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Ordförande har ordet 

Som ni ser är det fortfarande många projekt som pågår. Enligt ursprunglig tidplan skulle dock 

flera av dem varit klara vid det här laget. Injusteringen av värmesystemet har tyvärr dragit ut 

på tiden både på grund av att man hittat oväntat mycket som behöver åtgärdas och dels för 

att entreprenören Värmex har haft långa ledtider på återkoppling, planering och utförande. 

Jag hoppas dock att injusteringen av värmesystemet kan avslutas i juni med återmontering 

av termostaterna på Turbingränd efter de planerade åtgärderna i månadsskiftet maj-juni. 

Ombyggnaden till gemensam el är också försenad enligt ursprunglig tidplan vilket beror på 

långa ledtider hos E.ON och mycket långsam hantering hos entreprenören EcoGuard. Se 

mer information om projekten nedan. 

 

Som ni kanske sett kommer jag att kliva av som ordförande och medlem i styrelsen efter 

årsstämman. Det känns trist men jag behöver ägna tid åt familjen också. Kanske kommer jag 

tillbaka till styrelsen igen. De projekt som jag ansvarat för kommer jag dock att jobba vidare 

med tills de är klara och jag hjälper även styrelsen vid behov efter stämman. 

 

Till slut kan vi också återigen hälsa alla medlemmar välkomna till en fysisk årsstämma! 

 

/Mats 

 

Årsstämma 2022 

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

inskrivning och fika från kl 18.00. Allt material finns på hemsidan under Nyheter, om ni 

behöver hjälp med utskrift vänligen kontakta någon i styrelsen eller skicka ett email till: 

fragastyrelsen@kolarangen.se 

 

Sammanslagning med HSB Stockholm (Mats) 
Den 2 maj fusionerades HSB Norra Stor-Stockholm med HSB Stockholm. Det innebär att det 
blir nytt telefonnummer till felanmälan (se nedan) och att tjänsterna på nätet (Mitt HSB) 
kommer att drabbas av störningar i samband med fusionen. 
 
Felanmälan och medlemsservice 
Från och med den 9 maj når du HSB Stockholm på följande nummer: 010-442 11 00. 
Öppettider: 

• måndag-onsdag 08.00-16.30 

• torsdag 08.00-18.00 

• fredag 08.00-16.30 
Felanmälan via webbformulär: felanmalan.hsb.se 
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Fastighetsskötare 
Nya arbetstider för fastighetsskötaren är: 

• måndag-onsdag 07.00-16.00 

• torsdag 07.00-18.00 (1 juni-31 aug 07.00-16.30) 

• fredag 07.00-13.30 
 
Mitt HSB 
Från den 9 maj kommer du till HSB Stockholms Mitt HSB efter inloggning, vilket innebär att 
du ser HSB Stockholms innehåll och tjänster. Det kan eventuellt vara problem att logga in 
under driftsättningsperioden. Observera att under perioden 6-12 maj kan vissa dokument 
saknas under Mina dokument. 
 
Avisering för juni 
Avgiftsavier som avser juni kommer att skickas ut när fusionen är genomförd i mitten av maj. 
 

Skyddsrum 
Brf Kolarängen har sex skyddsrum som alla idag används som förråd av boende i 
föreningen. Totalt rymmer skyddsrummen 775 personer: 

• Teknikvägen 21: 175 personer 

• Teknikvägen 117: 120 personer 

• Turbingränd 11: 120 personer 

• Turbingränd 13: 120 personer 

• Turbingränd 20: 120 personer 

• Turbingränd 22: 120 personer 

Observera att i händelse av krig räknas skyddsrum som allmän plats vilket betyder att vem 
som helst har rätt att söka skydd i föreningens skyddsrum. Skyddsrummen skall kunna 
tömmas och vara redo att användas inom 48 timmar. Används skyddsrummet för andra 
ändamål är det fastighetsägaren som ansvarar att skyddsrummet ska kunna ställas i ordning 
och brukas som skyddsrum. Det betyder att det är vi som bor i föreningen som är skyldiga att 
ställa i ordning skyddsrummen och styrelsen har ansvar för att det finns en plan för hur det 
ska gå till. 
 
