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Styrelsen önskar alla välkomna till höstens verksamhet 
 

STADGAR 

Stadgarna är nu antagna av stämman och godkända av Bolagsverket. Detta innebär 

att vi nu är en HSB-förening och heter HSB Brf Kantarellen 11. Anders Joachimsson 

från HSB är invald som ordinarie medlem i styrelsen och Attila Kriss är suppleant. 

 

TRÄFFA FÖRVALTAREN 

Peter Granberg finns på föreningskontoret, Lillåkersvägen 26B, torsdagar kl 8:30-10:30. 

 

GARAGE 

Inflyttning i nedre garageplan i P1 skedde i början av september  

och inflyttning i övre plan beräknas till slutet av september.  

Det som kvarstår är att lägga nytt ytskikt på däcket ovanför P1.  

Garaget P2 kommer att besiktigas. Bedömningen hittills är att  

P2 är i bättre skick än P1 var. De som behöver nya lås till sina  

boxar kan beställa hos ServiceCenter och mot deposition lösa ut  

ett lås hos Lidingö Lås i Lidingö centrum. 

 

SOPHUS 

De två sophusen bakom Högsätravägen 17-33 kommer att tillfälligt stängas p g a 

renoveringen av P1. I stället kommer de två sophusen vid vändplanen i hörnan 

Högsätravägen 33-Lillåkersvägen 2 att tillfälligt öppnas.  

 

BORTTRANSPORT AV VITVAROR  

Kommunen fraktar bort kyl/frysar gratis. Kontakta Tekniska förvaltningen 08-731 33 03. 

Hämtningar sker på fredagar. Spis/ugn, TV-apparater m m kan ställas i grovsopsrummen. 

 

BRANDSKYDD 

Vi vill påminna om att ur brandskyddssynpunkt får inte trapphus eller våningsplan användas 

som förvaringsplats för cyklar, barnvagnar, skor, sopor, tidningar o s v. Brandsyn kommer att 

göras för att komma till rätta med detta. 

 

CYKLAR 

Efter vårens rensning av cykelförråden är det bra om du som har märkt din cykel tittar efter 

att den står kvar. Om inte kan du kontakta ServiceCenter för att återfå den.  



 

PARABOLANTENNER 

Parabolantenner får inte vara monterade i fasaden eller balkongräcket. Parabolantennen får 

inte sticka ut utanför balkongen. 

 

KULTURLOKALEN 

Kulturlokalen på Lillåkersvägen 6B (baksidan av Lillåkersvägen 6)  

öppnade den 30 augusti. Den är öppen torsdagar kl 18-21.  

Har du behov av att måla på andra tider än när det är kvällsöppet  

kan det diskuteras. Det finns en bokhylla dit man kan skänka böcker.  

Lokalen kan även användas för t ex bokcirkel eller schack.  

Kontaktperson är Lena Sundbeck-Arnäs, 076-206 60 26, lena.sundbeck-arnas@comhem.se. 

 

STICK/VIRKKLUBB 

Välkommen ner på stick- och virkträff i Kulturlokalen tisdagar jämna  

veckor kl 18:30-20:30. Kaffe och thé finns till självkostnadspris.  

Kontaktpersoner är Eva Grönroos och Marie Thomelius och de nås via  

mail klippa_66@hotmail.com. 

 

STÖRNINGSJOUR 

Styrelsen har beslutat om att skaffa störningsjour. Vi återkommer med mer information. 

 

SLYRENSNING  

I slänten ovanför hörnet Högsätravägen-Läroverksvägen har sly  

rensats. Vissa träd har beskurits för att undvika olyckshändelser 

och några träd har tagits bort.  

 

BALKONGINGLASNING OCH SÄKERHETSDÖRRAR 

Styrelsen har godkänt Balkongrutan, LUMON, WEPAB och TBO för balkonginglasning samt 

Lidingö Lås/Bröderna Persson, Svenska Skydd Ab och Balco för säkerhetsdörrar. Anledningen 

är att installationerna ska vara enhetliga och överensstämma med byggnadslov. 

 

RENOVERING AV BOSTADEN 

Respektera reglerna för renovering som sitter uppe i alla portar. Större störande arbeten ska 

annonseras i förväg. Fiberboxarna som finns i anslutning till elskåpen i alla lägenheter är 

föreningens egendom. Åverkan på fiberboxen medför en kostnad på ca 4 500 kronor. 

 

PARKLEKEN 

Vi söker någon ansvarsfull person över 18 år som till våren skulle vilja ta hand om parkleken. 

 

TOLVAN 

Kalaslokalen Tolvan på Lillåkersvägen 12 kan bokas på telefonnummer 08-731 97 55. 
 

                                                          Styrelsen 

www.brfkantarellen11.se 
Styrelsetelefon måndag-torsdag kl. 18.00-20.00: 070-8820743 

Styrelsemail: förnamn.efternamn@brfkantarellen11.se 
Felanmälan: 010-442 11 00 eller servicecenter@stockholm.hsb.se 
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