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TILLGÄNGLIGHET UNDER SOMMAREN
Styrelsetelefonen är stängd över sommaren och öppnar igen den 27 augusti.
Öppet hus i föreningskontoret Lillåkersvägen 26 B startar igen onsdagen den 29 augusti.
Styrelsemedlemmarna nås på mail: förnamn.efternamn@brfkantarellen11.se under sommaren.

HSB‐MEDLEMSKAP
Stadgarna antogs slutgiltigt med 77 % majoritet på årsstämman,
vilket innebär att vi nu uppfyller kraven för medlemskap i HSB.
Protokollet från årsstämman bifogas.
HSB‐skyltar har satts upp i området.

TOLVAN
Lokalen Tolvan, som kan bokas för kalas och fester, är nu färdigrenoverad och möjlig att hyra igen.
Den som hyr ansvarar för att städa efter sig och för att ersätta exempelvis eventuellt förstört porslin.
Hyran är 100 kronor och du disponerar lokalen mellan kl 7 och kl 22. Kristina Philipsson är
kontaktperson och nås på telefon 08‐731 97 55.

KULTURLOKALEN
Kulturlokalen på Lillåkersvägen 6B invigs torsdagen den 30 augusti. Då bjuder vi på kaffe och kakor.
Lokalen kommer att vara öppen torsdagar kl 18‐21. Har man behov av att måla på andra tider kan
det diskuteras. De som målar håller med material själva. Lokalen kan även
användas för t ex en stickklubb eller bokcirkel. Kontakta oss vid intresse.
Det kommer att finnas möjlighet att koka kaffe/the till självkostnadspris.
Vi kommer också ha enbokhylla för att byta böcker.
Kontaktpersoner för lokalen är:
Lena Sundbeck‐Arnäs, 076‐206 60 26, lena.sundbeck‐arnas@comhem.se och
Lena Flinth, 070‐925 19 44, lena.flinth@brfkantarellen11.se.

BALKONGINGLASNING
Styrelsen har för att säkerställa att aktuellt bygglov efterföljs godkänt följande företag för
balkonginglasning: Balkongrutan, Lumon, TBO Haglinds och WEPAB. Boende som anlitar annat
företag riskerar att bli skyldig att ta bort installationen på egen bekostnad.

HYRESNIVÅN ÄR FASTSTÄLLD
Hyresförhandlingarna för hyresrättslägenheterna är klara. Höjningen blev 3,5 % from 1 april 2012.

ÅTERLÄMNING AV CYKLAR
Kontakta servicecenter om din cykel blivit bortrensad från ett cykelrum och du vill återfå den.

TRAFIK INOM OMRÅDET
Boende på Högsätravägen 17‐33 besväras av bil‐ och mopedtrafik vid
souterränglägenheterna och källaringångarna. Vi påminner om att skyltningen
”gårdsgata”, som gäller i hela området, innebär att fordon inte får framföras
fortare än gånghastighet och att gående alltid har företräde framför fordon.

NYA MASKINER I TVÄTTSTUGAN
Den 18 juni byttes samtliga torkskåp och vissa av tvättmaskinerna och
torktumlarna i tvättstugan ut. De nya maskinerna medför både en högre
standard och bättre energi effektivitet.

GARAGET
Renoveringen av garaget PI går vidare enligt plan. När de inre delarna är klara går arbetet vidare med
det översta (yttre) parkeringsdäcket. I samband med detta tas fyra sophus bort. Planteringslådorna
som omgärdar souterränglägenheterna på Högsätravägen 5‐15B läcker vatten som med tiden förstör
betongen i garaget. Planteringslådorna kommer därför att tas bort när nytt ytskikt anläggs.
Utformning av souterränglägenheternas uteplatser kommer att ske i samråd med de boende.

KURS FÖR MEDLEMMAR
Det kommer att hållas en kurs för medlemmar den 13 september. Kursen handlar om hur en
bostadsrättsförening fungerar, lagar och förordningar, skyldigheter och rättigheter. Är du intresserad
kan du maila: bo.klintemar@brfkantarellen11.se.

ARBETSGRUPPER
Styrelsen välkomnar intresserade att delta i arbetsgrupper, t ex sophanteringsgruppen.

STYRELSEN ÖNSKAR ALLA EN RIKTIGT TREVLIG SOMMAR!
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