För att komma i gång och förstå vad det är vi behöver göra har vi tillsammans med Per 
Wallenthin (ordförande i Järfälla Civilförsvarsförening) som också bor i föreningen gjort en 
inledande inspektion. Vi kom fram till några lämpliga åtgärder som vi kan börja med: 

• Kontrollera att utrustning som borde finnas också finns på plats i skyddsrumsförråden, 
komplettera om något fattas. (Har påbörjats av Gubbgänget och Fixarna) 

• Ingen av skyddsrumsdörrarna i skyddsrummen på Turbingränd går att stänga 
eftersom en dörr med karm är monterad i öppningen på skyddsrummet. Detta behöver 
åtgärdas så att skyddsrumsdörrarna går att stänga. (Upphandling pågår) 

• Kontrollera att fläktaggregaten i skyddsrummen är kompletta och testa även att 
montera ihop ett aggregat. 

• Byt cylinder i hänglåsen till de skyddsrumsförråd med utrusning där man idag inte 
kommer in med FS-nyckel. I tre av skyddsrummen sitter en cylinder för den ”gamla” 
FS-nyckeln. 

• Kontrollera avlopp, ventilation och utrymningsvägar mm. Här behöver vi antagligen ta 
hjälp något av de företag som jobbar med skyddsrum. 
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• Göra en handlingsplan som beskriver hur skyddsrummen skall ställas i ordning för sitt 
ändamål. 

 

Läs också mer om skyddsrum på MSB’s hemsida: 

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-

forsvar/befolkningsskydd/skyddsrum/ 

På MSB’s hemsida finns också en karta över alla skyddsrum i Sverige. 

 

Gemensam el (Mats) 

Ombyggnaden av elnätet i föreningens flerbostadshus är klart. Dock väntar vi fortfarande på 

besked (från entreprenören EcoGuard och E.ON) om exakt hur vi får bygga om elnätet vid de 

sex radhuslängorna. Medan vi väntar på besked om ombyggnaden kommer föreningen att ta 

över alla el-abonnemang i radhusen. 

 

Debiteringen av elförbrukningen kommer i fortsättningen att göras via avgiftsavin från HSB. 

Eftersom aviseringen görs kvartalsvis kommer debiteringen att förskjutas fyra månader så att 

t ex elförbrukningen för mars, april, maj kommer att debiteras på månadsavierna för juli, aug, 

sep och så vidare. Vid avflyttning kommer den utflyttade att aviseras i efterhand för perioden 

fram till tillträdesdatum. Alla boende kommer också att få inloggningsuppgifter för att se sin 

egen förbrukning på webben, delas ut i brevlådorna så snart vi får uppgifterna. 

 

Föreningen har ett elhandelsavtal med Skellefteå Kraft med fast elpris på 47,8 öre/kWh, 

tillkommer moms och överföringsavgift. Avtalet löper till och med 2026-12-31 och 100% av 

elen är från förnybara energikällor. Priset som boende kommer att debiteras för 

elförbrukningen är föreningens rörliga kostnad för elen (elhandel, SVK-avgift, elöverföring, 

effektavgift, energiskatt och moms), totalt med ovan nämnda kostnader och moms blir priset 

1,37 öre per kWh. Priset gäller tills vidare men kommer att justeras vid behov om 

kostnaderna för föreningen ändras. 

 

Jag har också gjort en jämförelse med mitt eget el-abonnemang före och efter ombyggnaden 

till gemensam el. En del av er kommer säkert att spara mer och andra mindre beroende på 

vilka villkor ni hade tidigare. Det ger i alla fall en ungefärlig bild som borde stämma för de 

flesta (avser data per år). 

 

 Eget abonnemang Gemensam el Minskad kostnad 

Årsförbrukning 
(kWh) 

Fast 
kostnad 

Rörlig 
kostnad 

Tot 
kostnad 

Fast 
kostnad 

Rörlig 
kostnad 

Tot 
kostnad kr % 

1 000 1 560 1 675 3 235 0 1 370 1 370 1 865 58% 

2 000 1 560 3 351 4 911 0 2 740 2 740 2 171 44% 

3 000 1 560 5 026 6 586 0 4 110 4 110 2 476 38% 

4 000 1 560 6 701 8 261 0 5 480 5 480 2 781 34% 

5 000 1 560 8 376 9 936 0 6 850 6 850 3 086 31% 

 

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/befolkningsskydd/skyddsrum/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/befolkningsskydd/skyddsrum/
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Fönster (Björn) 

Vår entreprenör Calida fönster har påbörjat sitt arbete med att måtta fönster på Teknikvägen  

1-9 och 69-81. Preliminär start fönstermontage vecka 21 på Teknikvägen 9. Mer detaljer 

kommer att aviseras i portarna innan arbetet börjar och berörda lägenheter aviseras alltid 

veckan innan montage i respektive lägenhet. 

