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Rätt svar finner du på nästa sida.

Visst har ”Hemma i Kantarellen” blivit snygg och kul att läsa? 
Många har bidragit, men Linda och Johanna har nog gjort mest. 
Det är inte min förtjänst och ändå får jag inleda här.

Jag tyckte bladen blev roligare att läsa och det bidrog till att jag själv 
kunde övertalas att ställa upp mer för föreningen. Vid vårens stämma 
blev jag invald i styrelsen. Men det finns fler sätt att bidra.

Bladet är tänkt som forum om aktuella frågor och intressanta teman, 
för föreningen och för boende i området. Vi ser gärna att andra skriver 
här. Föreningen har ju både Styrelsebladet och flygblad för annan 
information. Skicka gärna ett mail till: hemmai@brfkantarellen11.se 
om du vill skriva, intervjua eller fotografera, lite eller mer.

Det här numret handlar om renoveringar. För nu och de närmaste 
åren får vi nya badrum, nya värmeelement, nya hissar, nya entréer 
och uppfräschade trapphus. Det blir lite stökigt och obekvämt ett tag, 
men sen ska det värsta vara gjort för 40-50 år framåt. Första mötet 
mellan planering och verklighet kräver ofta små justeringar, men det 
brukar bli enklare sen.

Hoppas det här numret inspirerar till att göra något bra av renove-
ringen. Nu som den ändå ska göras blir det en möjlighet för justering-
ar, för att sen kunna trivas ännu bättre hemma. Några grannar ger 
tips om hur de har fixat sina lägenheter och om fler vill bidra så får vi 
en liten inspirationsbank på hemsidan. Maila gärna bilder eller skisser 
och kort beskrivning till hemmai@brfkantarellen11.se.

För kommande nummer finns tankar om teman som våra många 
kulturer, om miljön och föreningens första tio år. Eller kanske om 
andra ämnen som du och fler kan vilja skriva och många vill läsa om. 
Jag kanske återkommer för att skriva nåt mer, men hellre du.

Vi är ett tusental som bor här, med likheter och olikheter. Många 
röster ska höras och vi har alla samma värde.

Thomas Bengtsson, för redaktionen

INLEDARE

Tips till redaktionen: hemmai@brfkantarellen11.se
Ansvarig: Styrelsen, HSB Brf Kantarellen 11
Hemma i Kantarellen 11 utkommer med 3 utgåvor per år

Art director: Linda Röjås 
Hemsida: www.brfkantarellen11.se
Facebook: HSB Brf Kantarellen 11
Postadress: Lillåkersvägen 26B, 181 59 Lidingö

Får jag bygga om mitt kök utan tillstånd?

A) Ja, men bara om placeringen är 
densamma, vatten och el utförs 
av fackman och inte ventilationen 
byggs för.

B) Ja, om fackmän gör hela ombygg-
nationen.

C) Nej, jag måste alltid be om tillstånd.

Spelar det någon roll om jag byter 
plasten i eluttagen från ojordat till 
jordat?

A) Ja, det blir ett dolt fel som jag kan 
få ersätta vid en försäljning.

B) Det gör ingen skillnad

C) Nej, elen kommer att fungera ändå

Får jag koppla köksfläkten direkt till 
ventilationen?

A) Nej

B) Ja, med tillstånd från styrelsen.

C) Ja

Får jag stänga igen ventilationen?

A) Ja, med tillstånd från styrelsen.

B) Nej, det påverkar hela fastighetens 
ventilation.

C) Ja

Behöver jag återkoppla till styrelsen om 
hantverkare renoverat mitt badrum?

A) Nej, jag behöver inte göra något.

B) Ja, jag behöver anmäla vilket  
material som använts i våtrums- 
isoleringen. 

C) Ja, men bara för att meddela att det 
är genomfört.

RENOVERINGSKOLLEN

Kantarellen11
  

hemma i
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Tack till familjen Djäken
för initiativet och hjälpen med  

att införskaffa bord  
och stolar till gästlägenheten.

Det uppskattas, varmt tack!

Containrar för grovsopor 2019
Står på baksidan av Lillåkersvägen 18-24

Lämning lunchtid fredag och hämtning måndag lunch.
22-25 november 

HUSBILAR & HUSVAGNAR
Det finns önskemål om att kunna parkera husbil eller husvagn under den tiden 
stambytet pågår i ens lägenhet, styrelsen gör detta möjligt genom att tillåta 
parkeringen av max 4 ekipage på däcket till P2 övre, det kommer att finnas 
tillgång till el (240V). Kostnaden för de veckorna som man är parkerad (max 8v) 
blir 1500 kr/period. Intresse anmäls till info@brfkantarellen11.se

Rätt svar:A,A,A,B,B

REINE NELSON, 
advokat och författare

”Att män använder 
våld är aldrig 
kvinnans fel. 
Aldrig någonsin.”

Våga berätta
Några ord kan förändra allt.

#ordräddarliv

kvinnojourenkerstinlidingo.se  08–767 03 03

”Varje år återvinner vi  
pappersförpackningar  

motsvarande en miljon träd.”
Hur går det för dig med din sortering? 

Missa inte våra inspirerande tips på sidan 10.

Lite senare än beräknat
Vår plan var att ge ut bladet i slutet på augusti, men den 
här gången blev det inte helt genomförbart med de 
andra saker som skedde parallellt i föreningen. Men med 
önskan om god läsning kommer det här! 
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Stambytet samt bytet av värmesystemet har nu kommit igång 
för fullt efter semestern. Nedan finner ni lite information hur 
arbetet framskrider och vad som är viktigt att tänka på.

Stambytet pågår nu på Lillåkersvägen 32, 34 och 36. Arbe-
tena flyter på som det är planerat och följer tidplanen vilket 
innebär att ni som fått start och stopptider så är det under 
den perioden som stambytet sker i er lägenhet. När det gäller 
källarförråd som arbeten skall ske i, kontaktar vi er i god 
tid om vad som måste plockas undan samt i vissa fall måste 
förrådet tömmas helt. 

Toalett samt duschvagnar kommer att ställas upp i anslutning 
till husen. Varje utrymme är utrustat med toalett handfat 
samt dusch. Tänk också på att spara på varmvatten så att det 
räcker till nästa som ska duscha. Vi sätter också upp utslags-
vaskar samt en tappkran på varje våningsplan där ni kan 
hämta vatten samt tömma ut överblivet vatten. Det är viktigt 
att inte tömma ut något annat än vatten i vaskarna. 

