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GÄSTLÄGENHETEN Lillåkersvägen 6 B 
Gästlägenheten/uthyrningslägenheten är klar för användning from 1 juni 2018. I detta informationsblad 
medföljer så väl bokningsregler, ordningsregler samt städinstruktion. 

Ansvarig i styrelsen för gästlägenheten är Lena Flinth och kan nås via följande mailadress: 
overnattning@brfkantarellen11.se 
 
ÖPPET HUS i Gästlägenheten kommer att hållas  

• Tisdagen 15 maj   kl. 18.00 – 20.00 

• Onsdagen 16 maj kl. 18.00 – 20.00 
 
POLIS-, BRANDKÅR-OCH AMBULANSPERSONAL 

Denna dekal finns nu i våra portar. Det betyder att all blåljuspersonal (polis-, 
brandkår och ambulanspersonal) kan öppna alla entréportar vid en eventuell 
nödsituation. Styrelsen har beslutat att denna samverkan ytterligare höjer 
tryggheten i vårt område. 
 
 
KONTROLL AV TÄTSKIKT I GARAGE P1  
Tätskiktet är tätt. Taket består av betong, ovanpå detta ligger en mycket tjock asfaltmatta som är uppvikt 2 dm på 
väggen. Uppviket skyddas sedan av en plåt som frästs in och detta har skyddats med silikon. Denna konstruktion 
bör hålla i 100 år. 
Mellan huskropp 4 och 5 finns en skarv som inte tätats och därför kan en mindre mängd vatten tränga ned till 
garaget. Man har medvetet inte tätat detta eftersom vatten då kan stiga och orsaka fuktskador högre upp i 
fastigheten. Vid den tidigare vattenläckan, då en stor mängd vatten läckte från ett rör uppe i en lägenhet, har 
vatten sannolikt trängt genom väggen ned i garaget men tätskiktet är tätt. 
 
STORA LEKPARKEN – OMBYGGNAD 
Renoveringen av stora lekparken kommer att starta i början av maj. Samarbetet med referensgruppen har 
fungerat bra och en plan för ombyggnaden är nu fastställd utifrån detta gemensamma arbete.  
 
PARKLEKSLEDARE 
Denna sommar kommer föreningen inte kunna ha någon parklek pga den förestående ombyggnaden av stora 
lekparken. Vi får återkomma till nästa år. 
 
STORA TVÄTTSTUGAN 
Det är förbjudet att ta med sig hundar eller andra pälsdjur till tvättstugan pga av allergirisken. 
 
                                                                                                                                                                                                                 

www.brfkantarellen11.se 
Styrelsetelefon:  070-882 07 43 och 072-962 85 70     

Styrelsemail: info@brfkantarellen11.se alternativt förnamn.efternamn@brfkantarellen11.se.  
Förvaltaren Lars Lexner träffas på föreningskontoret torsdagar mellan kl 08.30-10.30.  

Felanmälan: 010-442 11 00 eller service.stockholm@hsb.se.  
Organisationsnummer: 769607-5857 
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