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God Jul och Gott Nytt År från oss i styrelsen! 
 

Ordförande har ordet 

Återgången till en mer normal vardag dröjer och det återstår att se när vi kan komma i gång 

med medlemsmöten, styrelseexpeditioner, städdagar mm. Den tillfälliga lagen som tillät 

enbart poströstning gäller dock inte längre så vi planerar nu för en fysisk årsstämma i maj, vi 

återkommer med datum och annan information senare. Det är fortfarande 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. 

 

Eftersom föreningens driftkostnader stiger och både stora och små renoveringsprojekt pågår 

eller ska påbörjas så kommer vi att höja avgiften fr o m 1 jan 2022 med 2%. Den sedan länge 

planerade uppsägningen av hyreskontrakt på grund av villkorsändring är också på gång, se 

mer information nedan.  
 

Var rädda om er – Tänk på att vara försiktiga med levande ljus nu när julen närmar sig 
 

• Kvarglömda levande ljus orsakar många bränder i våra hem.  

• Ställ inte ljusen för nära gardiner eller andra brännbara föremål.  

• Använd ljusstakar av obrännbart material till exempel keramik, glas eller metall. 

• Placera aldrig värmeljus direkt på brännbart material eller tätt tillsammans. 

• Ta för vana att aldrig lämna ett rum med levande ljus. Släck först! 

• Glöm inte att kontrollera att brandvarnaren fungerar. Varje lägenhet ska ha minst 

en brandvarnare (rekommendation 1 per 60 m2).  

 

Håll trapphusen fria 

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

lyktor, tomtar, möbler, barnvagnar, tidningspapper mm, sådan förvaring ökar risken för 

anlagda bränder. Vid en brand bildas stora mängder rök som försvårar utrymningen. 

Trapphusen måste kunna användas av både räddningspersonal och 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. 

 

INFORMATIONSBULLETIN FÖR  

Bostadsrättsföreningen Kolarängen 
Nr 8 2021 

 

 
nr 1 Januari 2018 



2021-12-14 Informationsbulletin Kolarängen nr 8 2021 Sida 2 av 7 

Uppsägning av hyresavtal (Mats) 

Vi behöver göra villkorsändringar 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 huvudanledningen till att 

avtalen behöver sägas upp. Hyresnivåer för nya jämfört med gamla avtal: 

 

Bil/MC-platser 
Ny hyra per 

månad 
Nuvarande hyra 

per månad 

Garage 600 454 

Garage dubbel och XL-plats 900 625 

Miniplats för bil i garage 400 316 

MC-plats i garage 200 130 

P-plats ute 200 137 

Motorvärmarplats ute 300 217 

 

Förråd 
Ny hyra per 
kvm och år 

Nuvarande hyra 
per kvm och år 

Förråd med egen dörr 400 300 

Förråd i gemensamt utrymme 320 240 

 

Innan årsskiftet kommer alla som hyr en garageplats eller ett extraförråd att få en uppsägning 

av hyresavtalet till den 31 dec 2021. Uppsägningstiden är 9 månader vilket innebär att det 

nya avtalet börjar gälla från 1 okt 2022. I brevet bifogas också det nya avtalet som skall 

undertecknas och skickas in till HSB. 

 

Uppsägningen av p-platser utomhus kommer att göras under första kvartalet 2022, där är 

uppsägningstiden 3 månader vilket betyder att de nya avtalen börjar gälla någon gång under 

andra kvartalet 2022. 

 

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 ni 

saknar temperaturgivare eller om den ramlat ned så får vi ta upp det med 

entreprenören (om ni inte redan gjort det). 

 

Fram till jul pågår flödesmätning och justering av systemet. Dessutom görs arbeten i ett fåtal 

återstående lägenheter samt förinställning av radiatorventiler och injustering av reglerventiler 

i gemensamma utrymmen och lägenhetsförråd. Berörda lägenhetsinnehavare har aviserats 

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 tagits 

bort i samband med injusteringen att monteras tillbaka på radiatorerna. 
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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. 

Vi väntar fortfarande på svar från nätägaren e.on på de anmälningar som skickats in för 

ombyggnaden av elnätet i föreningens byggnader. Innan vi får svar från e.on kan vi inte börja 

med det praktiska arbetet. För oss boende 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 i föreningen. 