Cirka tio veckor innan stambytet påbörjas i er lägenhet 
kommer ni att kallas till ett materialvalsmöte där ni tillsam-
mans med Karin går igenom era val för att säkerställa att allt 
blir som ni tänkt er med badrummet. Vi kommer också göra 
en försyn av er lägenhet innan byggstart då vi går igenom 
med er vad som ska plockas undan, vilka ytor som vi täcker 
samt att vi monterar en byggcylinder i er lägenhetsdörr och 
till den kommer ni få låna tre stycken nycklar dom nycklar-
na passar även till toalett och duschvagnen. Ni har då även 
möjlighet att ställa frågor om stambytet.

När det gäller värmearbetet pågår det på Lillåkersvägen 26, 
28 och 30. Vi är i full gång med arbeten i källarutrymmena 
samt lägenheterna. 

Något som är extra roligt för oss alla är att vi håller tider-
na. Det är också väldigt viktigt att man läser igenom den 
information som vi lämnar ut till er så att arbetet flyter på så 
friktionsfritt som möjligt.

Vi försöker planera i god tid och uppmanar alla att försöka 
göra det också. Värmearbeten innefattar utbyte av element 
samt ny dragning av rör i lägenheten. Vi kommer skicka ut 
en mindre skiss på vilka arbetsytor som måste vara fria från 
möbler och andra lösa saker samt en mer detaljerad arbets-
beskrivning. I samband med att vi byter lås hos er så går vi 
igenom på plats hur, var och när vi kommer arbeta så att 
arbetet flyter på som det ska. 

För er som kommer behöva lite extra värme under vinter-
halvåret så tillhandahåller vi element till var och en när 
vi kommer och byter lås. Föreningen står då för förhöjda 
elkostnader under denna period. 

Vi utför som sagt också arbeten i källarutrymmena och där 
aviserar vi berörda förråd ungefär 1 månad innan byggstart. 
Detta på grund av att vissa förråd ligger i skyddsrum och 
där måste förstärkningsplåtar tillverkas. I ett första utkast 
får man en förrådslista där det står vilka förråd som berörs 
och att vi kallar till ett möte i källaren då vi visar på vad som 
måste plockas undan eller om förrådet måste tömmas.

Conny Tidblom, Byggmästargruppen

Stambyte och värmesystem

PÅGÅENDE
PROJEK T

Renovering och ombyggnationer innebär störningar för 
grannarna. Informera dina grannar om större arbeten 
och se till att följa de regler som finns på föreningens 
hemsida.
Renovering som medför störning skall aviseras i förväg  
Renovering som innebär avstängning av vatten,  
omfattande buller eller annan olägenhet för grannarna 
måste aviseras i porten tre dagar i förväg. 

Ombyggnadsarbete får endast utföras  
vardagar mellan kl 8.00 - 18.00  
lör- sön- och helgdagar mellan kl 10.00 - 15.00. 

Bilning bara får ske vardagar kl 8.00 - 16.00.

Hissen får inte uppehållas under längre tid  
Du skall skydda hisskorg, trapphusets golv och väggar vid 
transport. Hissen får inte överbelastas.

Du ansvarar själv för bortforsling av byggavfall  
Byggavfall får inte läggas i föreningens soprum eller  
container och inte heller belamra gemensamma utrymmen, 
som trapphus, källargångar, parkeringsplats eller gård.

Fordon får uppställas i högst 15 minuter  
För lastning och lossning. Särskilda tillstånd kan ges på 
grund av renoveringsarbete under en begränsad tid.

Du har ansvar för att säkerställa att ordningsregler följs  
Detta inkluderar ev godkännande som behövs för ändringar.

Ordningsregler vid renovering
Hantverkare som är anlitade direkt av föreningen har andra tider.
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När vi växte upp var det inte så vanligt att våra boenden 
var stylade eller skulle visa upp våra personligheter. Vad 
är det som har legat till grund för den renoveringsboom 
som vi kunnat följa de senaste decenierna? 

På 1970-talet började homestylingen i USA. Från början var 
det något man gjorde lite i det dolda, som ett nödvändigt ont, 
då bostaden inte sågs som tillräckligt attraktiv. Det var först 
under mitten av 1990-talet homestylingen kom till Sverige, 
men det tog ytterligare några år innan den fick sitt genomslag.

Backar vi tillbaka minns de flesta 70-talets orangea och bruna 
trender. På 80-talet var inredning istället i dova gammelrosa 
toner och vi hade köksbord i furu och strukturtapet med  
spegelvägg. Trender höll ofta i sig i 10 år.

På 1990-talet kom de starka färgerna in i inredningen, till-
sammans med järnsmide och ek. Furun var dock fortfarande 
varmt välkommen. Inredningen blev som en glad färgbomb i 
kontrast till det som varit tidigare.

För de som varit såväl mode- som inrednings intresserade 
började man här se en tydligare samverkan mellan mode och 
design. Versaces stora genomslag i haute couturen börjar 
synas i inredningen med såväl förgyllda solspeglar som gles-
vävda plädar med sol och månmönster.

Genom kopplingen till modet blir trenderna inom inred-
ningen också mycket snabbare. 

Den 22 april 1997 har Äntligen hemma i TV4 premiär och 
svenskarna bänkar sig framför tv-apparaterna och blir allt 
mer intresserade av sitt boende. I de första programmen 

fick vi följa hur de förvandlade ett gammalt förfallet hus på 
Lidingö, som de köpt, till en lyxvilla. 

I början av 2000-talet drabbas Sverige av något som närmast 
kan kallas inredningshysteri och som följd lanseras också allt 
flera tv-program på temat. Med det nya intresset fick också 
homestylingen ett större genomslag och inledningen till de 
kommande årens renoveringsboom var ett faktum.

Det har funnits en baksida till detta nyväckte intresse som vi 
sett genom åren. Det har synts i form av ett ökat antal vatten-
skador, brand, mögel och obeboeliga fastigheter. 

Privatpersonerna fick ökade kunskaper om genomförande, 
men saknade byggkunskap. Som följd av det blev det större 
sug på hantverkare och marknaden kunde ge även oseriösa 
spelare större mark, när de seriösa var upptagna. Resultatet 
även av denna trend har märkts i Tv-tablåerna bland annat 
genom programserien Fuskbyggarna. 

