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2019-12-21   Ta ned anslag när nästa infobulletin kommer ut 

Försäkring av bostadsrätten (bostadsrättstillägget) 

Påminnelse om att det kollektiva bostadsrättstillägget som för närvarande ingår i föreningens fastighetsförsäkring 

inte längre kommer att ingå fr o m 2020-01-01. Detta innebär att samtliga bostadsrättshavare måste 

komplettera sin egen hemförsäkring med bostadsrättstillägget senast 2019-12-30 för att ha samma 

försäkringsskydd som förut. Saknar du tillägget riskerar du att få höga kostnader vid skador på sådant som du 

som bostadsrättshavare har underhålls- och reparationsansvar för enligt lag och föreningens stadgar. 

 

Energi 

Vi har äntligen fått positiva besked från Energimyndigheten angående vår bidragsansökan. Vi har möjlighet att få 

bidrag för tre olika energisparande åtgärder: 1) Tilläggsisolering vindar 2) Injustering värme och installation av 

innegivare 3) Frånluftsåtervinning garage. Förutsättningen för att få bidrag är att åtgärderna är klara senast 30 

april 2020. Redan i januari börjar vi med tilläggsisolering av vindarna och vår förhoppning är att vi ska hinna med 

även de andra åtgärderna i tid. Totalt handlar det om ca 2,2 miljoner kr som föreningen då kan få i bidrag! 

 

Gruppanslutning bredband/TV 

Ett förslag kommer att presenteras i början på nästa år och beslut tas sedan på årsstämman. Teckna inga nya 

(långa) avtal.  

 

Parkeringstillstånd 

Boendetillstånden för 2019 gäller t o m 31 jan 2020. Kontakta parkering@kolarangen.se om du behöver ett 

boendetillstånd för 2020. 

 

Insamling julgranar 

Uppsamlingsplatser för julgranar efter jul kommer att finnas vid föreningens stora julgranar på Te och Tu (samma 

som förra året). Julgranarna hämtas av kommunen 27-28 jan. 

 

Radonmätning 

Planering pågår inför radonmätning med start i jan-feb. Mer information kommer inom kort. 

 

Fortsättning på terrassutredningen 

Tyvärr blev det försent på säsongen att utföra teståtgärderna på terrasserna under hösten. Så snart som möjligt 

nästa år kommer dock åtgärderna att utföras på några terrasser för senare utvärdering. 

 

Datum för BRF Kolarängens årsstämma är 11 maj 2020 

 

Dags att motionera – Sista datum för inlämning av motion till årsstämman är 29 feb 2020 

 

Avgiftshöjning 2% från 1 jan 2020 

 

Styrelseexpedition i styrelserummet Tu 14 kl 18-20 där du kan hälsa på och ställa frågor till styrelsen 

Datum för öppet hus i styrelserummet första halvåret 2020: 8 jan, 5 feb, 4 mars, 1 april, 6 maj och 3 jun. 

 

 

God Jul och Gott Nytt År! 
Styrelsen 


