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2019-10-04 
Till medlemmar i HSB Brf. Kantarellen 11 
 

 

Hur tänker du om lägenhetsdörrar och post?  

 
I våras började arbetet med nya badrum och bytet av värmeelement. Snart börjar också bytet 
av hissar. Även trapphusen kommer få nya portar, nya golv, målning av väggarna och ny 
bättre belysning. Från början fanns också förslaget att byta alla lägenhetsdörrar och byta 
brevinkast mot postboxar.  
 
Lägenhetsdörrarna tillhör varje lägenhet, men skulle med förslaget ha övertagits av 
föreningen. Samma förslag röstades ner av föreningens årsstämma både 2018 och 2019. 
Röstsiffrorna var 2018: 86 ja och 64 nej respektive 2019: 64 ja och 38 nej, vilket inte räckte, för 
sådana beslut kräver stöd av minst två tredjedelar.  
 
Styrelsen respekterar förstås stämmans beslut. Vi förstår också att några vill diskutera frågan 
igen. Det handlar också om säkerhet, för våra dörrar och trapphus klarar inte moderna 
brandskyddskrav.  
 
Därför har vi startat en dialog med några av dem som har uttalat olika synpunkter i frågan. 
Varje medlem är förstås lika viktig. För att bidra kan du gärna höra av dig med dina tankar 
på e-post: dorrarochpost@brfkantarellen11.se   
 
Frågan har redan skapat splittring, så framåt är det viktigt att planera och förbereda bättre. 
Styrelsen är ändå ytterst ansvarig för brandskyddet. Därför utreder vi hur säkerheten kan bli 
bättre. Sedan återkommer vi till en stämma med alternativ. Då blir förhoppningen att en 
långsiktig lösning ska få ett brett stöd.  
 
Den närmaste tiden vill styrelsen helst prioritera de frågor som brådskar mest. Därför ber vi 
om lite tålamod och att inte slösa varandras tid med krav på ännu en extrastämma. 
Otåliga medlemmar kan hellre lägga en vanlig motion innan slutet av februari. 
 
Bytet av ordförande var en stor förändring, men vi är redan på god väg med ett starkt 
lagarbete. Hittills har vi jobbat mycket mer än vi har informerat. Jag berättar mer i Hemma i 
Kantarellen och sedan kommer mer av annan information inom kort. Tack för ditt stöd! 
 
Vänligen 
Johanna Eriksson 
Ordförande 


