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Bostadsrätternas avgifter ökar  
med tre procent år 2020 
Hyrorna, som bestäms i förhandlingar med Hyresgästför-
eningen eller i Hyresnämnden, är inte klara. Självkostnaden 
för elförbrukning justeras med 30 öre till 1,55 kr per kWh. 
Renoveringarna ska göra husen lättare att sköta, så budge-
ten för 2020 räknar också med några kostnadsbesparingar, 
bland annat för förvaltningen. 

Samtidigt stiger kapitalkostnaderna med större lån efter 
stambytet och med högre räntor. Men ett planarbete pågår 
för nya bostadskvarter och om föreningen får sälja mark 
med byggrätter (i kurvan av Lillåkersvägen, vid tvättstugan 
och mellan våra hus och Högsätrahuset) så kommer skul-
derna att minska igen. Annars kommer föreningen behöva 
en kombination av lägre kostnader samt högre hyror och 
avgifter under kommande år.

Nästa förvaltare

Under hösten har två vikarier, först Ulrika Jädestam och nu 
Bo Widerdal, bemannat rollen som förvaltare. Men HSB 
har varit långsamma om flera önskemål från styrelsen. 
Därför har vi sagt upp avtalen för omförhandling. Anting-
en kommer HSB att övertyga styrelsen om hur det ska bli 
bättre framåt eller så kommer vi välja en konkurrent. Detta 
påverkar inte HSB-medlemskapet och HSB fortsätter att 
jobba för oss medan förhandlingen fortsätter, även under 
en del av 2020.

Nya skyltar i sophusen

Styrelsen har sett ett behov av fräschare sophus och att 
samtidigt bidra till bättre miljö. Snart ändras också regler-
na för att sortera avfall nära alla hushåll. Vi hoppas, om vi 
är steget före, att kunna spara onödiga kostnader. Därför 
inleds ett projekt för att utveckla sophusen med ny skylt-
ning. Vi testar oss fram i två sophus och kommer utvärdera 
innan vi fortsätter. Vi undersöker också om hämtningen av 
grovsopor kan bli bättre och mindre kostsam.

Öppet hus
onsdag den  

11 december kl. 18-21
Samtal och fika i dagrummet på Högsätravägen 18  

(den tidigare restaurangen bredvid tvättstugan).  
Det blir tillfälle att ställa frågor till styrelsen.  

Välkommen!

/Johanna, ordförande

Dagrummet för dig med stambyte

Den tidigare restaurangen bredvid tvättstugan är nu ett 
dagrum för boende under tiden med stambyte. Tyvärr blev 
lokalen vandaliserad och nedskräpad häromveckan och fick 
stänga tillfälligt. Så snart låsning och bevakning fungerar 
bättre ska lokalen hålla öppet under veckans alla dagar 
mellan kl. 7.00-20.00. 
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KONTAKT 
HSB-KOMS, Kund & medlemsservice 

Här kan du få hjälp med nycklar, taggar och att 
registrera telefon till entréportlåset, felanmäla 
och anmäla skada, söka tillstånd för andrahand-
suthyrning, hyra garage- eller parkeringsplats, 
förråd eller lokal. Och mycket mer.

Internet: https://www.hsb.se/stockholm/  
(Klicka ”Kontakt & Felanmälan” uppe till höger)
E-post: service.stockholm@hsb.se  
Telefon: 010-442 11 00 
Telefontid: vardagar 08.00–16.30 och torsdagar 
till 18.00

AKUT situation (vattenläcka mm)
08-695 00 00 (dygnet runt)

Securitas Störningsjour  
Ring 010-470 55 10 vid akuta störningar.

Johanna Eriksson, ordförande

Tony Lundkvist, ekonomi

Thomas Bengtsson, sekreterare

Lena Flinth, socialt, fritid och utemiljö

STYRELSEN 

Det bästa sättet att kontakta styrelsen är med  
e-post: info@brfkantarellen11.se. Om du vill ringa på 
styrelsetelefonen: 072-962 85 70 så svarar vi när vi kan. 
Lämna annars ett meddelande på telefonsvararen, så 

ringer vi upp när vi har möjlighet. 

Anton Forssén, återvinning och utemiljö

Daniel Isacson, renoveringar

Kenneth von Rahmel, ledamot

Samira McHaiter, ledamot HSB
Hans Jansson, ersättare, HSB

Testa brandvarnaren och byt batteri
Den mörka tiden på året är det fler som tänder levande 
ljus. Föreningens styrelse, som har det yttersta ansvaret 
för brandskyddet i fastigheten, har köpt brandvarnare till 
varje lägenhet. Bostadsrättsinnehavare och hyresgäster är 
ansvariga för skötsel och underhåll, så att brandvarnarna 
fungerar. 

Det är viktigt att testa din brandvarnare med jämna mel-
lanrum. Tryck in testknappen i några sekunder. Det är 
också bra att dammsuga brandvarnaren någon gång per år 
för att få bort damm och andra partiklar. Det finns brand-
varnare med batterier som ska bytas varje år och andra 
med batterier som ska hålla i upp till tio år. Oavsett ska du 
kontrollera batteriet varje år. 

Storstockholms brandförsvar tipsar om den 1 december 
som den årliga ”Brandvarnardagen”. 

Frågor om stambytet, värmearbeten  
eller nya hissar? 

Våra olika entreprenörer ska informera berörda boenden i 
god tid inför olika arbeten. Deras information ska säker-
ställa att du vet vad du ska förbereda samt vad och hur du 
kan påverka för din lägenhet. Du får kontaktuppgifter till 
entreprenören samt tid och plats för informationsmöten. 
Byggmästargruppen (BMG) utför stambytet med nya bad-
rum och nya värmeelement. Kone är den entreprenör som 
byter ut hissarna.

Föreningen har också hjälp av projekt- och byggledare från 
HSB, som håller i planering och samordning. De löser det 
som inte är utklarat redan sedan tidigare. Styrelsen beslutar 
främst om ramar och principer, men undviker att ta ställ-
ning i frågor om enskilda boende eller lägenheter.

Vänd dig därför i första hand direkt till entreprenörens 
kontaktperson och  i andra hand till byggledarna om du är 
missnöjd med eller har frågor om entreprenörernas arbete.

Om stambyte, nytt badrum och nya värmeelement:  
Rickard Hansson, rickard.hansson@hsb.se, 010-442 15 38.

Om nya hissar:  
Adrian Aspberg, adrian.aspberg@hsb.se, 010-442 11 73.

Problem med webbokningen

Systemet för att boka tvättstugan och gästlägenheten via 
webben har haft tekniska problem under året. Några öns-
kemål om ny inloggning har inte gått att lösa. Under tiden 
hänvisar vi till bokningstavlan i entrén till tvättstugan.

Bortfraktade cyklar

I slutet av november blev övergivna och omärkta cyklar 
hämtade av Cykelåtervinning AB,  
www.cykelatervinning.com. 

Om du glömde att märka upp din cykel och vill ha den 
tillbaka så kan du kontakta dem på e-post: info@cykelater-
vinning.com eller telefon: 08-644 48 82. 

De omhändertagna cyklarna fraktades till ett förråd på 
Maria Prästgårdsgata 14 på Södermalm där de förvaras i 
ett halvår. Därefter återvinns cyklarna så miljövänligt som 
möjligt.