 

Preliminär tidplan för Teknikvägen 1-9 

 
 

Preliminär tidplan för hela Teknikvägen 

 

 

Fönstren levereras med barnsäkra handtag. De som önskar låsbara handtag till dörrar eller 

fönster kan beställa det. Formulär för beställning och mer detaljer kommer att delas ut i 

brevlådorna innan fönstermontaget. 

 

Uppsägning av hyresavtal (Mats) 

Uppsägning av hyresavtal p g a villkorsändring pågår. Nya avtal för garageplats och 

extraförråd gäller från 1 okt 2022. Nya avtal för p-platser utomhus gäller från 1 juli. 

 

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

eller meddela om du har för avsikt att inte teckna nytt avtal. 
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Laddplatser (Mats) 

Laddboxarna är nu installerade och i drift, det finns totalt 29 p-platser med möjlighet att ladda 

på Turbingränd och Teknikvägen. Hyran för en laddplats är 400 kr/mån + 1,75 kr/kWh. 

Kontakta parkering@kolarangen.se om du vill ställa dig i kö till en laddplats (just nu finns 

lediga platser på Turbingränd). Kostnad för förbrukad el kommer att aviseras i efterhand på 

avgiftsavin från HSB. 

 

Injustering av värmesystemet (Mats) 

En injustering av värmesystemet påbörjades våren 2021 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). 

 

Efter injusteringen kan vi konstatera att delar av systemet har antingen för högt eller för lågt 

flöde vilket givetvis påverkar temperaturen. Åtgärder pågår nu för att åtgärda problemen och 

så fort vi kan mäta upp önskade flöden kommer termostaterna att monteras tillbaka. Därefter 

kommer specifika åtgärder att utföras i lägenheter som trots rätt flöde i systemet ändå har för 

varmt eller för kallt. 

 

Efter att ha uppmätt önskade flöden i hela systemet på Teknikvägen återmonterades 

termostaterna 4-7 april 2022. 

 

För Turbingränd återstår dock fortfarande några ytterligare åtgärder i systemet innan 

termostaterna kan återmonteras. Preliminärt kommer återstående åtgärder att utföras 30 

maj-3 juni, berörda lägenheter kommer att aviseras. Därefter hoppas vi att termostaterna kan 

återmonteras även på Turbingränd. 

 

Brandlarm och brandtätning i garagen (Lollo) 

Vid 2021 års föreningsstämma svarade styrelsen på motionen ”automatiskt brandlarm” att 

utreda och planera för införande av brandvarnare som inte är anslutna till räddningstjänsten. 

Det har vi nu gjort och resultatet är att Larm & Teletjänst AB har fått i uppdrag att installera 

trådbundna rökdetektorer i alla våra fyra garage. I samtliga trapphusentréer installeras 

blixtljus och vid samtliga fordonsentréer till garagen sirén och blixtljus. Installationen startar 

vecka 33 och skall vara klart senast vecka 41. När installationen är klar kommer Presto att 

brandtäta garagen. 

 

Kameraövervakning i garagen (Emelie) 

Upphandling pågår och ett nytt övervakningssystem kommer att installeras i garagen i år. 

 

 

 

 

 

mailto:parkering@kolarangen.se
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Info om avfall (Karin) 

Matavfallsbehållarna används nu flitigt av boende och blir ganska fulla, försök att kasta in 

påsen mot bakkanten så att inte alla påsar hamnar precis innanför luckan. Vi undersöker nu 

också om vi ska beställa en lucka till så att det finns inkast på båda sidor av behållaren. Tänk 

på att inte slänga plastpåsar i behållaren, då får föreningen betala avgifter för felsortering.  

