
Våra gårdar är ingen parkerings-
plats 
Det har kommit in en del klagomål på att det ofta står 
bilar parkerade under en längre tid nere i vårt område. 
Det är fortfarande 10 minuter för i- och urlastning som 
gäller, förutom när man ska hämta eller lämna någon 
rörelsehindrad/handikappad person då det får ta lite 
längre tid. Och vi vill åter igen påminna om att man 
vid i- och urlastning inte får blockera entréerna.
Ser man bilar som har stått parkerade en längre tid nere i 
vårt bostadsområde, ringer man Controlla på telefon 
031-23 00 00. De har öppet dygnet runt. 

Möten för nyinflyttade igen
Av orsaker som vi alla känner till vid det här laget och 
som drabbade oss alla på olika sätt, har även mötena för 
nyinflyttade legat nere ett bra tag, men nu kör vi igång 
igen. Tanken är ett par om året och då är det meningen att 
man som nyinflyttad till vår förening ska komma. Där 
kommer man att få reda på vad föreningen har att erbjuda 
men också att man som boende har vissa skyldigheter. 
Här har man även möjlighet att ställa frågor. 
Det kommer att sättas upp lappar på anslagstavlorna i 
entréerna inför dessa möten.

Byte av värmeväxlare
Arbetet med byte av värmeväxlare i våra tre under- 
centraler är i stort sett klart och termostatventilerna (vreden 
på elementen) är tillbakasatta. Det som återstår är en 
slutbesiktning och för den behövs ingen tillgång till våra 
lägenheter.

Fasadbytet på låghusen
Styrelsen får återkomma om detta då det inte finns något 
nytt att informera om just nu.

Uppfräschning av vår utemiljö
Även här får styrelsen återkomma då vi inväntar en del 
svar från dem som ska utföra arbetet.

Kontakt med Securitas
Tyvärr behöver man ibland kontakta Securitas p g a 
diverse störande aktiviteter i våra trappuppgångar eller i 
vår utemiljö och styrelsen har fått förfrågan om det är 
den som ringer in som kommer att debiteras detta. Det 
är det inte, så det behöver man inte oroa sig för.

Vår fastighetsskötares arbete
HSB:s fastighetsskötare har sedan en tid tillbaka nya 
avtal de arbetar efter, vilket innebär att de ansvarar för 
flera föreningar samtidigt när det gäller allt ifrån fastig-
hetsskötsel till snöröjningen på vintern. Det betyder 
att Christer vissa tider även är på bl a Ripan och 
Munkegärde, han är alltså inte “försvunnen” bara för 
att man inte ser honom i vårt område.

Respektera renoveringsfri söndag
Styrelsen vill påminna om vad som gäller apropå 
störande ljud och renovering:
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.

HSB Brf Komarken, Kongahällagatan 72, 442 38 KUNGÄLV 
Hemsida: www.brfkomarken.se  •  E-postadress: styrelse@brfkomarken.sestyrelse@brfkomarken.se

KVARTALSBLADET
Medlemsinformation nr 3, september 2022

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