Nu ser vi en ökad trend av att både bygga och renovera 
mer långsiktigt samt att ta ansvar för miljön i renoveringen. 

Förändringarna har märks från de stora fastighetsägarna ner 
till beställarna. Vi har fått passivhus, förändrade energikällor, 
bättre val i material och kloka miljölösningar. 

Allt tyder på att även vi boende idag går mot att börja skapa 
lösningar som hålla i decennier istället för korta perioder. 
Idag börjar det bli allt vanligare att skapa personlighet istället 
för att följa trend och att återbruka så mycket man kan när 
man behöver göra om.

Något som gynnar såväl miljön som framtiden. •

Historik & trend

”Färdplan för en klimatneutral byggsektor till 2045” 
Byggbranschen tog fram en rapport som överlämnades till 
regeringen i maj 2018 som sätter agendan för branschens 
satsningar om att bli klimatneutrala de kommande åren.

Certifieringssystem för koldioxidneutrala fastigheter tas 
fram av Sweden Green Building Council utifrån nya behov. 
SBGC håller i alla miljöcertifieringar av fastigheter. Dessa 
inte bara  ökar i antal varje år utan så även kraven på tuffa-
re certifieringar.

Skrivet av Linda Röjås, medlem

HISTORIK &
TRENDSPAN

Cirkulära materialflöden  är något det talas om i hela bran-
schen. Både att använda rätt material samt att säkerställa att 
det inte blir spill i byggbranschen om att det material som 
blir över skall kunna upphandlas och användas i annat byg-
gende istället för att kasseras. Såväl Återvinnings Industrier-
na som byggbranschen ser på lösningar från olika håll.

HÄNDER I OMVÄRLDEN från mijlötrend till en självklarhethet inom byggbranschen
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BYGGMÄSTARGRUPPEN

Byggmästargruppen jobbar inom  
två affärsområden: Stambyten samt  
ombyggnad och lokalanpassningar.
BMG är certifierade enligt Stockholms  
Byggmästarförenings verksamhets- 
ledningssystem BF9K.

BYGGSTANDARD BAD OCH KÖK

Här kan du läsa mer och få lite fakta om  
hur du skall tänka med bad och kök.
https://www.uppsala.se/globalassets/
dokument/bygglov/bygglov-till-
ganglighet-och-anvandbarhet-for-al-
la-i-en-och-tvabostadshus.pdf

I samband med stambyte är det en del boende som  
både vill passa på att renovera och bygga om sina kök. 
En del boende har också flyttat sina kök till vardagsrum-
met så att man får ett extra rum. Men också göra  egen 
badrumslösning en de föreslagna. För att bättre förklara 
hur processen går till har jag blivit ombedd att beskriva 
hur vi arbetar, så att det blir lättare för dig som medlem 
att planera ditt projekt.

När det gäller förändringar som flytta köket eller riva samt 
sätta upp nya väggar måste man först alltid kontakta styrelsen 
för ett godkännande. Att bygga om köket på befinlig plats har 
man däremot alltid rätt att göra utan styrelsens godkänande 
det. Det är även tillåtet att ändra layouten  i befintligt badrum. 

Inför din planering av projektet är det viktigt att komma 
ihåg att det är endast hantverkare kopplade till BMG som får 
utföra arbeten i lägenheten under tiden som stambytet pågår. 

Det är både en säkerhets- och en försäkringsfråga att det 
fungerar så på byggarbetsplatser. Vill man anlita egna 
hantverkare för att utföra arbeten i lägenheten direkt efter 
stambytet är det tillåtet att göra när samtliga lägenheter är 
besiktigade i trapphuset.

Vill du renovera eller ändra något i din lägenhet är det 
alltså viktigt att det sker innan eller efter stambytet. Förde-
len med att göra renoveringar efter stambytet är att du inte 
behöver riskera att det kan bli märken på någonting du nyss 
monterat in. Även om vi är försiktiga kommer vi att passera 
din lägenhet många gånger.

Vill du ändra något i badrummet är det bra om du har 
mätt och har en skalenlig ritning på hur du har tänkt dig att 
badrummet skall bli när det är klart. Samt ta med skissen till 
materialvalsmötet som ni kommer bli kallade till.

På så sätt blir det lättare för oss att kunna göra en bedömning 
om dina önskemål är genomförbara för att klara det regelvärk 
som gäller

Att inspireras av sådant som redan är planerat och som 
finns på den yta man skall ändra är en bra idé. Ju bättre pla-
nerat det är i grundtanken, desto mer nöjd kommer du att bli 
när det hela är färdigbyggt.

Jag vill poängtera att utföra större förändringar som flytta 
väggar till badrummet kan komma att påverka tidplanen. Vi 
får diskutera eventuellt sådana arbeten från fall till fall om 
det är möjligt att vi hinner med att utföra dom inom tidsra-
men för att inte påverka sluttiden för era grannar.•

Renovera i samband  
med stambyte

Skrivet av Conny, Byggmästargruppen BMG

KOMPE TENS
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Hur skall man kunna vara säker när man anlitar hant-
verkare? Vad är det som kostar och går det att spara in 
onödig tid  och därigenom kostnader hos hantverkaren? 

En väl planerad renovering flyter på smidigt och ökar 
värdet på lägenheten. Men en dåligt planerad renovering 
kan inte bara bli onödigt dyr utan också kostsamt då den 
kan bidra till skador i föreningen. Något vi sett resultatet av i 
föreningen genom åren med bland annat  vattenskador som 
följd.

När du skall välja entreprenör, se till att kontrollera att 
entreprenören varit verksam minst tre år på Allabolag.se. 
Företagets omsättning ska ligga i proportion till kostnad av 
projektet. Skall ni renovera ett badrum för ca 200tkr så skall 
gällande entreprenör omsätta 2mkr plus.

Be om referenser. Den viktigaste är av annan person som 
anlitat firman och blivit nöjd med resultatet. Helst skall de ha 
haft samma arbeten utförda i exempelvis badrum, kök, golvs-
lipning, målning mm. Att be om referenser är det många som 
gör idag. Tänk på att du vill få referenser och bilder på utförda 
projekt av samma karaktär som det arbete ni skall ha utfört, 
och av personer som fortfarande är anställda på firman. 

Säkerställ att det finns gällande försäkringar. Oavsett 
projekt skall entreprenör påvisa att de har en företags- och 
entreprenadförsäkring. 

