
Den nya styrelsen 2022 
Vi önskar våra nya styrelsemedlemmar välkomna. 
Den nya styrelsen ser nu ut enligt följande:

Ann-Charlotte (A-C) Stenström................ Ordförande
Åke Hermansson................................ Vice ordförande
Tamara Pàsula .......................................... Sekreterare
Lina Mackic ...................................... Vice sekreterare
Kristina Olsson ............................................. Ledamot
Tore Andersson ............................................. Ledamot
Leif Nordström ............................................. Ledamot
Anna Grenmarker ........................... HSB-representant 

Kent Rydell fortsätter att vara vår pålitlige revisor.

Äntligen har vi en valberedning!
Vi är glada att efter några år utan valberedning äntligen 
kunna meddela att Leif Pihlblad och Bjarne Andersen 
tagit på sig detta uppdrag.

Fasadbyte låghusen
Vår fastighetsförvaltare Riksbyggens arbetsgrupp är i full 
gång med projekteringen av arbetet med plåtfasadbyte 
på låghusen. Det är ett stort jobb som kräver många och 
noggranna förberedelser. Arbetsgruppen kommer efter 
semestrarna/tidig höst att börja ta in offerter från olika 
entreprenörer för att sedan presentera dessa för styrelsen. 
Det kommer alltså att ta ett tag innan vi märker av något 
fysiskt arbete i form av ställningsbyggande, borttagning 
av nuvarande fasadplåt o s v. 

Byte av värmeväxlare
Arbetet fortgår med byte av värmeväxlare i våra tre 
undercentraler. Återmontering av termostatventilerna 
kommer att pågå från slutet av augusti till slutet av 
september.

Försenat hissbyte Khg 40 A och B
Tyvärr blev hissbytet på Khg 40 A och B ordentligt 
försenat vilket inte kan ha undgått er som bor där. Arbetet 
skulle ha startat vecka 2 men blev framflyttat till vecka 
19. Vinga Hiss hade missat att informera boende och 
styrelsen om det och uppgav att förseningen berodde 
på bl a sjukdom och leveransproblem.

Uppfräschning av vår utemiljö 
Vi har  sedan ett par månader tillbaka påbörjat en liten upp- 
fräschning av vår utemiljö. I höstas rensades rabatterna 
framför låghusen för att få en rekommenderad halvmeters 
växtfri yta från husfasaden. Nu i vår har dessa rabatter 
fyllts på i framkant med lite mer växter där det fanns 
“hål”. Det har också grävts en jämn och mer markerad 
kant mellan gräs och rabatt. Cementkrukorna utmed hög-
husen har fått nya fräscha växter vilket vi hoppas att de 
flesta uppskattar även om det inte går att tillgodose allas 
viljor och önskemål.
Det som återstår  är gräsmattorna mellan höghusen. Dessa 
kommer att påbörjas till hösten eftersom träden inte 
kan levereras förrän dess.
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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

Styrelsen önskar en

Trevlig sommar!


