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ÅRSSTÄMMA 
På årsstämman den 9/5 valdes en ny styrelse, se bilder nedan. Stämmoprotokollet finns tillgängligt på 
Hemsidan alternativt kan hämtas i Styrelselokalen torsdagar mellan 8.30 – 10.30 när förvaltaren är på plats. 
 

    

 

  
Carlos Salazar 
Ordinarie 
Ordförande 

Tony Lundkvist 
Ordinarie 
Ekonomiansvarig 

 Bo Klintemar 
Ordinarie 
Sekreterare 

Lena Flinth 
Ordinarie 
 

 

 

 

 

 

 
Kenneth von Rahmel 
Ordinarie 
 

 Jorge Vasconcelos 
Ordinarie 
 

 Kai-Uwe Schässburger 
Ordinarie    
 

FÖRSÄKRINGAR 
Alla boende i området måste teckna en egen hemförsäkring. De som bor i en bostadsrätt måste dessutom ha 
ett bostadsrättstillägg för sin bostad eftersom bostadsrättsägare är ansvariga för fast inredning i bostaden 
som badrum och kök.  Föreningen har ett kollektivt bostadsrättstillägg med försäkringsbolaget Protector 
Försäkring. Se en mer utförlig information i bilagan ”Försäkring”. 
 
HISSAR – JOURSERVICE HELGER 
Styrelsen har beslutat att återinföra jourservice för hissarna på helger. För att hålla kostnaderna nere för 
jourservice är det viktigt att inte överbelasta hissen i samband med transport av tungt gods eller möbler. 
Vintertid måste golvspringa för hissdörren hålls ren från grus, torka av skor/stövlar på entrémattan samt 
använd borsten vid porten för att borsta av hjul på barnvagnar och barncyklar innan hissfärd. Tänk på dem 
som inte kan ta sig ut eller hem utan hissen. 
 
 



PARKLEKEN 
Parkleken stänger torsdag 22 juni och öppnar igen tisdag den 15 aug och kommer att vara öppen fram i 
september. Besked om när den slutar i september sätts upp på anslagstavlan på gula Parklekshuset. 
 
TOLVAN 
Kristina Philipson som har hand om Tolvan kommer att vara hemma under sommaren och har erbjudit sig att 
fortsätta hyra ut Tolvan under denna period. Obs! detta är engångs företeelse.  
Om någon skulle vara intresserad av att hjälpa till sommartid med bokning av Tolvan när Kristina har 
semester är du välkommen att kontakta ansvarig i styrelsen lena.flinth@brfkantarellen11.se.  
 
TRYGGHETSKAMEROR 
Dessa finns installerade i föreningens tvättstuga, garage P1 och P2, Lillåkersvägen 18 - 24, 26 - 30,  
32 - 36 samt Högsätravägen 5 - 9, 20 - 24. Styrelsen har upprättat ett policydokument angående hanteringen 
av kameraövervakning som finns tillgängligt på hemsidan. 
 
LÅSNING AV KÄLLARDÖRRAR 
Under sommaren startar arbetet med att låsa källardörrarna och de öppnas då med tagg som ytterdörrarna. 
De gamla låsen för nyckel tas bort vartefter. 
 
TÄTNING AV FASADER 
Tätning av fasaderna har påbörjats vid H 26 – H 32 och kommer att fortsätta 
vid H 5 – H 15 osv. Eftersom ställningarna är ganska stora måste vissa av växterna vid  
sidan om balkongerna flyttas för att sedan återplanteras och vissa träd måste 
beskäras för att inte ta skada.   
 
KULTUR OCH FRITID 
Om någon är intresserad av att arrangera någon ideell verksamhet eller annat  
arrangemang för de boende i föreningen så är vederbörande välkommen att  
kontakta ansvarig i styrelsen för kultur och fritid: lena.flinth@brfkantarellen11.se 
 
BÄNKAR, BELYSNING OCH NYA PLANTERINGAR  
Det påbörjade arbetet med att sätta upp bänkar vid utgångarna från källarna  
har nu fortsatt på baksidan av Lillåkersvägen 28 – 30. Det har tillkommit mer  
belysning med små lampor i de nya planteringarna. De växter som planterats 
är bättre lämpade för skuggiga platser. Samma typ av belysning med små 
lampor finns även i rabatterna i gången upp från bussen mellan husen. 
 
FREECALL 
Förtydligande gällande funktionen för att öppna porten med telefon. Antalet ringsignaler måste vara exakt   
2 ringsignaler för att öppna dörren när någon står vid entrén eller exakt 4 ringsignaler om man vill lägga ut 
en tillfällig portkod som gäller under 4 timmar. 
                                                                                                                                 TREVLIG SOMMAR ÖNSKAR              
CONTAINRAR FÖR GROVSOPOR         STYRELSEN ! 
De är beställda till helgen 26 - 27 augusti och 25 - 26 november.  
 
 

www.brfkantarellen11.se 
Styrelsetelefon:  070-882 07 43 och 072-962 85 70     

Styrelsemail: info@brfkantarellen11.se alternativt förnamn.efternamn@brfkantarellen11.se.  
Förvaltaren Lars Lexner träffas åter på föreningskontoret torsdagen den 24 augusti kl 08.30-10.30.  

Felanmälan: 010-442 11 00 eller service.stockholm@hsb.se   
Organisationsnummer: 769607-5857 
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