När arbete berör el eller vvs (värme, ventilation, och sani-
tet), skall även säkervattenintyg och bevis på allmän elbehörig-
het begäras.

Vid badrumsrenoveringar behöver bolaget kunna styrka 
våtrumsbehörighet. Detta utfärdas av BKR, (Byggkeramiska 

Att anlita hantverkare

Rådet) och GVK (Golvbranschens Våtrumskontroll), och 
gällande intyg skall visas.

När det är dags att påbörja projektet.
Ta alla beslut före start; färger, badrumsinredning, golv, 
belysning etc. Både att ändra eller rentutav fatta besluten under 
projektets gång riskerar att fördyra projektet avsevärt. Tänk 
igenom en gång extra före, och se till, om ni är fler som skall 
komma överens, att ni vet vad ni vill ha innan renoveringen 
startar. 

Säkerställ leveranstider på inredningar. De kan ofta ta sex eller 
mer veckor före leverans, så att detta är inplanerat. 

Skriv avtal. Som privat person finns ett färdigt standardav-
tal genom senaste upplagan av Hanterverkarformuläret 17. 
Entreprenören skall presentera detta avtal i samband med att 
överenskommelse är nådd.

Ta reda på timpenningar. Be i första hand om fast pris och 
säkerställ att allt ni beställt finns med i offerten. Om ni gör 
ÄTA (ändringar, tillägg, och avgående) beställningar under 
projektets gång. Stäm av kontinuerligt med entreprenör vid 
ändring och hur det påverkar pris.

Det är alltid billigare att få in allt i en första offert än att delarna 
ligger utanför och adderas efter hand.

Betala aldrig slutfaktura före allt är slutfört. Håll inne med 
motsvarande resterande arbete, alternativt 10 %. Ha tålamod 
och räkna in i budgeten och tidsplanen att det både kommer 
att bli dyrare och ta längre tid än planerat i utgångsläge. 

Problematik har en tendens att dyka upp på vägens gång.

Men ju mer kompetens hantverkarna har desto större sannor-
likhet är det att dom redan räknat in en del av problemen i sin 
offert när du får den.

Lycka Till!•

Skrivet av Daniel Isacsson, brf-styrelsen ansvarig för renoveringar

DANIEL ISACSON 
VD för Paulak AB

UTBILDNING 
Innovaition of Prodoucts and Services: 
MIT´s approach to Design Thinking 
Tentamen Kontrollansvaring enligt PBL,  Byggarbetsmiljösam-
ordnare BAS-P/BAS-U, Våtrumskurs för Arbetsledare, Interna-
tional Business Management, Human Resource Management, 
Financial managemant and strategy mm
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Fyra små ord som skapar lika många associationer om 
kök som personerna som läser dom. Hur kan det bli så? 
Kan det bero på att vi har väldigt olika behov och tankar 
om vad som är och vad som skapar ett drömkök?

Vi har sett flera fina kök i vårt förening. Nu skall vi besöka ett 
som nyligen gjorts om av en medlem som planerar att bo här 
länge. Köket behövde bli en varmt kärleksfull och naturlig plats 
att samlas på med plats för många. Det som fanns skulle åter-
användas och renoveringen behövde vara långsiktig hållbar, dvs 
ta hänsyn till miljön idag, men vara så genomtänkt att den inte 
behöver göras om imorgon och dessutom till en låg kostnad.

Minst 456 lägenheter i vårt område har samma typ av kök 
som det i den här artikeln. Med samma typ av kök inkluderar vi 
alla kök som spegelvänt ser liknande ut. Alla har ungefär samma 
storlek med diskho och spis/fläkt på samma platser.

Familjen i artikeln består av en förälder och två tonåringar. 
Deras kompisar är alltid välkomna över, även för att äta, och 
på födelsedagar dyker den över 20 personer stora familjen upp.  
Deras vision om det framtida drömköket var:

• bra arbetsytor både för matlagning och servering
• gärna en stenskiva (önskemål från äldsta tonåringen)
• bra grundstruktur för att undvika krockar
• lika lätt att jobba i som ett cateringkök
• plats att äta på med många kompisar på besök 
• en plats att hänga på, hålla de i köket sällskap 

Köket som fanns i lägenheten var av Ikeas senaste modell, 
vilket gjorde kompletteringar enkla. I köket fanns en ny vit 
induktionshäll, ny ugn och ny kyl/frys.

Skrivet och illustrerat av Linda Röjås, medlem

Men spis och diskho hade bytt plats, ventilationen var för-
byggd (förbjudet), diskmaskinen var inte kompatibel med 
ikea köket och dessutom felinstallerad (luckan stannade 1dm 
ovanför utfällt läge), elen hade fel och det fanns inget godkän-
nade från styrelsen. Dessutom gjorde planeringen att man var 
ofta i vägen för sig själv och fdet ungerade inte med ens två 
vuxna personer i köket. Köket behövde åtgärdas.

Ritningar av det ursprungliga köket togs fram. Ett  bra kök 
med potential och ventilationen på ”rätt plats”. 

Diskho och spis fick originalplaceringarna, på ett ungefär, 
och skafferiet fick lämna plats för kyl/frys. En liten föränd-
ring som skapade potential till två riktigt bra arbetsytor, 
varav den på 120 cm innanför dörren till köket. 

Nästa steg blev att undersöka om placeringarna möljiggjorde 
ett bra arbetsflöde i ytorna under och över bänkskivorna.

Arbetsflödet vid diskmaskinen är viktigt. Skåp och lådor 
närmast fick rymma det som diskas oftast. Skärbrädor,  
knivar, bunkar etc placerades istället där de oftast behövs. 

Hörnskåpet återanvändes efter att en vän, som också är  
arkitekt, sa ”behåll hörnskåpet, det kommer att göra skillnad 
när ni skall vara flera i köket samtidigt”. Idag är familjen tack-
samma för rådet då det skapat luft kring arbetsyta och diskho.

Köket har två olika djupa bänkskivor. Bänkskivan vid spisen 
kunde bli djupare än standard. Fördelen märks exempelvis när 
man skall skära mycket grönsaker. Då finns det plats både för 
skärbräda och skålar framför arbetsplatsen. Men också vid 
stekning, då det blir mindre fett på väggen. Det går också att 
placera såväl kryddor som olja framför hällen. 