På Turbingränd slängdes 990 kg matavfall i mars och 870 kg i april. 

På Teknikvägen slängdes 840 kg matavfall i mars och 740 kg i april. 

 

Bra jobbat allihop! 

Då det kommit en del frågor kring sortering av plast, kartonger mm så informerar vi här hur 

det ser ut i dagsläget i föreningen. 

BRF Kolarängen är ansluten till en sopsug tillsammans med 3 andra delägare, sopsugen 

installerades 1981 då det inte fanns något sorteringskrav samt att avfallsmängden per 

hushåll var hälften mot idag. Idag ser situationen annorlunda ut med sorteringskrav både på 

matavfall, förpackningar samt tidningar. 

  

Angående förpackningarna så vet vi ännu inte hur vi ska göra, vi har ingen planerad aktivitet. 

Vi har en arbetsgrupp för avfall sedan 1 år tillbaka, men allt fokus har varit på att få i gång 

matavfallsinsamlingen som var prioriterat. Det finns ännu inte något krav att vi måste ha 

insamling av förpackningar på vårt område, däremot förväntar vi oss att det kommer ett 

sådant krav inom ett par år. 

Det stora problemet vi har är att om vi vill starta en förpackningsinsamling för samtliga 

material på vårt område så behövs betydligt större ytor än vi har till förfogande idag. För att få 

till dessa ytor så behövs ganska stora insatser, både gällande resurser samt kostnader till 

följd av markarbete och inköp av behållare.  

  

Tills vidare så hänvisar vi förpackningsavfall till Återvinningsstationerna, vi har 4st i Kallhäll: 

Hemköp, Smedvägen, Bolinderparkeringen samt Kallhälls station. 

Vi hoppas att det är många som vill sortera och väljer att lämna förpackningsavfall till 

återvinningsstationerna så att de finns en möjlighet för återvinning. 

 

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: 

 

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. 
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Pergolataken högst upp på terrasserna (Björn) 

Arbetet med att renovera pergolataken på de övre våningarna i flerbostadshusen kan inte 

börja ännu tyvärr. Konstruktören kan inte räkna hem bärigheten på pergolan då infästa 

markiser och påbyggda tak utgör för stora vindfång. Bevisligen har de hållit i många år utan 

att ramla ned men vi måste ha en konstruktion att lita 100 % på. Arbetet kommer fortgå med 

att dokumentera de inre fästena för pergolan, då ritningar saknas. Fortsättning följer. 

 

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

Arbetet med att förstärka och rikta skärmarna mellan radhusen (snickarjobb) pågår nu för 

fullt. Efter detta kommer arbeten på burspråken, där burspråken ansluter mot balkongplattor, 

utföras. En tätning måste ske i anslutning till balkongplattan. 

 

Så fort temperaturen slutar vara minus på nätterna kommer målningen av förråd, skärmar, 

burspråk mm återupptas. Entreprenören kommer att avisera Er boende innan start. När det 

gäller skärmarna kommer tidigare målade skärmar att ommålas vita och obehandlade 

skärmar i tryckt virke oljas. Entreprenören har meddelat att de behöver 5-6 veckor från det att 

de startar med målningen till färdigställande. 

 

Räcken på terrasserna 

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

Fågelholkar (Björn) 

Tornseglare är fåglar som finns under sommaren på Turbingränd och Teknikvägen. De boar 
under fönsterblecken ofta högt upp på fasaden då de kräver en höjd på minst 3,5 m för att 
klara inflygningen som ofta är i 70 km/h. Dessa fåglar lever i princip hela sitt liv i luften. De 
sover flygandes på hög höjd med en hastighet på ca 20 km/h. 
 
Då vi nu i samband med fönsterbytet bygger bort håligheten under fönsterblecken har De 
ingenstans att bygga sitt bo. Vi vill gärna fortsätta att se dessa fantastiska flygare fånga 
insekter med akrobatik och i hög fart. Därför kommer styrelsen att på prov montera ett antal 
holkar under takfoten på några hus på Turbingränd. Holkarna byggs i plywood och målas 
röda och skruvas fast i takfoten med hjälp av en höghöjdslift. Arbetet påbörjas nu och de 
första holkarna monteras i mitten av maj. 
 
