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FÖRENINGSSTÄMMA 27 MAJ
Måndagen den 27 maj kl 19 hålls ordinarie föreningsstämma i Gångsätra gymnasiums aula.
MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMAN 2013
Bostadsrättshavare kan lämna förslag till ordinarie föreningsstämma. Lämna motionen i
föreningskontorets brevinkast på Lillåkersvägen 26B senast den 28 februari.
Datera motionen, underteckna med namn och adress.
Motioner och styrelsens yttranden kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna en vecka
före stämman.
VAL AV NY STYRELSE
Har du förslag till nya styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor eller valberedning?
Lämna eventuella förslag senast den 30 april till valberedningens ordförande Per Litzén,
valberedningen@brfkantarellen11.se eller per telefon, 0707 - 61 71 67.
STÖRNINGSJOUR
Föreningen har slutit avtal med Securitas om störningsjour mellan kl 23:00 och 05:00.
Vid mycket besvärande störning från grannes lägenhet eller från till exempel trapphuset och
du inte lyckas få till en ändring, kan du ringa till störningsjouren på
010-470 55 10.
Utryckning kommer att bekostas av den som orsakat störningen. Om någon ringer jouren
utan att någon allvarlig störning kan påvisas, riskerar den som ringt att själv få bekosta
utryckningen.
Om du misstänker brott ska du i första hand kontakta polisen.
LEDIGA GARAGEPLATSER
Det finns lediga garageplatser. Kontakta ServiceCenter vid intresse.
HUNDAR
Det är inte tillåtet att rasta hundar inom bostadsområdet.
Hundar måste hållas kopplade.
REKLAMLAPPAR
Reklamlappar får inte tejpas upp i portar eller hissar.

STICK-OCH VIRKKLUBBEN
Stick-och virkklubben Flinka fingrar träffas varje tisdag kl 19-21 i Kulturlokalen.
MÅLARKURS
I kulturlokalen anordnas en gratis kurs i Ayurvediskt måleri för sju deltagare.
Konstnären Ki Saarinen-Irving håller kursen lördag-söndag 9-10 mars kl 10-17
med avslutning söndagen den 17 mars från kl 10 tills alla är klara.
Du tar själv med dig kritor (alla sorter går bra), penna och block.
Lunchen ordnar man själv.
Anmälan till kulturlokalen@brfkantarellen11.se senast måndagen den 4 mars.
PARKLEK SOMMAREN 2013
Vi vill återskapa den fina traditionen att ha parklek i vårt område. Vi söker därför en ledare till
parkleken för perioden maj-juni plus augusti-september. Lämplig omfattning: 2 dagar per
vecka ca 3 timmar per tillfälle. Ersättning utgår. Du ska ha fyllt 18 år och ha intresse av
barn/ungdomar. Lämna intresseanmälan antingen i föreningskontorets brevinkast,
Lillåkersvägen 26 B, eller maila till info@brfkantarellen11.se.
SENIORGRUPPEN
Gruppen ses som vanligt andra torsdagen varje månad kl 14-16 på Tolvan(baksidan på
Lillåkersvägen 12) dvs närmast den 14 februari då Helga berättar om hur hon under
brinnande krig kom till Sverige som barn. Kaffe och bröd serveras.
Kontaktperson: Birgitta Mörner tel 12 13 09 46.
FASTIGHETSUTVECKLING
Vårt område byggdes i mitten av 1970-talet och kommer att behöva renoveras. Detta kräver
finansiering. Lidingö stad har nyligen haft ett stort samråd kring hur Lidingö kan komma att
se ut år 2030 och har utsett Gångsätra/Högsätra till ett av flera tillväxtområden. Styrelsen
har haft kontakt med ett antal aktörer med ambitionen att få in förslag på hur vår fastighet
kan utvecklas. Vi återkommer med mer information framöver.
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