INSPIR ATION

Drömmen
om ett kök
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Bänkskivan är 73 cm djup, men kylskåpet har skjutits in 
mot väggen snarare än att linjera med framkanten. Det un-
derlättar när man skall ställa in och ta ut saker ur kylskåpet. 
Dessutom ger skåpet ett nättare och mindre intryck.

Små saker bidrar till skillnaden i detta kök. 

Du kommer inte att få en lucka i huvudet då alla över-
skåpsluckor, utom en, är 30 cm djupa. På så sätt sticker 
de inte ut över diskbänken och risken för att slå huvudet i 
luckorna, när man tömmer diskmaskinen, är minimal. 

Överskåpen är anpassade/grundare*, men det är lätt att 
se att Ikeas originalskåp kan användas med en justering av 
bokhyllan och skåpet på spisväggen. De grundare skåpen 
har öppnat möjligheten för en mikrovågsugn bakom en 
60 cm dörr samtidigt som dörren linjerar med dörren till 
hörnskåpet (skåpet bakom är 80 cm, nördigt, men snyggt). 

Små hyllor på sidan av skåpet tar hand om olivolja, vinäger 
salt, peppar och annat. De finns nära och arbetsytorna 
lämnas tomma. Däremot står den traditionella skålen med 
köksredskap framme. Allt kan ju inte tas bort.

En låg kostnad kunde hållas tack vare ritningar och en 
färdig plan. En stenskiva med rätt placering av diskho dök 
upp på blocket. Den kom från en rivningskåk i Nacka.  
Beslutet behövde fattas snabbt (1.500 kr inkl diskho). 
Planen skapade möjligheten. Till motsatt bänk beställdes 
en träskiva i samma tjocklek, men 73 cm djup.

Köket kompletterades med två bänkskåp och två överskåp. 
Resten flyttades om. Pricken över i var överskåpens knop-
par som plötsligt dök upp på Säljes i Kantarellen 11.•

VÄGGEN MOT HALL/DÖRR

Arbetsyta  
120 cm ovanpå skåp 1 och 2

Bänkskåp 80 cm höga 
3 st 60 cm (inkl diskmaskin), 1 st 
dolt hörnskåp 85cm med synlig 
lucka om 25 cm

Innehåll i bänkskåp 
1) bestick, tallrikar, upplägnings- 
fat/skålar, brödkorg mm 
2) diskmaskin  
3) diskho med sopsortering, det 
är bara två lådor (ser ut som fyra)  
4) hörnskåp, en lucka av två,  
lätta skrymmande torrvaror,  
mindre använda aparater etc.

Överskåp  
100 cm höga, *26 cm djupa 
3 st 60 cm, 1 st 30 cm, 1 st 29 cm

Innehåll i överskåp 
A) glas, temuggar, vaser etc 
B) skafferi, ovanför diskmaskinen 
och den bredare arbetsytan. 
C) skålar, kannor, kaffekoppar etc.  
D) termosar, förvaringslådor etc.  
E) bokhylla, anpassad bredd.

När man skall tömma diskma-
skinen ligger det mesta som 
används i skåp 1, 5 & 7.

VÄGGEN MOT GRANNEN

Arbetsyta  
80 cm ovanpå  skåp A+B. 

Bänkskåp 80 cm höga 
1 st dolt hörnskåp 85 cm med 
synlig lucka om 25 cm, 2 st 60 
cm, 1 st 40 cm, 60 cm kyl/frys

Innehåll i bänkskåp 
4) hörnskåp 
5) knivar, skärbrädor, plastbun-
kar, kastruller och stekpannor 
6) ugn  
7) kryddor och skafferi för pas-
ta, konserver, glasburkar etc 
8) kyl/fryskombination högskåp 
med list utanför som anpassas 
efter yta som blir över.

Överskåp  
100 cm högt, fulldjup  
1st 80cm skåp, 60cm synligt

Innehåll i överskåp
F) mikrovågsugn, djupare skålar, 
mer sällan använda saker. 

Plastbunkar, skärbrädor, kast-
ruller mm finns i skåp 5. Det är 
placerat direkt under den skiva 
där de oftast används. Avstån-
det till  diskmaskinen är 75 cm.



FEDC



LINDA RÖJÅS Arbetar på Torstensson Art & Design som strateg/
AD med fokus på visuell helhet och hållbara lösningar.
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Vet du att rätt sophantering har såväl en stor positiv 
påverkan både på miljön och föreningens ekonomi? I 
samband med att redaktionen presenterade upplägget 
för detta nummer slängde någon granne en färgburk i 
soporna. Föreningen fick betala drygt 10.000kr extra för 
tömningen, men den största förloraren var miljön.

Det är bra att vi slänger vårt avfall i sophusen, men miljö- 
vinsten kommer först när vi hjälps åt att slänga på rätt ställe.

”100  kilo matavfall ger 100 miljoner liter  
koldioxidfritt bränsle till våra bilar. Det helt rena  

näringsrika rötresten användas som jordförbättings- 
medel till våra åkrar, istället för konstgödsel.”  

SÖRAB

Matavfallet hämtas gratis och ju bättre sorterat vårt avfall 
är i sophusen, desto billigare blir hämtningarna. Både vi och 
miljön tjänar på det. Förra året betalade föreningen ungefär 
200.000 kr extra för felsorterat avfall. 

Visste du att anledning för dålig lukt i sophuset oftast beror 
på oknutna soppåsar? Tänk gärna på att knyta ihop alla påsar. 

Använd bara papppåsarna till matavfallet. Om du använt 
plast-, bio- eller majsstärkelsepåsar måste tippningen renas och 
det är också en kostsam process. Läs mer på www.sorab.se.

Färgrester måste lämnas in på Stockby som farligt avfall. 
Men du får inte heller lämna in färgburkarna till förpack-
nigsinsamlingen. Alla burkar med torkade färgrester går till 
den metallinsamling som finns i en container på Stockby.

Tänk på att du inte får skölja rent några penslar i avloppet. 
Dels förstör det stammarna, men det har också ihjäl våra fis-
kar i Östersjön. Lägg plast runt penseln under tiden du håller 
på. Låt sedan penseln torka och släng den i brännbart

Passa på att sortera ihop till veckans surf och tv-tittande. 
För visste du att du, när du återvinner en enda konservburk, 
sparar energi för sju timmars tv tittande?

