 

• Vi har inte vant oss vid ”kyla” ännu 

 

Förr styrdes värmen som går ut till elementen av vilken utomhustemperatur det var. Nu styrs 

utgående värme av vilken inomhustemperatur det är. Om tillexempel solen värmt upp alla 

lägenheter under dagen så ackumuleras denna värme i lägenheterna, det kan alltså trots att 

utetemperaturen sjunker på natten ändå inte gå ut någon värme på elementen – eftersom det 
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är tillräckligt varmt inomhus ändå. Det är därför alltid viktigt att titta på sin 

inomhustermometer och inte känna på elementen. Elementen kan vara kalla även om det är 

kallt ute – för att det är tillräckligt varmt inne. Termometern ska inte avläsas om den sitter på 

eller i närheten av en yttervägg eller fönster. Temperaturen som är relevant är i din 

vistelsezon som mäts ca 1 meter från yttervägg och golv. Temperaturen bör vara ca 21 

grader och som lägst 20 grader. 

 

Målning förråd, skärmar, burspråk mm Radhusen Teknikvägen (Björn) 

På grund av stor omfattning ruttet virke så går renoveringen inte som det var planerat. 

Entreprenören tvingas byta hela väggar på förråden och det sinkar takten såklart. 

Efter första hälften av oktober kan det vara svårt att måla på grund av utetemperaturen. 

Arbetet med färdigställandet kommer att pågå tom Teknikvägen 51. 

Pergolan på balkongerna radhusen kommer att rivas. 

I mötet balkong och burspråk har det på flera ställen runnit in vatten mellan balkongen 

och betongplattan på burspråket. Detta har föreningen kontrollerat med hjälp av ett 

företag, Väsby Fukt AB. Inga skador konstaterades inne i lägenheterna. 

Arbetet med att täta läckan mellan balkongen och burspråksplattan kommer gå ut på 

förfrågan till flera byggare inom kort. 

 

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 en anmälan skickades in till nätägaren e.on i 

somras. Innan vi får svar från e.on kan vi inte börja med det praktiska arbetet, vi räknar dock 

med att allt skall vara klart innan årsskiftet. 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. Entreprenör är Ecoguard med ELS 

Montage som underentreprenör. 

Du som boende behöver inte säga upp ditt elhandelsavtal, alla enskilda avtal avslutas 

automatiskt i samband med ombyggnaden av elnätet. 

Baksidan Turbingränd 6-16 (Björn) 

Arbetet med finplaneringen efter dräneringsarbetet är nu så gott som klart. Återstår arbete 

med 3 tak över entréer och lite justeringar. När taken är på plats kommer en besiktning att 

ske. 

Pergolataken högst upp på terrasserna (Björn) 

Arbetet är i planeringsstadiet. Föreningen försöker hitta en bra lösning som passar 

våra fastigheter. Vi kommer att ta hjälp av en konstruktör och en arkitekt. 
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Nya fönster (Björn) 

Som ett led i styrelsens utredning om våra fönster har nu en förfrågan gått ut till  

5 entreprenörer gällande byte av samtliga fönster på Teknikvägen och Turbingränd. 

Utifrån de anbud som kommer in kan vi i styrelsen fatta beslut om 

-omfattning 

-genomförande. 

Vår anbudsförfrågan avser nya kopplade fönster med aluminium-utsida och trä invändigt. 

Anbud kommer till oss i början på november 

 

Utemiljö (Rose-Marie)  

Lekplatsen Turbingränd: Två leverantörer har visat intresse. Vi väntar nu på ett förslag (skiss) 

från dem. Det vi anser är bäst och mest prisvärt kommer att presenteras för alla boende. Den 

förhoppning vi hade att arbetet skulle starta i höst var för optimistiskt. Vi hoppas vi har en 

uppfräschad, inspirerande och fin lekplats under 2022. 

 

Turbingränd rosenrabatt vid flaggstång: Ny rabatt med perenner och ett vårblommande träd 

kommer att anläggas med start under hösten. 

 

Teknikvägen: Gräs och grillplatsen (ytan mellan TE 67 och 85). Grillen, befintliga bord och 

bänkar kommer att bytas ut. Gräset tas bort under bord och grill ersätts med 

marksten/plattor. Då det varit många synpunkter på var boulebanan ska vara så har styrelsen 

beslutat att de boende kommer att få rösta om plats för boulebanan under hösten.  

 

Baksida Teknikvägen 117-121: Buskar kommer att planteras på gräsytan (förslag kommer 

från HSB på blommande buske som klarar skuggigt läge), bänk och bord kommer att köpas 

in till våren 2022. P-förbuds-skylt sätts upp samt förslag på förstärkning av belysning (ej 

störande in mot byggnaden) kommer att tas in. 

 

Bersåer/lusthus (Mats) 

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

den vid 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 är försenat på grund 

av sen leverans från HAGS men kommer preliminärt att ske i slutet av okt. 

