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FÖRENINGSSTÄMMAN 27 MAJ 2013
115 medlemmar var representerade på stämman.
Attila

s
Styrelsen beviljades ansvars fri

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Årsredovisningen godkändes.
Föreningens avgående sekreterare
Kenneth Larsson avtackades.

Föreningens nya styrelse:

Ordinarie:
Carlos Salazar ordförande
Lena Rennerfelt sekreterare tillika vice ordförande
Tony Lundkvist ekonomiansvarig
Lena Flinth
Bo Klintemar
Hans Gardell
Oscar Cederfeldt
Från HSB: Attila Kriss

Suppleanter:
Jeanette Rangner Jacobsson
Jorge Vasconcelos
Monica Arvallius
Från HSB: Anders Joachimsson

FASTIGHETSUTVECKLING
Stämman gav styrelsen mandat att fortsätta arbetet med fastighetsutvecklingen
tillsammans med Ikano Bostad AB. Definitivt beslut om försäljningen av byggrätterna till
Ikano Bostad AB kommer att tas vid en senare stämma.
Styrelsen vill bilda en referensgrupp med personer från olika delar av området. Om du är
intresserad är du välkommen att maila styrelsen.

KONTAKT MED STYRELSEN OCH FÖRVALTAREN
Sista Öppet hus före sommaruppehållet hålls onsdagen den 12 juni kl 19-20 i Tolvan.
Styrelsetelefonen har sommaruppehåll fr o m vecka 26.
Styrelsen kan under sommaren nås via mail.
Träffa förvaltaren har sommaruppehåll fr o m v26 t o m v 35.



GARAGEN
Renoveringen av garage P1 har blivit godkänd av en oberoende besiktningsman. Vissa
anmärkningar kommer att åtgärdas. Garage P2 övre kommer att behöva utrymmas inom
kort. Berörda kommer att få brev av förvaltaren och erbjudas plats i garage P1 eller garage
P2 nedre.

PARKLEK I SOMMAR
Parkleken är åter igång i stora lekparken!
På tisdagar och torsdagar kl 16.30-18.30 är
Caroline Philipson lekledare.

UTEPLATSER TILL SOUTERRÄNGLÄGENHETER
Landskapsarkitekten som styrelsen har anlitat för utformning av uteplatserna till
souterränglägenheterna på Högsätravägen 5-15 är i slutfasen av sitt arbete.

CYKELBODAR
Två f d sophus har placerats på P1-däcket. Dessa sophus kommer att målas om och
iordningställas som cykelbodar.

UTRYMNINGSVÄG FRÅN TVÄTTSTUGAN
En utrymningsväg via fönster kommer att iordningställas i tvättstugan.

Trevlig sommar!

Styrelsen

www.brfkantarellen11.se
Styrelsetelefon måndagar och torsdagar kl 18-19: 070-882 07 43. Sommaruppehåll fr o m v 26.

Öppet Hus f n i Tolvan onsdagar jämna veckor kl 19-20. Sista tillfället före sommaruppehållet: 12 juni.
Styrelsemail: förnamn.efternamn@brfkantarellen11.se eller info@brfkantarellen11.se.

Förvaltaren Peter Granberg kan träffas i Tolvan torsdagar kl 08:30-10:30. Sommaruppehåll v 26-35.
Felanmälan: 010-442 11 00 eller servicecenter@stockholm.hsb.se

Organisationsnummer: 769607-5857
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