HSB Bostadsrättsförening Kantarellen 11
Information från styrelsen
Nr 3 den 18 Juni 2016
ÅRSTÄMMA
På årsstämman den 17/5 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.
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BELYSNING GARAGEN P1 OCH P2 NEDRE
LEDbelysning och LEDnödbelysning kommer att installeras i garagen. All utomhusbelysning är redan
utbytt till LED. Dessa är energisnåla och kostnadseffektiva.
RENOVERING AV UTEPLATSER H17 – H31
Renoveringen av uteplatserna vid suterränglägenheterna är nu klar och det är beställt utemöbler till
dessa.
NYA BÄNKAR I OMRÅDET
Det kommer att utplaceras 7 nya bänkar i området.
TOLVAN + TVÄTTSTUGAN
Mikrovågsugn är inköpt till festlokalen. I tvättstugan finns en ny bokningstavla sedan 8 juni.

INFÖR FRAMTIDA STAMBYTE
Styrelsen har påbörjat en utredning via konsult för att ta ställning till tillståndet i våra stammar och
utifrån konsultens bedömning komma fram till en lämplig tidpunkt för stambyte.
FÖNSTER
Inför kommande fönsterbyte har Styrelsen beställt provfönster till Aktivitetslokalen 18 B. När de är
installerade kommer visningar att ordnas för de boende.
PARKLEKEN
Utöver tisdagar och torsdagar 16:30 – 18:30 kommer parkleken nu också vara igång på söndagar 12:00 14:00. Parkleken har sommaruppehåll från torsdag 23 juni och startar igen tisdag 16 augusti.
”181 FESTIVALEN 2016”
Lördagen 11/6 inleddes sommaren på Lidingö med en festival i dalen
bakom Högsätra. Efter förfrågan från kommunen har styrelsen
beslutat att stödja festival med 5500 kr.
KODLÅS
Föreningens arbete med att införa kodlås fortskrider. En viss fördröjning har skett på grund av vissa
tekniska skäl. Avisering kommer att ske successivt.
SÄKERHETSARBETE
Ny mailadress till den säkerhetsansvarige i styrelsen: grannsamverkan@brfkantarellen11.se
Gruppen ”Grannsamverkan” kommer att börja använda en app som är gratis att ladda ned:
www.coyards.se/hjalp. Detta för att förbättra det brottsförebyggande arbetet och kommunikation i
samband med brott. Se medföljande instruktionsblad.
FASTIGHETSUTVECKLING
I föregående blad informerades om Lidingö stads möte med föreningens medlemmar för att informera
om stadens intressen för Högsätra/Gångsätra som de ser som ett utvecklingsområde. Nu presenterar
Lidingö stad ett planprogram för Högsätraområdet. Det finns upplagt på Hemsidan och kan även nås via
www.lidingo.se/detaljplanering/hogsatra.
SKADEDJUR
Några av våra boenden har haft påhälsning av möss. De klättrar på fasaden och ta sig in på balkonger
och emellanåt in i lägenheter. Anticimex har påbörjat skadebekämpning genom att sätta ut plåtfällor
med gift. Dessa är konstruerade så att inte husdjur och små barn ska kunna komma i kontakt med giftet.
Finns även en gul varningsskrift på lådan.
Regler för förebyggande av skadedjur: Mata inta fåglarna - Lämna inte sopor i trapphuset - Lämna
ingen mat kvar på balkong och uteplatsen - Stäng dörren till sophuset.

STYRELSEN ÖNSKAR ALLA BOENDE EN SKÖN SOMMAR
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 på föreningskontoret torsdagar kl 08.30-10.30.
Felanmälan: 010-442 11 00 eller servicecenter.stockholm@hsb.se
Organisationsnummer: 769607-5857