Välkommen till Café Koppen 
Alla boende i området är välkomna för en stunds gemenskap med go fika. 
 

När: Varje torsdag t.o.m den 16 juni mellan klockan 14.00 – 16.00. 
Adress: Samlingslokalen Teknikvägen 35. 
 
Mvh Christina, Ralf, Tina och Thord 
Teknikvägen 73 
Tel: 073-678 27 83 

 
Ett bra initiativ för att öka trivseln i föreningen. Finns det några intresserade boende på 
Turbingränd som vill göra samma sak? Hör av er till styrelsen i så fall. 
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Störande verksamhet 
Försök att undvika störande renoveringsarbete på helgerna. Om ni är tvungna att renovera 
på helgerna så får ni dock inte börja före kl 9 med störande verksamhet. 
 

Lekplatsen Turbingränd (Rose-Marie) 

Styrelsen har beslutat att teckna avtal med Habitek. Arbetet kommer att starta med rivning i 

månadsskiftet maj-juni. Lekplatsen kommer då vara avstängd tills den är färdigbyggd och 

besiktad. Vi återkommer senare med en mer exakt tidplan. Gå gärna in på hemsidan där det 

kommer att finnas en skiss under nyheter på hur den kommer att se ut. 

 
Asfaltering (Rose-Marie) 
Då det kommer att göras en del arbeten som kräver större arbetsfordon inom Teknikvägen 
och Turbingränd kommer vi att senarelägga den asfaltering som inte är akut. Gropar 
(potthål), bulor (tjälskott) och där asfalten sjunkit runt brunnar kommer dock att åtgärdas i år 
samt sprickor som tenderar att bli större. Nedre entrén vid Turbingränd 9 kommer också att 
iordningställas. 
 

Beskärning och borttagning av sly (Rose-Marie) 

Vi anlitar HSB mark som sköter beskärningen av våra träd. De har tillsammans med oss i 

styrelsen gjort upp en plan när det ska göras och vilka träd, hur det ska göras och av utbildad 

personal (arborister) och vid rätt årstid. 

 

Boendes beskärning av träd (Rose-Marie) 
Det är inte tillåtet av boende att beskära, ta bort grenar på föreningens träd då risken är stor 
att träden skadas och i värsta fall kan dö. Arbetet ska alltid utföras av anlitad utbildad 
personal.  
Det här gäller också träd på kommunens mark. Anser ni att träd på kommunens mark bör tas 
ned eller beskäras av olika anledningar så måste ni göra en felanmälan på kommunens 
hemsida. Sen kommer de att göra en bedömning om det ska utföras. 
 

Boulebana Teknikvägen (Karin) 

En arbetsgrupp startades och förslag togs fram. Vi har träffat några entreprenörer som tittat 

på marken och offerter har inkommit. Vi hoppas kunna starta före sommaren. 

 

Bersåer/lusthus (Mats) 

Tre av föreningens bersåer är nu utbytta mot nya. Återstår en fjärde berså mellan 

Teknikvägen 67 och 85, den kommer att monteras i samband med att övriga markarbeten 

görs klart inom området. 

 

Pilotåtgärder terrasser (Mats) 

De åtgärder som testats i pilotprojektet för att åtgärda problem med läckage vid fasaden har 

enligt vår betongkonsult Robert Jönsson på Convia fungerat bra och vi kommer nu att 

åtgärda även andra terrasser med samma problem. Vi har också fått en lista på andra 

rekommenderade åtgärder från Robert och vi kommer därför att gå ut med en ny enkät till 

alla boende med terrass så att vi vet var vi ska börja. Enkäten kommer inom kort. 
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HLR- utbildning  

Vid tre tillfällen i april ordnade föreningen utbildning i hjärt- och lungräddning, HLR. Nitton 

personer deltog i kurserna denna gång. Nya tillfällen kommer att ordnas på våren 2023. 

 

Styrelseexpedition 

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. Sista styrelseexpedition innan sommaruppehållet blir 1 juni. 

 

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 11 00 (OBS! Nytt nr) 
 

Via webbformulär felanmalan.hsb.se 
 

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

uppdatera hemsidan när har ny information om våra projekt. www.kolarangen.se 

http://www.kolarangen.se/

