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Ordförande har ordet Björn 

Ny på posten, kort om mig, jag är 62 år, yrkesverksam inom bygg vilket passar bra. Bor på 

Turbingränd 14, är sambo med Tuija, har fyra vuxna barn med tidigare fru och nio barn-barn. 

Gillar att åka skidor, fiska och huset i Västmanland -där jag kommer att vara på semestern. 

 

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. 

 

/Björn 

 

 

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 har föreningen från och 

med 2022-06-01 tagit över alla el-abonnemang i radhusen. 

 

Debiteringen av elförbrukningen i lägenheterna görs nu via avgiftsavin från HSB. Eftersom 

aviseringen görs kvartalsvis kommer debiteringen att förskjutas några månader så att t ex 

elförbrukningen för mars, april, maj kommer att debiteras på avin för kv3 och så vidare. Vid 

avflyttning kommer den utflyttade att aviseras i efterhand för perioden fram till tillträdesdatum. 

Alla boende har nu också möjlighet att se sin egen elförbrukning på webben, använd de 

inloggningsuppgifter som delats ut i brevlådorna. 

 

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 
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1,37 kr/kWh. Priset gäller tills vidare men kommer att justeras vid behov om kostnaderna för 

föreningen ändras. 

 

Observera att kostnaderna för elförbrukningen som aviserats i senaste kvartalsaviseringen 

(juli, aug, sep) belastats med moms två ggr. Priset per kWh är 1,37 kr inkl moms men nu har 

moms lagts på ytterligare en gång. Den extra kostnaden som drabbats boende kommer att 

krediteras i nästa kvartalsavisering (okt, nov, dec). Felet beror på att EcoGuard (som skickar 

underlag till HSB för debitering av elförbrukningen) lämnat fel uppgifter till HSB. 

 

 

Fönster (Björn) 

Arbetet med att byta fönster i föreningen är nu i full gång. Arbetet pågår på 

Teknikvägen 5. Vår entreprenör Calida från Mariestad har 3 st snickare igång. 

Arbetet går bra och löper på utan hinder, dock ca 1 v sent pga inkörning. 

Tidplanen visar att Teknikvägen 9-1 skall vara helt klart v.34 och därefter  

startar man på Teknikvägen 69-81. (v.34-v.44) 

Starten på Turbingränd planeras till v.14 2023. 

 

 
 

Preliminär tidplan för hela Teknikvägen 

 

 



2022-06-30 Informationsbulletin Kolarängen nr 3 2022 Sida 3 av 7 

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  

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. 

 

Glöm inte att skriva under 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. 

 

Skyddsrummen 

Föreningen har tecknat avtal med Skyddsrumsspecialisten. De kommer att utföra en,  

Inventering av skyddsrumsmateria, kontroll av genomföringar och stomme, metalldetaljer så 

som dörrar och luckor samt tillhörande karmar, ventilationssystem samt till- och 

uteluftskanaler, avlopp, el samt vattenrör. 

Efter genomförd besiktning erhålls ett protokoll som påvisar eventuella brister och en offert 

och åtgärdsplan kommer att presenteras. 

En första inventering är gjord av Gubbgänget och Fixarna som visar på att en hel del verktyg 

fattas från skyddsrumsförråden. På grund av allas intresse av att få sina skyddsrum 

inventerade/besiktigade så är det väntetid. Besked om när våra kommer att utföras är i 

dagsläget inte bestämt. 

Gå gärna in på MSB hemsida www.msb.se/skyddsrum för att läsa mer om vad som gäller om 

skyddsrum. 

 

Avtal om nyttjanderätt uteplats (Rose-Marie) 

Alla ni som har en uteplats i markplan kommer att succesivt få ett avtal om benefik (förmån) 

nyttjanderätt att skriva under. Det innebär att det ni anordnat såsom trall, marksten och 

planteringar ansvarar ni själva för. Det innebär att ni som bostadsrättshavare är skyldig att 

efter anmodan från Föreningen helt eller delvis riva byggnation på egen bekostnad om detta 

är nödvändigt för att Föreningen ska kunna utföra underhåll av Fastigheten eller byggnader 

på Fastigheten. 

Avtalet som helhet finns att läsa på hemsidan under hemsidan under Terrass & Uteplats. 

 

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). 

 

http://www.msb.se/skyddsrum
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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. 

 

Åtgärder utfördes 30 maj-3 juni på Turbingränd då stamventiler byttes och delar av systemet 

backspolades med gott resultat. På några ställen kunde dock planerade åtgärder inte utföras 

p g a att entreprenören inte kom in i lägenheter eller förråd trots avisering. Återstående 

åtgärder kommer att utföras vid ett senare tillfälle (eller inte utföras alls). Preliminärt kommer 

termostaterna på Turbingränd att återmonteras v37 (12-16 sep). 

 

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) 

Vi har nu ett nytt avtal för kamerabevakning i våra garage på Turbingränd och Teknikvägen. 

Företaget vi valt att anlita är Säkerhetsgruppen AB. Samtliga kameror i alla garage är utbytta 

och det har även tillkommit några för maximal övervakning och trygghet. 

