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Ordförande har ordet 

Det var inte länge sedan vi delade ut det förra infopaketet men det är redan dags igen. Vi 

hoppas på en snar återgång till en mer normal vardag för oss boende med de aktiviteter vi 

hade innan pandemin. Till att börja med har vi åter öppnat upp styrelseexpeditionen en gång 

i månaden, se detaljer nedan. Vi har också bokat datum för årsstämman (17/5) och hoppas 

att vi åter kan ha en fysisk stämma igen. Informationen handlar mest om fönster där vi nu har 

ett omfattande projekt på gång (mer detaljerad information kommer också senare). 

 

FÖNSTER (Björn) 

Företaget Målerikontroll AB anlitades förra året av styrelsen i Brf Kolarängen för att inventera 
och kontrollera fastighetens fönster och fönsterdörrar. 
 
Resultatet från den inventeringen och Målerikontrolls bedömning var att fastigheternas 
fönster har mycket stort underhållsbehov och att föreningen inte bör skjuta renovering och 
underhåll för långt fram då kostnader ökar för åtgärder, lagningar av rötskador etc. 
 
Målerikontroll har tagit fram kostnadsberäkningar för underhåll av befintliga fönster och ställt 
det mot att ersätta befintliga fönster och fönsterdörrar med nya. 
 
Därefter har Målerikontroll fått i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag uppdelat på 
fönsterbyte i 2 delar som består av dels fönster i ytterväggar av tegel i lägenheter, trapphus, 
lokaler och alla fönster och fönsterdörrar på terrasser.  
 
Förfrågningsunderlag skickades ut till fem företag och offerter kom in från fyra av dem. Då 
kostnaderna för de två olika delarna jämfördes med Målerikontrolls kalkyl på renoveringen av 
fönster- och fönsterdörrar på terrasserna samt med vetskapen om att de nya fönsterna har 
en underhållsfrihet på minst 30 år så har styrelsen tagit beslutet att byta alla fönster och 
fönsterdörrar. Styrelsen har efter förhandling valt Calida Fönster & Dörrar AB att utföra denna 
entreprenad. 
 
Calida Fönster & Dörrar AB är ett företag från Mariestad med goda referenser och väl utförda 
tidigare entreprenader. 
Personalen arbetar på traktamente och kommer vara i fastigheten måndag till torsdag. 
Arbetet pågår oftast mellan 07.00- 19.00. Men med de mer störande arbeten förlagt dagtid. 
 
Omfattning för entreprenad: 

• Samtliga fönster och fönsterdörrar i föreningen exklusive de blå husen på 
Teknikvägen och entrépartier till trapphusen 
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Entreprenadens gång/ övergripande tidplan: 

• Februari 2022, startmöte med entreprenör, mätning av provmontage. 

• Mars 2022, information till medlemmar, besök i lägenheter för mätning av fönster inför 
tillverkning. Mätningen börjar på Teknikvägen 1-9. 

• Maj 2022, montagestart av fönster (information om arbetsgång kommer längre fram). 

• Fönsterbytet beräknas pågå mellan maj 2022 och juli 2024. 
 
Calida Fönster & Dörrar AB kommer lämna en mer detaljerad plan på utförandet framöver 
och kommer att ha personal på plats ni kan ställa frågor till om det finns några oklarheter. 
 
Entreprenadens gång/tidplan i lägenhet: 
 

• Övergripande tidplan över hela fönsterprojektet kommer tas fram vid entreprenadstart 
så ni ser vart i projektet just ert hus/område ligger. 

• Ca 2 veckor innan önskat tillträde till lägenheten får ni en avisering från Calida med 
information om dag för bytet, övrig information och kontaktuppgifter till platschef. 

• Ni plockar undan runt fönster och gör lägenheten tillgänglig för fönsterbyte. 

• Montage av fönster tar normal sett bara 1 dag att genomföra, eventuellt behöver de 
komma tillbaka dagen efter för montage av plåtar eller lister. Men rivet fönster blir alltid 
monterat samma dag. 

• Efter färdigställt montage (avslutad fastighet) kommer avsyning och besiktning att ske. 
 
