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STYRELSEN ÖNSKAR ALLA
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

VINTER OCH SNÖ
Hösten har nu lämnat över till vintern och vi har redan fått rejält med snö.
Vi arbetar för att snöröjningen ska fungera på ett smidigt sätt.
NYA KONTAKTTIDER 2013
Från och med den 7 januari 2013 är styrelsetelefonen bemannad på
måndagar och torsdagar kl 19-20.
Från och med 9 januari 2013 har vi Öppet Hus (Lillåkersvägen 26 B)
jämna veckor med start vecka 2.
FYRVERKERIER OCH SMÄLLARE
Det är förbjudet att använda fyrverkerier och smällare inom
fastigheten bland annat med tanke på skada som kan uppstå.
GRANAR OCH JULKLAPPSPAPPER
Julgranar kan kastas
- på taket till garage P1 intill trappan mot busshållplatsen och
- på taket till garage P2 intill sophusen vid Lillåkersvägen 24B.
Julklappspapper packas i kassar och tas ned till grovsoprummet.
SENIORKLUBBEN KANTARELLEN
Nu är Seniorklubben Kantarellen etablerad och kommer att ha regelbundna möten i
kalaslokalen Tolvan under våren. Kom gärna till nästa träff som är den 10 januari kl 14-16.
Du som är intresserad kan kontakta Birgitta Mörner, tel 08-12 13 09 46.
LED-BELYSNING I KÄLLARKORRIDORER OCH TRAPPHUS
Styrelsen har beslutat att installera LED-belysning i trapphus och källarkorridorer för att
spara el.
BESÖKSPARKERINGSAVGIFTER
Avgiften för besöksparkering har höjts till 8 kronor per timme och 60 kronor per dygn.

KONTAKTUPPGIFTER
Styrelsetelefon måndagar och torsdagar kl 18-19: 070 882 07 43
Öppet hus onsdagar jämna veckor kl 19-20, Lillåkersvägen 26B.
Styrelsemail:

förnamn.efternamn@brfkantarellen11.se

Hemsida:

www.brfkantarellen11.se

Kalaslokalen Tolvan:

tolvan@brfkantarellen11.se

Pingis:

pingis@brfkantarellen11.se

Kulturlokalen:

kulturlokalen@brfkantarellen11.se

STÖRNINGAR
•

All renovering som medför avstängning av vatten, omfattande buller eller annan
olägenhet för grannarna måste aviseras på anslagstavlan i porten tre dagar i förväg.

•

Ombyggnadsarbete får endast utföras:
vardagar mellan kl 8.00 och 18.00 och
lör- sön- och helgdagar mellan kl 10.00 och 15.00.
OBS! Bilning får bara ske vardagar mellan kl 8.00 och kl 16.00.

•

Hög musik eller andra störande ljud exempelvis från tvättmaskiner,
torktumlare, dammsugare eller annan utrustning får inte förekomma
mellan klockan 22.00 och 07.00.
För övriga tider gäller regeln om att visa hänsyn.
I samband med fester och liknande bör grannarna informeras i förväg.

BRANDSÄKERHET
Av brandsäkerhetsskäl måste trapphusen att hållas tomma.
Om detta inte respekteras kommer föremålen att plockas bort.
Glöm inte att släcka levande ljus!
SERVICECENTER
Via ServiceCenter, 010-442 11 00 eller servicecenter@stockholm.hsb.se,
kan man beställa nycklar, göra felanmälan, ställa sig i kö för garageplats med mera.
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