Passersystem och info/bokningstavlor (Lollo) 

Passersystem med porttelefon vid huvudentréportar är i drift sedan 1 nov och 

info/bokningstavlor likaså. Ni som inte hämtat ut plastbrickorna för inpassering i entréportar 

och bokning av tvättstuga, gym mm kan höra av er till Lollo Helgerum 070-611 01 24. 

 

Från och med 2022-01-01 kommer även bastu på Teknikvägen och Turbingränd att enbart 

göras digitalt med plastbrickorna eller via webbsida. 

 

Som vi förut informerat om så går det precis som tidigare att öppna entréporten med 

lägenhetsnyckeln, tänk dock på att du måste byta batteri om det är urladdat. 

 

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

Andrés Måleri jobbar vidare med virkesbyte på förråden och börjar närma sig 

färdigställande för snickarna. Preliminärt klart med alla radhus till jul. 

De kommer sedan åter att starta upp målningsentreprenaden i april-maj 2022. 

De räknar då med ca 6 veckors målning för att bli helt klara. 

 

Nya fönster (Björn) 

Föreningen har som tidigare rapporterats gått ut med en förfrågan till 5 entreprenörer på 

ett byte av samtliga fönster i föreningen. Styrelsen pratar nu med de 2 entreprenörer som ser 

mest intressanta ut ekonomiskt och de med bäst referenser. 

Därefter kommer styrelsen att fatta beslut om omfattning och genomförande. 
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Pergolataken högst upp på terrasserna (Björn) 

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

Fastigheter. Vi kommer ta hjälp av en Arkitekt och en Konstruktör. Start våren 2022. 

 

Bersåer/lusthus (Mats) 

Fyra av föreningens bersåer håller nu på 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 har tyvärr blivit 

försenat på grund av sen leverans från HAGS och när delarna till slut kommit hade 

montörerna inte längre tid att bygga. Nu när de väl börjat blir det tyvärr ytterligare förseningar 

på grund av vädret! Vi kommer också att avvakta med att sätta upp bersån vid gräsytan 

mellan Te 57-85 för att utreda en eventuell markhöjning där bersån ska stå. 

 

Lekplatsen Turbingränd (Rose-Marie) 

En av de två leverantörer som har visat intresse har återkommit med förslag och kostnad. 

Ytterligare förfrågning kommer att skickas ut till fler leverantörer för att få in fler förslag på 

utformning samt kostnad. 

 

Skötsel av våra rabatter, buskar och träd (Rose-Marie) 

Vi har beslutat att teckna avtal med HSB Mark gällande skötseln av föreningens rabatter, 

buskar och träd etcetera. Förändringen som kommer är att alla rabatter på föreningens mark 

kommer att skötas av HSB. Men de som vill är välkomna att göra det extra som kan behövas. 

Ogräs växer fort och HSB:s personal kommer inte att vara här varje dag 

Rosenrabatt Turbingränd (Rose-Marie) 

Uppdaterad information gällande rosenrabatt Turbingränd vid flaggstång: Ny rabatt med 

perenner och ett vårblommande träd kommer att anläggas med start under våren 2022 

Beskärning och borttagning av sly (Rose-Marie) 

Beskärning av träd och borttagning av sly har tyvärr blivit försenat på grund av sjukdom. Det 

kommer att utföras under vintern 2021/2022. 

 

Boulebana Teknikvägen (Rose-Marie) 

Teknikvägen: Röstning gällande Boulebanans placering är klar. Övervägande majoritet 

röstade på alternativ 1 (placering gräsyta vid grillplatsen). 47 röster på alt.1 och 9 röster på 

alt. 2. En arbetsgrupp av boende på Teknikvägen kommer att tillsättas för utformning av ytan 

gällande där bersån ska stå, boulebana, gräsmatta och grillplats. Vi kommer att kalla till ett 

möte om detta. 

 

Tomtgräns 

För er som är intresserade av var tomtgränserna är i vår förening finns det en karta på vår 

hemsida Om föreningen A-Ö / Tomtgränser.  

Tänk på att det inte är tillåtet att såga ned träd på kommunens mark utan tillstånd från 

kommunen. Det är heller inte tillåtet att bygga ut uteplatsen på kommunens mark. 