 
Fönstermodell för entreprenaden: 

       
    
Fabrikat: Leiab  
Modell: Epok 
https://www.leiab.se/startsida/ 
 
Kulör: Insidan vit / Utsida röd 
Samtliga fönster i lägenheterna är utrustade med vita persienner. Varje lägenhetsinnehavare 
kommer att få information om sina fönster. 
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Årsstämma 2022 

Brf Kolarängens årsstämma äger rum den 17 maj 2022 kl 19.00 i Folkets Hus i Kallhäll. Vi 

hoppas att vi denna gång kan ha en normal stämma igen. 

 

Motioner till årsstämman 

Som medlem i Brf Kolarängen har du rätt att lämna in motioner för behandling på 

bostadsrättsföreningens ordinarie föreningsstämma. En motion är ett ärende som du vill att 

föreningsstämman ska behandla. En motion ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av 

eventuella problem eller en förbättring, ett tydligt förslag till åtgärd kompletterad med en 

motivering. Motionen ska också innehålla datum, namn och adress. Motionen ska lämnas in 

senast 28 feb 2022. Lämna motionen i brevlådan till styrelserummet Turbingränd 14 eller 

skicka med e-post till fragastyrelsen@kolarangen.se 

 

Uppsägning av hyresavtal (Mats) 

Uppsägning av hyresavtal p g a villkorsändring pågår. Uppsägningar av avtalen för 

garageplats och extraförråd skickades ut i dec och det nya avtalet börjar gälla från 1 okt 

2022. Kom ihåg att underteckna och skicka in det nya avtalet till HSB om du inte redan gjort 

det. 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. 

 

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 (kr) 

Nuvarande hyra 
per månad (kr) 

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+driftkostnad 217 

Laddplats för elbil ute 400+driftkostnad - 

 

Förråd 
Ny hyra per kvm 

och år (kr) 
Nuvarande hyra 

per kvm och år 

Förråd med egen dörr 400 300 

Förråd i gemensamt utrymme 320 240 
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Laddplatser (Mats) 

Vår ansökan om bidrag för installation av laddstationer utomhus är nu godkänd av 

Naturvårdsverket. Avtalet för montering av laddstationer är tecknat och arbetet kommer att 

utföras i mars 2022. Laddstationerna kommer att monteras där vi har el framdragen, d v s på 

platser där vi idag har motorvärmaruttag. Preliminärt kommer laddplatserna att vara i drift 

från 1 april. Hyran för en laddplats kommer att vara 400 kr/mån + driftkostnad. Platserna kan 

också användas som motorvärmarplats, kostnaden blir då 300 kr/mån + driftkostnad. 

Observera det senare alternativet gäller enbart de som idag hyr el-plats. Kontakta 

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

 

Omfördelning av p-platser på Teknikvägen fr o m 1 feb 

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

utnyttjande av föreningens mark har följande omdisponering gjorts: 

• Besöksplatserna på parkeringen har gjorts om till hyrda platser 

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

besöksplatser 

• Sträckan för besöksplatser på gatan ned mot garage 97 och tvättstugan har förlängts. 

Omdisponeringen gäller från 1 feb. Omskyltningen är klar men målningen på gatan kommer 

att göras senare under våren. 

 

Info om avfall (Karin) 

Matavfallsbehållare finns nu på både Turbingränd och Teknikvägen. Står bredvid 

tidningscontainrarna. Styrelsen har beställt startkit till alla hushåll samt matavfallspåsar. 

Dessa kommer den 10 februari. Veckan efter det så kommer vi börja dela ut startkiten och 

påsar till alla hushåll i föreningen. När man fått startkitet så kan man börja slänga matavfall i 

den avsedda behållaren på parkeringen.  Det man får slänga i matavfallsinsamlingen är 

följande: 

• Alla slags matrester, både råa och tillagade 

• Kött, korv, fisk, fläsk, kyckling och skaldjur (på sommaren kan man lägga de skalade 

räkorna i en påse i frysen för att slippa lukt och lägga i containern dagen innan 

tömning) 

• Frukt- och grönsaksrester, skal 

• Kaffesump, kaffefilter, teblad/tepåsar 

• Pasta, nudlar och ris 

• Bröd, hårt-mjukt och kaffebröd 

• Äggskal 

• Hushållspapper 

Inga andra förpackningar eller plastpåsar får ligga i papperspåsen. Då får föreningen betala 

dyra avgifter för felsortering. 