”När du slänger en glasburk i glasåtervinningen  
spar du energi motsvarande 30 minuters surf.” 

FTI, Förpackningsinsamlingsindustrierna 

När det är lätt att göra rätt

Det är roligt att sortera när det är lätt. Men när man inte 
vet hur man skall göra står man lätt där med en droppande 
matavfalls påse. Och då är det inte lika kul.

Därför kommer här ett exempel på hur du kan lösa det i ett 
Ikea kök med en 40cm hög front längst ner. Billigast är att 
köpa fyra svarta hinkar (utan hållare), varav en med hål i. Vi 
har lagt till en vit låda som egentligen hör till Ikeas kök. 

Hinken till brännbart, som det skall vara lite av, får dela plats 
med metall som det ofta är lite av (vita lådan). I exemplet 
nedan har vi pappers- och plastförpackningar samt matavfall.

Oftast är det lagom att tömma exempelvis plastavfall när 
det är dags att tömma matavfallet. Plastinsamlingspåsen är 
ofta lite större än hinken. Lyft upp den så får du plats med 
matavfallspåsen i samma påsen när du skall gå ner.

Lådan ovanför går också att använda på olika sätt bero-
ende på vad man behöver. I det här exemplet är matavfallet 
i bottenlådan då tidningsinsamlingen är på en annan plats i 
köket. Men du kanske väljer att ha tidningarna i bottenlådan 
och flytta upp matavfallet till övre lådan eller dörren i ditt kök.

Den översta lådan lite outnyttjad. Här finns det plats för 
glasburkar samt batterier och annat smått. Men resten av 
ytan används för plastpåsar,  matavfallspåsar, disktrasor och 
diskmedel (förvaras i kaffeburk nere till vänster i bild).

Dela gärna med dig av din smarta lösningar, så kan vi alla få 
inspiration för enklare sorteringen av våra sopor.•  

Skrivet av Anton Forssén,  
  brf-styrelsen ansvarig för  
   återvinning och utemiljö 
   Illustrerat av Linda Röjås

TIPS & FAK TA

MATAVFALL PLASTFÖRPACKNINGAR

PAPPERS-
FÖRPACKNINGAR

BRÄNNBART

(sämst miljömässigt)

METALL
FÖRPACKNINGAR
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Vårt område har ritats av en fantastisk arkitekt som både 
tagit ansvar för lägenheternas utformning, ytorna i fast-
igheten, ytorna ute och skapat platser man kan mötas 
på. Något styrelsen förädlat de sista åren. 

Kantarellen 11 är ritad av arkitekt Ernst Grönwall. På 
Riksantikvariets hemsida kan man läsa om Högsätra med 
både vår fastighet, de gröna längorna som också är ritade av 
Grönwall, samt de exteriöra detaljerna på fastigheten. Men 
det finns mindre detaljer än så av minst lika stort värde.

Ritningarna av fastigheten visar att de flesta lägenheter 
är till grunden väldigt lika. Från trapphusen kommer man 
in i en hall, mitt i lägenheten, med ett badrum rakt fram. 
Med rummen placerade åt höger och vänster, mot fönstren.

Våra fantastiska lägenheter

1972 gjordes en översiktstabell för lägenheterna i området.

Där ser man att de vanligaste lägenheterna finns i två vari-
anter. Vanligaste är treor med vardagsrum och kök bredvid 
varandra (279 st). Näst vanligast är treor med vardagsrum 
och kök på diagonalen från varandra (177 st). 

De flesta 2-, 3- och 4 rok utgår från denna arkitektur.

Lika lägenheter skapar förutsättningar att kunna dela med 
sig av bra lösningar. Dessa kan samlas på en plats som alla 
kan ta del av och på så sätt skapa en bank med inspiration. 

”Att göra långsiktiga planer för hur man skall  
använda sin lägenhet skapar  

bättre förutsättningar till att ha gjort  
en klok investering som inte behöver göras om.”

För att ge ett litet smakprov har vi på förra uppslaget ett av 
de kök som finns i föreningen. Vi får följa både planeringen 
men också se hur en bra plan bidrog till en renovering av hög 
kvalitet med en liten budget. Läs gärna den.

En inspirationsbank med fina exempel behöver inte heller 
vara varken statisk, bestå av många exempel eller någonsin 
ses helt färdigt. Tiderna förändras och ritningar, inredning 
och behov kan  växla med tiden. Allteftersom flera lägenheter 
görs om kommer det säkert att dyka upp ännu mer förfinade 
lösningar på tidigare ritningar.

Ritningar på bra exempel gör det lättare att planera sitt eget 
projekt. Det kan skapa bra plattformar och bättre förutsätt-
ningar för någon som aldrig förut ritat ett eget kök eller bad-
rum. Men också öka möjigheterna för att få till en långsiktigt 
hållbart lösning.

Är ni intresserade av att bidra med exempel är ni varmt 
välkomna, oavsett om det är nu, om två veckor eller några 
månader. Vilken storlek och kvalitet vår inspirationsbank 
kommer att få beror på det antal medlemmar som hör av sig 
med bra och inspirerande exempel.

Maila isåfall till hemmai@brfkantarellen11.se

En inspirationsbank gynnar också de som söker lägenhetet 
och undersöker vilka områden på Lidingö som kan vara 
intressanta att bo på. Variationen visar vilken potential det 
finns inom väggarna på vår fina fastighet.•

Sammanfattat av redaktionen

INSPIRATIONS 
BANKEN

VARDAGSRUM

BAD

TRAPPHUS

I planritningen ovan visas bärande väggar och väggar samt dörrar till 
badrum/förråd. Ytterdörren är inte inlagd då placeringarna skiljer sig. 
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KUNSK AP

Att bo i en bostadsrätt innebär inte att man äger lägen-
heten som många tror, man har faktiskt bara köpt rätten 
att bo i den och äger då en andel i den ekonomiska 
förening som äger fastigheten.

Bostadsrättshavaren ansvarar för det man kallar ytskikt, 
som golv, målning, tapeter, elledningar samt vitvaror mm. 
Föreningen ansvarar för till exempel vatten, avlopp, värme, 
ventilation, bredbandsfiber, bärande väggar, större delen av 
fönster, hela eller del av dörren och balkongen. Dessa delar 
får man får man inte ta bort eller förändra. Detta regleras 
i Bostadsrättslagen kapitel 7, paragraf 7 samt föreningens 
stadgar och ordningsregler. Allmänna regler som till exempel 
Boverkets byggregler ska också följas men väljer du en etable-
rad och seriös entreprenör som är behörig för det arbete som 
ska utföras bör det inte vara ett problem. Se dock alltid till att 
du har en gällande hemförsäkring. Det så kallade bostads-
rättstillägget har tecknats kollektivt av föreningen. 