 



2021-12-14 Informationsbulletin Kolarängen nr 8 2021 Sida 5 av 7 

Pilotåtgärder terrasser (Mats) 

De åtgärder som testats på fyra olika terrasser för att åtgärda problem med läckage under 

blomlådor och invid fasaden har enligt vår betongkonsult Robert Jönsson på Convia fungerat 

bra. Vi också fått en lista på andra rekommenderade åtgärder som vi kommer att gå igenom 

med konsulten i början på nästa år för att bestämma vad vi ska göra. Återigen kan nämnas 

att vi inte har några generella akuta problem med terrasserna men det finns dock sådant som 

vi ändå behöver åtgärda. 

 

Laddplatser (Mats) 

Efter utvärdering av inkomna offerter har vi valt ut en leverantör som vi kommer att teckna 

avtal med för installation av laddstationer utomhus. En ansökan om bidrag är inskickad till 

Naturvårdsverket och så fort vi får svar kommer arbetet planeras in. Förhoppningen är att 

arbetet kan påbörjas under första kvartalet 2022. Laddstationerna kommer att monteras där 

vi har el framdragen, d v s på platser där vi idag har motorvärmaruttag. Preliminärt kommer 

hyran för en laddplats att vara 400 kr/mån + driftkostnad. Platserna kan också användas som 

motorvärmarplats, kostnaden blir då preliminärt 300 kr/mån + driftkostnad. Kontakta 

parkering@kolarangen.se om du vill ställa dig i kö till en laddplats. 

 

Omfördelning av p-platser på Teknikvägen 

För en mer enhetlig placering av hyrda platser respektive besöksplatser samt ett bättre 

utnyttjande av föreningens mark kommer följande omdisponering att göras: 

• Besöksplatserna på parkeringen görs om till hyrda platser 

• De två hyrda platserna på gatan ned mot garage 97 och tvättstugan görs om till 

besöksplatser 

• Sträckan för besöksplatser på gatan ned mot garage 97 och tvättstugan förlängs från 

dagens besöksplatser till och med de två hyrplatserna längst ned på gatan. 

Omdisponeringen kommer att göras under första kvartalet 2022, preliminärt från 1 feb. 

Skyltningen görs om i samband med bytet men justering av målningen på gatan görs dock 

när vädret tillåter under våren. Berörda hyrestagare är informerade. 

 

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. Behållare för matavfallsinsamling är 

beställda och kommer i slutet på februari. De kommer stå där tidningscontainrarna står idag 

på Turbingränd och på Teknikvägen så kommer den ställas på ytan där tidningscontainern 

stod tidigare. Mer information kommer under januari-februari nästa år då även 

matavfallspåsar och behållare att ha under diskbänken kommer att finnas tillgängliga. 

 

 

 

 

 

mailto:parkering@kolarangen.se
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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.  

 

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. 

 

Om du utnyttjar gymmet 

För allas trevnad, tänk på att återställa och lägga tillbaka utrustning efter avslutad träning på 

gymmet. Alla orkar t ex inte lyfta av vikter på skivstången om de sitter kvar. 

 

Kolarängens tomtestig 

Ho, ho, ho… alla stora och små barn, även i år kommer tomtestigen mellan Teknikvägens 

backe och nedanför Turbingränd 18 att pyntas. Håll utkik efter den 14 december.  
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Våra vilda djur utanför knuten 

Mata inte djur och fåglar i anslutning till våra två bostadsområden. Det 

lockar till sig skadedjur som vi inte vill ha i närhet och i våra bostäder. 

Rådjuren blir tillvanda att här finns det mat och kommer då att också 

att äta av våra planerade växter. 

 

Styrelsen söker boende med intresse och tid att hjälpa till 

Vi söker intresserade/kunniga personer med erfarenhet inom bygg, vvs, el, trädgård, 

ekonomi mm. Vi tar gärna hjälp av personer utanför styrelsen som ”bollplank” eller för 

deltagande i lämpliga projekt. Hör av dig till fragastyrelsen@kolarangen.se om du känner att 

du kan och vill hjälpa till på något sätt. 

 

Medlemsmöten och styrelseexpedition 

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

beroende på restriktioner. Mer information kommer på infoblad och på hemsidan. 

 

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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