När matavfallspåsarna börjar ta slut så kommer man kunna hämta nya påsar i alla 

tvättstugor. Om det skulle vara slut så får ni höra av er till fraga.styrelsen@kolarangen.se så 

ser vi till att det blir påfyllt igen. 

mailto:parkering@kolarangen.se
mailto:fraga.styrelsen@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.  

Lägg in i almanackan så ni kommer ihåg. 

 

15/2 1/3 15/3 29/3 12/4 26/4 10/5 24/5 7/6 21/6 5/7 19/7 

2/8 16/8 30/8 13/9 27/9 11/10 25/10 8/11 22/11 6/12 20/12  

 

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

 

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.  

Vi väntar fortfarande på ett resultat av de diskussioner som pågår mellan entreprenören 

Ecoguard och nätägaren E.ON. Innan de är överens om hur ombyggnaden får/kan göras 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. 

Injustering av värmesystemet (Mats) 

En injustering av värmesystemet påbörjades förra året 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). 

 

Innan jul gjordes flödesmätningar för att kontrollera injusteringen. I flera delar av systemet 

uppmättes antingen för högt eller för lågt flöde vilket givetvis påverkar temperaturen. För att 

åtgärda obalanserna kommer ventiler bytas och andra kommer att justeras ytterligare. Tyvärr 

behöver vi återigen tillträde till enstaka lägenheter igen (tidigast v8), berörda innehavare 

kommer att aviseras. Tyvärr innebär åtgärderna att hela injusteringen inte kommer att bli klar 

enligt plan i feb. När vi vet resultatet av åtgärderna vet vi också mer om när termostaterna på 

elementen kan återmonteras. 
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Målning förråd, skärmar, burspråk mm Radhusen Teknikvägen (Björn) 

Alla virkesbyten på förråden är nu klara. Andrés Måleri AB återkommer och färdigställer 

målningsentreprenaden med start i april lite beroende på vädret. De räknar då med ca 6 

veckors målning för att bli helt klara. Information om hur det fortsatta arbetet kommer 

bedrivas kommer i god tid innan start. 

 

Pergolataken högst upp på terrasserna (Björn) 

Arbetet påbörjat med inventering i gamla ritningar och kontakt med en arkitekt. 

Under våren 2022 kommer ett förslag till renovering /alternativ annat utförande tas fram. 

 

Räcken på terrasserna 

Observera att det enligt gällande regelverk inte är tillåtet att ta bort räcket som är monterat på 
blomlådan. 
 

Lekplatsen Turbingränd (Rose-Marie) 

Vi har fått in två förslag varav det ena är riktigt bra. Det finns några ändringar/justeringar som 

vi vill göra. När det är justerat och vi fått en skiss över hur det kommer att se ut kommer det 

att presenteras för er boende. 

 

Beskärning och borttagning av sly (Rose-Marie) 

Beskärning av träd och borttagning av sly har påbörjats och kommer fortsätta under 

vårvintern. 

 

Boulebana Teknikvägen 

En arbetsgrupp av boende på Teknikvägen kommer att tillsättas för utformning av gräsytan 

mellan Te 57 och 85 med boulebana, gräsmatta, grillplats och berså. Vi kommer att kalla till 

ett möte. 

 

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. Tre av bersåerna är i 

princip klara, återstår att skotta igen och jämna till vid stolparna. Den fjärde bersån vid 

gräsytan vid Te 57-85 avvaktar vi med tills vidare för att utreda en eventuell markhöjning där 

bersån ska stå. 

 

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 feb, vi får återkomma med mer information om hur vi går vidare efter det. 

Återigen kan nämnas att vi inte har några generella akuta problem med terrasserna men det 

finns dock sådant som ändå behöver åtgärdas. 
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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. 

 

Styrelseexpedition 

Nu har vi återigen öppnat styrelseexpeditionen. Representanter från styrelsen kommer att 

finnas på plats i styrelserummet på Turbingränd 14 för att svara på frågor eller hjälpa till med 

övriga saker eller funderingar. Vi har öppet kl 18-20 den första onsdagen i månaden. 

Kommande styrelseexpeditioner är den 2 mars, 6 april och 4 maj. 

 

Frågor till styrelsen 

Om du har generella frågor till styrelsen kan du 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 

mailto:fragastyrelsen@kolarangen.se
mailto:felanmalan.mail@hsb.se
https://www.hsb.se/norrastorstockholm/felanmalan/
http://www.kolarangen.se/