Spara alla kvitton, offerter och godkännande från föreningen 
inför en eventuell tvist eller framtida försäljning.

Föreningen kommer senare att ta fram typritningar över 
de olika lägenhetstyperna, 1 rok till 5 rok, som då ska vara 
tillgängliga för de som önskar.

Bostadsrättsinnehavare har rätt att göra mindre ändringar 
i lägenheten utan styrelsens tillstånd, som till exempel att måla, 
lägga nya golv, byta ut vitvaror eller att byta ut köksinredningen. 

Större ombyggnader kräver styrelsens godkännande.   
Ändringar som rör bärande väggar, ventilation vatten- eller 
avloppsledningar kräver styrelsens skriftliga medgivande 
samt att ombyggnaden sker utifrån ritningar som har god-
känts av styrelsen. På hemsidan finns blanketten ”Ansök-
ningsblankett om tillstånd för ändring i lägenhet”. Den ska, 
tillsammans med bilagor, lämnas i föreningslokalens brevin-
kast på Lillåkersvägen 26 B. Vid felaktiga ingrepp i de delar 
som föreningen ansvarar för kan en senare köpare komma att 
kräva ersättning för återställande av säljaren.

Ventilationsöppningar får inte sättas igen. Torktumlare, 
badrumsfläkt eller köksfläktar med motordriven fläkt får inte 
installeras så att fläkten driver in luft i fastighetens venti-
lationskanaler. Man kan, om man så önskar, flytta kökets 
ventilationsöppning upp mot taket och montera ett don i 

Får jag göra vad som  
helst i min bostadsrätt?

öppningen. Observera att om man vid ombyggnad flyttar 
köket till annan plats och använder det tidigare köket som 
rum så kommer tilluftsventil i fönstret att saknas och kan inte 
monteras i efterhand. 

Vid renovering av badrum eller flytt av kök måste följande 
lämnas tillsammans med en ifylld ansökningsblankett:
• Byggentreprenörens försäkringsbrev
• Behörighetsbevis för att utföra våtutrymmesarbete
• Rörmokarens behörighetsbevis
• Elektrikerns behörighetsbevis
Observera att efter utfört arbete måste du lämna en beskriv-
ning av vilken sorts material som är använt som våtrums-
isolering. Om man i framtiden måste reparera en skada i 
rummet kan man då använda fabrikantens anvisningar.

Arbeten med el- och vatteninstallationer ska utföras av 
fackmän för att minska risken för brand eller vattenskador. 
Ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral 
eller det ordinarie nätet, måste först dokumenteras på ritning 
och godkännas av styrelsen.

De flesta lägenheter har enfas framdraget till spisen medan 
de större lägenheterna, 4:or och 5:or alltid har 3-fas framdra-
get för strömförsörjning till spisen. Detta kan vara aktuellt i 
samband med till exempel byte av spis, kontrollera att den är 
omkopplingsbar.

Vid ombyggnader av våtrum måste gällande branschregler 
följas. Ombyggnad av VVS-systemet får endast utföras av för 
uppgiften utbildad och godkänd person. Elarbeten får endast 
utföras av behörig fackman.

Alla blandare som monteras ska uppfylla krav för bransch-
reglerna Säker Vatten (läs mer på föreningens hemsida). 
Genom att använda en icke godkänd blandare finns det risk 
för bland annat läckage och överströmning av varmvatten till 
kallvattensidan, vilket kan ta lång tid och vara mycket kost-
samt att reda ut i en stor förening. Om problem uppstår på 
grund av en blandare som inte uppfyller kraven kan lägen-
hetsinnehavaren komma att få stå för eventuella kostnader 
som föreningen har haft för felsökning, återställning med 
mera. Ta en titt under diskbänken då och då och känn på 
vattenledningarna att de inte läcker.

Skrivet av Lars, förvaltare HSB
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Handdukstorkar, som är anslutna till värmesystemet,  
kommer att installeras i samband med stambytet. Denna 
installation får inte förändras.

Vattenskador från läckande diskmaskiner orsakar stora 
kostnader för föreningen varje år. Installationen ska alltid ske 
av fackman och enligt de regler som gäller (till exempel att 
eluttag får inte vara placerat bakom maskinen och att en så 
kallad läckagematta ska placeras under maskinen så att even-
tuellt läckage syns). Du ansvarar själv för alla ledningar efter 
avstängningskranen. Kontrollera regelbundet att det inte finns 
något läckage under diskbänken, från diskmaskin eller blandare. 
För att kunna göra det bör du inte förvara alltför mycket saker 
där. Det finns enkla och billiga elektroniska vattenlarm som kan 
placeras under diskbänken som då larmar med en ljudsignal vid 
eventuellt läckage. Se över slangen till diskmaskinen, de flesta 
vattenslangar har en begränsad livslängd på cirka fem år.

En läckagematta ska alltid placeras under kylskåp/frys. 
Det avtappningshål som finns för automatisk avfrostning ska 
rengöras regelbundet enligt tillverkarens instruktion. Vid 
installation av kylskåpskombinationer med ismaskin är det 
bra att använda ett läckagelarm.

Fiber för bredband, mediaomvandlare och uttag för tv får 
inte monteras bort eller målas över.

Vid byte av golv, se till att använda ett ljuddämpande under-
lag för att slippa störa dina grannar under.

Föreningen har lagt ned ett stort arbete på att sanera bort all 
asbest i allmänna utrymmen. Det kan dock finnas kvar i vissa lä-
genheters originalplastgolv i klädkammaren och kök. Observera 
att asbest inte alls är skadligt mer än om man slipar mattan eller 
liknande så att dammet kan andas in. En sådan matta kan utan 
problem få ligga kvar och man kan lägga ett annat golv ovanpå.

Balkongen ägs av föreningen. Därför gäller följande:

• Inglasning får göras, dock endast av de företag som för-
eningen har avtal med. Läs mer på föreningens hemsida.

