
Hissbytena (för er som missade 
förra Kvartalsbladet i september)
Här kommer den senaste tidplanen för våra hissbyten:
Följande hissar är klara:
Khg 42 A och B
Khg 44 A och B
Khg 46 A och B

Följande hissar kommer att bytas under 2022: 
Khg 40 A, start vecka 2
Khg 40 B, start vecka 5

Följande hissar kommer att bytas under 2023: 
Khg 48 A, start vecka 2
Khg 48 B, start vecka 5

Gymbokningslistorna kvar?
Vi har nu haft bokningslistorna till gymmet i drygt 11⁄2 
år p g a det mycket speciella läget som har rått och 
hoppas att det har fungerat väl. Nu har det kommit in 
några önskemål om att ta bort bokningslistorna så att 
man kan gå dit när andan faller på (öppettidderna kommer 
att vara desamma). 
Så för att styrelsen ska få en uppfattning om ni som 
använder träningslokalen vill ha kvar bokningsistorna 
eller inte skulle vi vara tacksamma om ni ville maila 
oss om de ska vara kvar eller ej. Det blir dessa svar vi 
kommer att använda som underlag för att ta bort eller 
ha kvar bokningslistorna.     
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Ingen renovering på söndagar
Det har flyttat in många nya medlemmar i vår förening 
nu och som nyinflyttad vill man kanske gärna fixa till 
sin lägenhet efter egen smak. Det får man naturligtvis 
göra, men respektera då föreningens trivselregler  när det 
gäller störande ljud som borrning, spikande och annat 
som för oväsen. Följande gäller:
Störande ljud, t ex renoveringsarbeten, får inte före- 
komma före kl 08:00 eller efter kl 20:00 på vardagar. 
För lördag gäller kl 08:00 till 18:00. På söndagar 
och röda dagar får inga störande renoveringsarbeten 
utföras.     
Föreningens trivselregler finns uppsatta i glasskåpen 
i alla entréer. Vill du ha dem att läsa igenom hemma 
kan du maila styrelsen på styrelse@brfkomarken.se 
så skickar vi dig en PDF.   

Budgeten för 2022
Fredagen den 29/10 var det dags för årtes budget-
konferens och även i år ägde den rum i styrelserummet 
på Khg 72. Budgeten för 2022 sattes och glädjande 
nog är föreningens ekonomi såpass stabil att månads-
avgifterna inte behöver höjas för nästa år.
Kommande stora och kostsamma projekt för nästa år 
är fasadbyte på både låg- och höghusen. Vi vet att det 
är många av er som har undrat när det ska bli av men 
i början av nästa år ska det alltså påbörjas. Det kommer   
bl a att byggas arbetsställningar utmed fasaderna, 
vilket kan komma att upplevas störande av en del, men 
vi hoppas naturligtvis att ni ska ha överseende med det.  
Mer information kommer att sättas upp på anslags-
tavlorna i entréerna när det blir dags.

Felanmälan
All felanmälan görs till HSBs Felanmälan på telefon 
010-442 24 24 vardagar kl 8:00–16:30, inte till 
styrelsemailen. 
Vid övriga frågor är du välkommen att maila styrelsen 
på styrelse@brfkomarken.se

God Jul!
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Ingen parkeringsplats i området
Styrelsen har fått in en del klagomål på att det ofta står 
bilar parkerade under en längre tid nere i vårt område.  
Vi vill därför påminna om vad som gäller, vilket också 
står att läsa i våra trivselregler:
“Du får köra ner i området med bil om du har tungt “Du får köra ner i området med bil om du har tungt “
att bära eller ska hämta/lämna någon rörelsehindrad. 
För övrigt gäller parkering max 10 minuter på ej mark-
erade platser. Parkera då inte framför entréerna.” 
Vi förutsätter att alla respekterar detta för allas trivsel. 
Upplever man att detta ändå inte följs, kan man höra 
av sig till Controlla på telefon 031-23 00 00. De brukar 
vara snabbt på plats. 

Varmvatten och värmeväxlare
Varmvattnet har under en längre tid fungerat väldigt olika 
i olika hus. I låghusen tar det/har det tagit lite extra tid 
innan varmvattnet har kommit medan det i höghusen är 
ganska skållhett. Inget av detta är naturligtvis bra. För 
att komma tillrätta med problemet ska nya värmeväxlare 
monteras in i våra undercentraler. Projektet är påbörjat 
och det fysiska arbetet kommer troligtvis att starta i 
januari eller februari. Mer information kommer att sättas 
upp på anslagstavlorna i entréerna i berörda hus.

Ny takfläkt på Khg 58
I början av november gick takfläkten på Khg 58 sönder. 
En ny är nu inmonterad.  
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Styrelsen 
önskar alla en riktigt 

God Jul 
och ett 

Gott Nytt År!