 

Radonmätning/åtgärder (Mats) 

En radonmätning gjordes i föreningen feb-april 2020. Lägenheter över gränsvärdet 

åtgärdades i nov 2020 och kontrollmätning av dessa utfördes jan-mars 2021. För de 

lägenheter som fortfarande efter kontrollmätningen låg över gränsvärdet utfördes ytterligare 

radonåtgärder i aug 2021. Kontrollmätning kommer att göras med start i okt 2021 för att 

verifiera de senaste åtgärderna. Berörda lägenhetsinnehavare kommer inom kort att aviseras 

för kontrollmätningen (det gäller 4 lägenheter). Entreprenör är Radea. 
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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 (fortfarande) 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. 

 

Laddplatser (Mats) 

Styrelsen har beslutat att installera laddplatser utomhus. Ett förfrågningsunderlag är utskickat 

och val av leverantör och lösning kommer att ske den närmaste månaden. Tanken är att 

laddplatser till att börja med installeras där vi har el framdragen idag, d v s på platser där vi 

idag har motorvärmaruttag. Hur många platser det handlar om beror på exakt vilken lösning 

vi väljer. Vi kommer även att kontakta alla som idag har en motorvärmarplats för att höra om 

motorvärmaruttaget används. Förhoppningen är fortfarande att laddplatser skall finnas på 

plats i år.  
 

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 innan årsskiftet. 

 

Styrelsen söker bollplank 

Vi söker kunniga personer med erfarenhet inom bygg, vvs, el, trädgård mm. Vi tar gärna hjälp 

av personer som inte behöver vara med i styrelsen utan endast bistå med erfarenhet så att vi 

kan använda er som ”bollplank” och resonera och fråga vad ni anser om olika projekt som vi 

håller i. Anmäl ert intresse till fragastyrelsen@kolarangen.se 

 

Mata inte fåglar 

Med hänsyn till dina grannar! Mata inte fåglar på terrassen eller i nära anslutning till 

husen, eftersom fågelspillning, förutom att den kan hamna på grannens terrass, även 

medför risk för smittspridning. Spill av foder på marken drar också till sig råttor som kan ta 

sig in i husen. 

Påminnelse till alla som har garageplats att vänta till dörren stänger så inte obehöriga 

kommer in.   

Det har varit händelser vid både Teknikvägen och Turbingränd i garaget med obehöriga som 

kommit in. Därför vill vi passa på att uppmana er alla att vänta med att åka tills garagedörren 

har stängts. 
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TV gruppavtal med TELE2 fd Comhem 

Föreningen har fortfarande gruppavtal för TV via Tele2. Det som ingår är basutbudet med 

digitala kanaler. Kostnaden för detta är 30 kr per lägenhet och det ingår i månadsavgiften på 

samma sätt som bredbandet.  Om man önskar HD-kvalitet eller fler kanaler än basutbudet så 

får man teckna det med vem man vill av Tele2 eller Telenor men får då betala för detta själv.   

 

Städdag 

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

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

en trädgårdscontainer på Teknikvägen. Containrarna ställs ut den 22 oktober och tas hem 

den 25 oktober. Mer information kommer snart. 

 

Medlemsmöten och styrelseexpedition 

Vi räknar med att vi sätter i gång med både medlemsmöten och styrelseexpedition till våren. 

Mer information kommer på infoblad och på hemsidan. 

 

Info om avfall (Karin) 

I Järfälla kommun måste alla sortera ut matavfall från 1 jan 2022. För oss är det en utmaning 

att hitta en lösning som fungerar både för oss boende och för de som hämtar avfallet. 

Vi kan t ex inte ha kärl för matavfall inne i områdena på Teknikvägen eller Turbingränd 

eftersom det är för trångt för de som hämtar avfallet. Alternativet är kärl för matavfall där 

containrar för grovavfall stod tidigare. Det pågår också diskussioner i samfälligheten för 

sopsugen om hur den skall användas i framtiden där ett alternativ är att den används enbart 

till matavfall. Eftersom vi vill se vad resultatet av diskussionerna om sopsugen blir så har 

styrelsen sökt dispens för att inte behöva sortera matavfallet från 2022-01-01. Vi har dock 

inte fått något besked ännu om dispensansökan men vi hoppas få svar inom kort. 

 

Grovsopbilen (Karin) 

Grovsopbilen kommer till föreningen 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. Datum och 

tider för grovsopbilen finns också i kalendern på hemsidan kolarangen.se. 

 

Utkallning av jourmontör vid problem med elen 

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.  
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Olja i avloppet i garaget på Turbingränd 1-5 

Vi har varit tvungna att göra en extra slamsugning av avloppet till tvättplatsen i garaget på 

Turbingränd 1-5 eftersom det var stopp på grund av olja i avloppet. Det är naturligtvis inte 

tillåtet att tömma ut olja i avloppet - Det orsakar problem och extra kostnader för föreningen. 

 

Plywoodskivor i garagen för däckbyte 

I alla garagen finns nu en plywoodskiva i anslutning till tvättplatserna, den skall användas 

som skydd vid däckbyte så att inte domkraften skadar asfalten. 

 

Förändringar i Tele2s TV-utbud 

TV10 kommer att ersätta TV6 i Tele2s grundutbud, förändringen sker tidigast 31/10 2021.  

 

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/ 

 

 

Gå gärna in på föreningens hemsida för att titta på nyheter och läsa om projekt. Vi försöker uppdatera 

hemsidan när vi får ny information angående våra projekt. www.kolarangen.se 
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