• Målning av balkongen får endast göras på balkongväggar-
nas insida, inte på den gula fasadsidan, med färg av akry-
lattyp med kulören vit, NCS S 0500-N.  Innan målning 
skall ytan förberedas enligt färgtillverkarens instruktioner. 

• Klinker får läggas på balkonggolvet. Om klinker skadas, 
t ex vid någon underhållsåtgärd som föreningen gör, 
ersätts inte några skador på klinkern.

• Vid elinstallationer på balkonger, exempelvis belysning 
eller eluttag, måste elledningar passera genom fasaden. 
Av omsorg om fasad och brandsäkerhet är det viktigt att 
arbetet utförs på rätt sätt. Styrelsen har därför beslutat att 
endast Rödjares Elektriska får anlitas för elinstallationer 
på balkongerna.

• Parabolantenner får inte sticka ut utanför balkongen, 
inte fästas i balkongräcke eller skruvas fast i balkongen. 
Det finns speciella fästen som kläms mellan balkongens 
tak och golv, dessa får användas.

Du får inte borra i balkongens väggar, golv eller tak och 
inte heller inte montera upp kattnät, hyllor eller liknande 
som syns utifrån. Balkongerna får inte heller användas som 
förvaringsutrymme.

Renovering och ombyggnationer kan ju innebära en del 
störningar för grannarna. Informera gärna dina grannar om 
du ska utföra ett större arbete och se till att följa de regler 
som finns på föreningens hemsida nät det gäller till exempel 
störningar, byggavfall med mera. Prata också gärna med dina 
grannar inför en större renovering.•



ST YRELSEN

Det har gått drygt en månad sedan styrelsen valde mig till ny ordförande 
för bostadsrättsföreningen. Tiden sedan dess har känts både väldigt lång 
och väldigt kort, något jag vet att de flesta i styrelsen kan hålla med om. 
Fokus har främst handlat om att hantera det akuta. Men vi har också 
både pratat om och lagt tid på att börja med det som behövs på lång sikt 
så som styrdokument etc. Det är ett arbete som kommer att ta och behö-
ver få ta tid på sig att växa fram.

Nu har vi sakta börjat prata om våra nya roller inom styrelsen samt sam-
arbetet framåt, både inom styrelsen och med andra nyckelpersoner som 
stöttar föreningen. Långa stunder har jag knappt hunnit lyfta blicken, 
men vi har hittat en anda och några spår som vi vill följa framåt. För då 
Carlos sa att han skulle avsluta en epok i styrelsen, så insåg vi alla att 
ingen skulle fylla samma roll. Men vi kan dela och bära ansvaret tillsam-
mans. 

Jag tror att fastigheten har utvecklats mer de senaste nio åren, med 
bostadsrättsföreningen som ägare, än under områdets första 35 år. Innan 
dess var det flera års kamp om att kommunen skulle låta hyresgästerna 
få överta husen och våra bostäder. Sedan har föreningen uppgraderat 
energisystemen, lagt om taken, rustat parken, bytt ut fönstren, renoverat 
fasaderna och snart alla badrum, värmeelement, hissar och mycket mera.

Hälften hade inte hänt utan det kraftfullt driv som Carlos med flera har 
haft. Det som har varit är imponerande. Nu blir det nya utmaningar och 
en av dessa är att förvalta allt det här på ett bra sätt framåt. 

Förändringar kan också ge andra möjligheter, som att exempelvis flera 
kan delta i föreningens vidare utveckling. Och det passar mig, för jag vill 
leda genom och med hjälp av andra. Som jag skrev i förra styrelsebla-
det har jag ett annat jobb dagtid och ska också ha tid för familj, vänner 
och intressen. Det betyder att föreningen, som sig bör, behöver bli ett 
lagarbete.

Vi som är nyare i styrelsen har fint stöd från de som varit med längre, 
men också från många andra i föreningen som bidrar på olika sätt. En 
del saker får och kan vänta lite för att det viktigaste ska rulla på och bli 
bra. Jag är glad för all er uppmuntran som vi fått hittills.

Inom kort kommer det ett styrelseblad  
med lite mer information om 
vad som händer i föreningen nu.

Johanna, ordförande

Nya möjligheter

Johanna Eriksson, ordförande
Tony Lundkvist, ekonomi
Thomas Bengtsson, sekreterare

STYRELSEN 

Det snabbaste sättet att få kontakt är med e-post till:  info@brfkantarellen11.se. Om du vill ringa brukar vi kunna svara måndag till torsdag  

kl 17.00 - 20.00 på styrelsetelefonen: 072-962 85 70. Annars kan du lämna ett meddelande på telefonsvararen, så ringer vi upp när vi har möjlighet. 

HSB KOMS  
Kund & medlemsservice 
felanmälan, parkeringsplatser, förråd,  

nycklar, hissar, portar, källargångar,  
trapphus, lämnat avfall, tillstånd,  

smuts, klotter, oljud, renoveringar,  
hyresgästfrågor mm

hsb.se/stockholm 
Klicka Kontakt & Felanmälan uppe till höger.  

Anmäl helst via hemsidan så att vi kan få  
alla felanmälningar registrerade och  

därigenom följa upp hur ärendet gått.
service.stockholm@hsb.se  

tel 010-442 11 00 
vardagar 08.00-16.30, torsdagar till 18.00

AKUT, HSB JOUR, 00.00-24.00  
ring 08-695 00 00 vid akuta  

situationer, som en vattenläcka

STÖRNING, AKUT 
Securitas 010-470 55 10

Securitas vill få information om vad som har 
hänt och vem som stör. Vilken adress, lägenhet 
och gärna även lägenhetsnummer och namnet 
på dörren. Saknas uppgifter eller om störning-
en inte är allvarlig och akut finns risken att du 
får betala för utryckningen. En störande granne 
kan bli betalningsskyldig för utryckningen.
Vid mindre störningar kan du försöka att själv 
kontakta den som stör. Vid återkommande 
störningar finns störningslistor på föreningens 

hemsida, som du kan skriva ut och fylla i.

Ring polisen på 112 vid pågående  
våld, missbruk eller brott.

Säg att vi har ”blåljuskod” aktiverat  
i våra portar, så kommer dom in.

Lena Flinth, social, fritid och utemiljö
Anton Forssén, återvinning och utemiljö
Daniel Isacson, renoveringar

Kenneth von Rahmel, ledamot
Samira McHaiter, ledamot HSB
Hans Jansson, ersättare, HSB