Kamerabevakningssystemet bygger på beprövad teknik från marknadsledande leverantörer 

och högupplösta kameror. Batteribackup finns så vid eventuellt strömavbrott har vi ett säkert 

skydd. 

Om ni ser någonting avvikande, kontakta oss i styrelsen så hjälper vi er. 

 

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 Tänk på att inte 

slänga plastpåsar i behållaren, då får föreningen betala avgifter för felsortering. Vi kommer 

att beställa rengöring av behållarna två ggr/år för att försöka minska lukt och flugor. 

På Turbingränd slängdes 850 kg matavfall i maj och 790 kg i juni. 

På Teknikvägen slängdes 850 kg matavfall i maj och 620 kg i juni. 

 

Bra jobbat allihop! 
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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: 

 

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. 

 

Pergolataken högst upp på terrasserna (Björn) 

Styrelsen tittar på flera alternativ, befintliga pergolas över terrasser är 

i dåligt skick. Många av medlemmarna har gjort egna lösningar, byggt på 

med tak bla. Styrelsens mål är att presentera ett förslag för medlemmarna 

i september månad -22. 

 

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

Vår entreprenör Andrés Måleri startar målningen v.23 och styrelsen har 

en förhoppning att arbetet ska vara avslutat i vecka v.30 

En förbesiktning kommer att genomföras 1 Juli av de tre första radhusen 

Med start kl 09.00 

Parallellt med målningen sker också en förstärkning av fuktskyddet på  

burspråken mot balkongerna. 

 

Räcken på terrasserna (Karin)  

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

Fågelholkar (Björn) 

Tornseglarna är här och med hjälp av Janne Svedberg finns nu 9 dubbelholkar på 
Turbingränd och 1 st dubbelholk på Teknikvägen. 
Vi får hoppas att de gillar sina nya boplatser. 
Vi planerar för flera holkar under 2023. 
 
Störande verksamhet och ändringar i och utanför lägenheten 
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. 
Ska ni göra någon väsentlig förändring i lägenheten, glöm inte att fråga styrelsen om lov. Det 
gäller också förändringar på utsida av fastigheten tex pergola, nytt tak på terrass, inglasning 
(bygglov måste också sökas). Det är ej tillåtet att fästa/skruva i tegelväggen  
 

Lekplatsen Turbingränd (Rose-Marie) 

Gungor, klätterställningar m.m. är nu på plats. Nu påbörjas markarbeten för att förbereda för 

konstgräs och asfaltering. Allt arbete förväntas vara klart i mitten på augusti. Innan lekplatsen 
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får användas ska en lekplatsbesiktning utföras för att säkerhetsställa att allt är enligt gällande 

bestämmelser. 

 
Asfaltering (Rose-Marie) 
Asfaltering av akuta åtgärder är slutförda. 
Återstår arbete med asfaltering, marksten och en plantering utanför nedre entrén 
Turbingränd 9 med planerad start 15/8. 
 

Pilotåtgärder terrasser (Karin) 

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. 

 

Terrasserna. 

På vår och höst är det viktigt att vi rensar våra 

ränndalar (rännan som är under terrasslådan 

innan golvet) på terrasserna. Om det finns mycket 

löv och smuts i ränndalen så kan det orsaka 

problem för grannen under er. Tänk på att rensa 

ränndalarna för att förhindra onödigt droppande på 

balkongen under er. 

 

Nytt lokalvårdsföretag från 1/8 

Avtal har tecknats med Skarings som var en av sju som lämnade ett anbud. Vi valde dem för 

att de uppfyller de kriterier vi satt upp som viktiga. Utbildade lokalvårdare, svensks språket, 

profilkläder, Almegas Service ID, miljömärkta produkter, Ansvarsförsäkring, Kollektivavtal, 

ISO certifierade i kvalité, miljö och arbetsmiljö, auktoriserat serviceföretag. Samt kan erbjuda 

hemstädning för 225kr/tim efter RUT. Mer information om hemstädning kommer efter 

sommaren. 

 

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 från den 7/9. 

 

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: 
 

Björn Söderhäll 073-516 0820 bjorn.soderhall@kolarangen.se 
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Lollo Helgerum 070-611 0124 lollo.helgerum@kolarangen.se 

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

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

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

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

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

Stefan Zivkovic 073-835 5929 stefan.zivkovic@kolarangen.se 

Rolf Rosdahl 070-734 7685 rolf.rosdahl@kolarangen.se 

 

Vi behöver fler förtroendevalda 

På årsstämman väljs styrelsen, revisorer samt valberedningen. Efter årsstämman den 17 maj 

så har vi 3st vakanta poster som inte har kunnat tillsättas. 

Vi behöver en revisorssuppleant samt 2 personer som hjälper till i valberedningen. 

Vill du hjälpa till, eller har du förslag på kandidater till dessa poster, kontakta valberedningen.  

 

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 

 

HSB Stockholm  
Felanmälan och medlemsservice 
Du når 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 
 
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 
 
 

http://www.kolarangen.se/

