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EXTRASTÄMMA 9 APRIL 
Föreningen kommer att hålla extrastämma tisdagen den 9 april kl 19:00. 
Det är viktigt att du kommer i tid. Insläppet börjar kl 18:30. 
 
Syftet med extrastämman är att ta ställning till fortsatt utbyggnad av bergvärme. 
Bergvärme innebär lägre kostnad för uppvärmning och minskade koldioxidutsläpp.  
Information ges under stämman av företaget Gerox, som ansvarar för installationen av 
bergvärmen. Till kallelsen till extrastämman har bifogats en broschyr från Gerox. 
 
Efter anbudsförfarande har styrelsen valt att samarbeta med Ikano Bygg avseende 
fastighetsutveckling. Ikano Bygg kommer att informera efter extrastämman.  
 
ÖPPET HUS 
Öppet hus på föreningskontoret, Lillåkersvägen 26B, hålls följande dagar kl 19-20: 
3 april, 17 april, 2 maj (torsdag), 15 maj, 22 maj. 
 
LIDINGÖ KONSTHELG 19-21 APRIL 
Under Lidingö konsthelg (Konstrundan) fredag-söndag 19-21 april kl 12-17 har  
Lidingös konstnärer möjlighet att visa sina alster i olika gallerier eller i sina bostäder.  
Vår förening bidrar genom att hålla kulturlokalen (Lillåkersvägen 6B) öppen. 
Detta år ställer Lena Sundbeck-Arnäs ut. 
 
LOPPMARKNAD 4 MAJ 
Det kommer att arrangeras loppmarknad på stora gården lördagen den 4 maj.  
Vid regn flyttas loppisen till söndagen den 5 maj.  
För ytterligare information är du välkommen att kontakta:  
Kristina Philipsson, 08-731 97 55 (kvällstid)  
eller Christina Wilhelmsson, 08-765 94 90. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PARABOLER 
Parabolantenner får inte vara fästade i fasad, fönsterkarmar eller utanför balkongen. 
Förvaltaren har gjort en genomgång av området angående detta och tillskrivit de berörda 
med uppmaning att ta bort de felplacerade parabolerna. 
 
STICK- och VIRKKLUBBEN 
Stick- och virkklubben Flinka fingrar träffas numera varje tisdag 
kl 18:30-20:30  i Kulturlokalen, Lillåkersvägen 6B.  
 
KALASLOKALEN TOLVAN 
Då ni hyr kalaslokalen Tolvan (Lillåkersvägen 12B) ingår porslin, bestick och möbler mm för 
att användas i lokalen. Det är inte tillåtet att ta med sig detta hem för att ha fest i sin bostad. 
 
VÄGBOMMAR  
Vägbommarna finns för att minska störande fordonstrafik samt minska  
risken för olyckor inom bostadsområdet. Bommarna ska vara nedfällda  
förutom vid in- och utpassering. 
 
FÖRRÅD ATT HYRA 
Det finns för närvarande lediga förråd. Vid intresse kontakta ServiceCenter. 
 
NEDSKRÄPNING 
Det är olämpligt att slänga cigarettfimpar eller annat skräp inom  
fastigheten.  Det förekommer att glödande fimpar kastas från balkong 
och fönster. Detta är naturligtvis oacceptabelt eftersom det innebär 
risk för brand på grannes balkong eller i rabatter. Det medför också  
ökade städkostnader för föreningen. 
Många boende är dessutom starkt besvärade av tobaksrök från grannar 
som röker på balkongen. Vänligen visa hänsyn!  
 
GÅRDSFEST 
Styrelsen tycker att det vore trevligt med en gårdsfest i augusti eller september.  
Du som vill hjälpa till att ordna festen är välkommen att ta kontakt med styrelsen. 
 
      
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

www.brfkantarellen11.se  
Styrelsetelefon måndag och torsdag kl. 18.00-19.00:  070-8820743 

Öppet Hus, Lillåkersvägen 26 B onsdagar jämna veckor kl 19.00-20.00 
Styrelsemail: info@brfkantarellen11.se  

Förvaltaren Peter Granberg finns i föreningslokalen, Lillåkersvägen 26 B torsdagar kl 08.30-10.30. 
Felanmälan: 010-442 11 00 eller servicecenter@stockholm.hsb.se 

Organisationsnummer: 769607-5857 
 

http://www.brfkantarellen11.se/
mailto:info@brfkantarellen11.se
mailto:servicecenter@stockholm.hsb.se
http://www.google.se/imgres?q=p%C3%A5skbilder&hl=sv&biw=1024&bih=698&tbm=isch&tbnid=Mf9ZGiUpQ78PcM:&imgrefurl=http://lusenssida.bloggsida.se/&docid=MbhQDfTRTmXaAM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_Prm68ZaHbP8/S7Wsb_gvPpI/AAAAAAAAAis/D2nBp3Azmn0/s1600/glad+p%C3%A5sk.jpg&w=309&h=400&ei=ewBSUdnmILPQ4QSeu4DgAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:27,s:0,i:220&iact=rc&dur=500&page=2&tbnh=184&tbnw=180&start=13&ndsp=17&tx=89&ty=104
http://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=OwRVPUomBo4jkM&tbnid=gU-QJcwMnMxAqM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://tiamintia.blogg.se/2010/october/tova-presenter.html&ei=U2RcUYH_IoT-4QT55YCoBA&psig=AFQjCNF5YVWQYleQPf8Ot2cAYTADFegb3w&ust=1365095891608018

