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Nr 3 den 26 juni 2015
ÅRSSTÄMMA
På årsstämman den 19 maj valdes ny styrelse med klar majoritet. Se bilder nedan med ordinarie ledamöter
på övre raden och suppleanter på nedre raden.
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Stämman ajournerades pga tidsbrist till 8 juni. Då valdes ny
valberedning, även denna med klar majoritet. Se bifogade
stämmoprotokoll. Den 8 juni presenterade styrelsen ett nytt
förslag till gruppanslutning avseende bredband/TV/telefoni
pga att ett erbjudande inkommit från ComHem. Stämman
beslöt om gruppanslutning och gav styrelsen i uppdrag att
teckna avtal efter ny upphandling.
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FACEBOOKSIDA
Stämman beslöt att bifalla en motion om att föreningen ska upprätta en officiell Facebooksida för
föreningen. Facebooksidan är nu i drift med namnet HSB Brf Kantarellen 11. Du som är medlem eller
hyresgäst i föreningen kan ansluta dig till gruppen.
ANSLAGSTAVLOR
Flera medlemmar hade motionerat om anslagstavlor i entréerna. Motionerna bifölls. Anslagstavlorna
kommer att sättas upp efter sommaren. När anslagstavlorna kommit på plats i våra entréer kommer
information från styrelsen att anslås på dessa, på informationsstavlan utanför föreningskontoret på
Lillåkersvägen 26B samt på hemsidan.
PARKLEKEN
Parkleken har sommaruppehåll och startar igen onsdagen den 12 augusti och har öppet onsdagar och
fredagar kl 15:30 – 17:30.
LÄGENHETSUPPLÅTELSER
Föreningen har nyligen sålt en fd hyresrätt. Det var en fyrarummare som såldes för 3 760 000 kronor.
Efter sommaren kommer föreningen att sälja en etta.
FÖRRÅD
Det finns lediga förråd att hyra. Vänd dig till ServiceCenter.

LEDIGA PARKERINGSPLATSER
Det finns för närvarande 29 lediga garageplatser och fem utomhus-P-platser. Det finns även lediga MC/mopedplatser i garage P2. Anmäl intresse via ServiceCenter. Det är inte tillåtet att parkera MC i cykelställ.
Om de står där kommer de att bötfällas.
INBROTT
Det har varit inbrott på Lillåkersvägen 32 mitt på dagen den 15 juni.
Styrelsen vill uppmana boende att vara uppmärksamma och
tillkalla polis vid behov.
FASTIGHETSUTVECKLING
Fastighetsutvecklingsprojektet avvaktar beslut från Lidingö Stad
angående detaljplan för området.
GRUPPANSLUTNING
Stämman tog beslut om gruppanslutning. Styrelsen har bedömt de inkomna offerterna och har beslutat att
välja ComHem. Leveranstiden beräknas till ca 6 månader.
TV: Offerten innehåller det analoga grundutbudet, som vi har nu, samt en digital spegling av detta. Boxar
eller TV-moduler ingår för de som saknar dessa. TV-tjänsterna levereras över koaxialnätet, vilket innebär att
vi inte behöver dra runt några nya kablar i lägenheterna. Utöver detta ingår även det s k digitala
startutbudet. Detta består av 8 digitala kanaler, SVT:t kanaler, TV4 osv. Denna leverans innebär att de
boende har tillgång till 18 analoga och 8 digitala kanaler på hushållets samtliga TV-mottagare utöver den där
digital-TV-tjänsten sitter.
Bredband: Bredbandstjänsten levereras över fibernätet. Vi monterar en ny mediaomvandlare i varje
lägenhet samt tillhandahåller en kundrouter. De som önskar ligga kvar med sina bredbandstjänster över
koaxialnätet kan göra så men får då en lägre hastighet. Det går att byta nät under avtalstiden.
IP-telefoni: Telefoni BAS (se ComHems hemsida) ingår i gruppavtalet. Tilläggstjänster debiteras direkt till
hushållet. De som idag har telefonitjänster via det gamla telenätet och som har trygghetslarm från
kommunen ska kontakta kommunens biståndshandläggare för att säkerställa att man får rätt utrustning
innan man byter till IP-telefoni och säger upp sitt befintliga abonnemang. Kostnadsfri nummerportering (att
du behåller ditt gamla telefonnummer) ombesörjes.
Befintliga och nya kunder: Befintliga bredbands- och telefonikunder omfattas av gruppavtalet från dag 1.
Dessa kunder behöver inte göra någon uppsägning till Com Hem. Medlemmar som flyttar ur föreningen gör
en flyttanmälan till Com Hem. Mediaomvandlaren (routern vid elcentralen) är fast monterad och
föreningens egendom, denna lämnas kvar. Övrig utrustning tillhör medlemmen och kan tas med eller lämnas
kvar. Ny medlem som flyttar in gör en anmälan till Com Hem och erhåller då den kundutrustning som ingår i
gruppavtalet.

Styrelsen önskar alla boende en härlig sommar!
www.brfkantarellen11.se
Styrelsetelefon: 070-882 07 43 eller 072-962 85 70
Styrelsemail: info@brfkantarellen11.se alternativt förnamn.efternamn@brfkantarellen11.se.
Felanmälan: 010-442 11 00 eller servicecenter.stockholm@hsb.se
Organisationsnummer: 769607-5857

