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I föreningen rustas fastigheten för nästkommande 50 år, 
vi får en ansiktslyftning i trapphus och hissar men också i 
våra kommunikationskanaler. Dessutom fyller förening-
en 10 år och årsmötet närmar sig med stormsteg. 

Vi hoppas att det här blir startskottet till en bättre kontakt 
mellan dig som boende och styrelsen. Genom åren har  
styrelsen jobbat på, men vi ska vara ödmjuka i att vi kunnat 
kommunicera på ett bättre sätt. Det vill vi ändra på. Därför 
håller du nu i vårt nya blad, grunden till en fortsatt utveck-
ling. Är du duktig på att skriva texter, fota, illustrera, har 
minnen, bilder tankar, idéer, om det är något du vill se mer 
eller mindre av eller ”bara” vara med? Hör av dig, vi blir 
gärna flera som jobbar kring bladet. 

”Det är inte lätt att förändra om man 
alltid gör som man gjort tidigare.”

Vi vill också engagera dig inför det sista beslutet inför våra 
nya trapphus. För att få fram rätt färgkombination har vi 
provmålat några trapphus (entrén och våning 1). När det är 
klart kommer ni att få mer info så att ni kan gå och titta och 
inkomma med synpunkter. 

Varför vi målat upp flera trapphus beror på de faktorer vi 
behöver ta hänsyn till, golvet och kaklet i entré, trappan, ny 
matta på våningsplanen,  hissdörren samt golvet i nya hissen. 
Vi vill heller inte att det ska bli för mörkt i trapphusen utan 
att man ska få en behaglig känsla.

På plats har vi skrivit mer om strategierna bakom färgvalen.

Glöm inte att höra av er med era historier, önskemål på 
utformning och framför allt med era kunskaper.  Jag hoppas 
höra i från er, tillsammans kan vi göra detta område ännu 
bättre!

Johanna Eriksson
Vice ordförande

LEDARE
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nya informationsblad
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KALENDER

1 april
Parkleken startar med Alexandra Palensky 
öppet till slutet av september
Öppet må, on, fr kl 16.30-18.30, vid Gula huset. 
OBS! Föräldrar är ansvariga för sina barn och måste  
vara närvarande. VId regn ställs parkleken in.

Nytt för i år är att parkleken forsätter i sommar,  
samma tider, om det finns barn att roa. 

Blir det för lite barn ställs parkleken in och startar  
vid skolstarten i augusti igen. Vi fortsätter sedan in  
i september så länge vädret tillåter.

Parkleksledaren tillhandahåller material och  
organiserar lekar, men för att det ska fungera behöver 
barnen lyssna och följa barnparksledaren. 

Äldre barn, som kan följa reglerna, är välkomna utan 
föräldrars sällskap. 

Regler för verksamheten finns på Gula huset i parken.

18 mars
STAMBYTET  
STARTAR
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29 april kl 18.30
Informationsmöte ekonomin
För dig som vill fördjupa dig i förneingens ekonomi  
och årsboksslut är du välkommen till Christinaskolans 
matsal. Kaffe, te och smörgås kommer att serveras.

HSB gör ett preliminärt bokslut som granskas av Styrelsen. 
Efter eventuella korrigeringar lämnas räkenskaperna för 
revision till såväl externa revisorer som vår förtroende- 
valda revisor. Revisorerna granskar även förvaltnings- 
berättelsen och samtliga styrelseprotokoll. 

28 mars - 4 april 
ÖPPET HUS I L30, L32 & L34

Vi vill veta vad du tycker om  
framtidens trapphus! 
Kom och titta, ta del av bakgrunden, titta på resultatet 
och lämna dina tankar direkt i föreningens  
brevlåda i L26b. Läs mer på sidan nio.

4 maj kl 10.00 
Årsstämma i Brf Kantarellen 11

 
Årsstämman kommer att hållas i  

Christinaskolans aula. I god tid inför årsstämman  
kommer vi att sända ut dagordning,  

motioner mm.

OMSLAGSBILDEN

Rodrigo Campos de Sena  
leker i parken med sina barn. 

Foto: Linda Röjås

Kantarellen11
  

Nu startar stambytet

Viktiga datum

Våra nya trapphus

och mycket mera

 HSB BRF KANTARELLEN 11 • INFORMATIONSBLAD • NR 1 2019

hemma i

Containrar för grovsopor 2019
Står på baksidan av Lillåkersvägen 18-24

Hämtning och lämning vid lunchtid fredag och måndag.
24-27 maj
23-26 augusti
22-25 november 

HUSBILAR & HUSVAGNAR
Det finns önskemål om att kunna parkera husbil  
eller husvagn under den tiden stambytet pågår i ens 
lägenhet, styrelsen gör detta möjligt genom att tillåta 
parkeringen av max 4 ekipage på däcket till P2 övre,  
det kommer att finnas tillgång till el (240V).

Kostnaden för de veckorna som man är parkerad  
(max 8v) blir 1,500.00.
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Trots en gråmulen regnig och snöig dag var det ett soligt 
team som stod i startgroparna för att köra igång stam-
bytet i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Vi fick 
möjlighet att ta pulsen och lära känna de vi kommer att 
få träffa i stambytet från Byggmästargruppen.

Anders, som är arbetschef, säger spontant när vi ses att det 
är så kul att få köra igång. Han är här mer nu när arbetet 
kommer att starta för att se till att allt är som det ska. Sedan 
kommer han vara här mindre när allt rullar på.

-Det är alltid roligare med lite större projekt. På företaget är 
vi 27 personer som arbetar med stambyten men sedan sam-
arbetar vi med flera underleverantörer för att det är de som 
är experter på sina områden. Vi tar exempelvis in målare, 
elektriker och plattsättare.

Det är också uppenbart att föreningen gjort ett gott intryck 
på Anders så här långt och kollegorna håller med.

-Det känns bra i samarbetet med HSB Konsult, Carlos och 
styrelsen. De är engagerade, vet vad de vill och hela uppläg-
get från föreningen är professionellt. Jag känner mig väldigt 
trygg.

Conny, som är platschef och den vi boende troligtvis kom-
mer att ha tätast kontakt med, menar att det märks även på 
de boende. 

-Det är kul. Vi har mött en grupp väldigt trevliga boende 
som känns taggade på att få komma igång med stambytet. 
Det känns också som att föreningen har fler kvarboenden än 
i vanliga stambyten. Är man äldre kan det bli väldigt jobbigt 
på dagtid.

Philip, som är entreprenadingenjör i projektet, flikar snabbt 
in att det är en del oljud på dagarna men att han hoppas att 
det är många som nyttjar dagrummet.

STAMBYTE T

Startskottet
-Jag har aldrig varit med om ett projekt som tagit så bra hand 
om medlemmarna redan i planeringsstadiet och jag har ald-
rig någonsin sett ett dagrum som den här föreningens. Det är 
jättefint, stort och har ju allt.

Conny skämtar och säger att det skulle vara ett perfekt ställe 
att gå och lägga sig en stund på lunchen. Så är han tyst en 
stund och lägger till:

-Men jag hoppas verkligen att medlemmarna hör av sig så 
snart det är något som inte fungerar. Och att de vågar ringa 
på en gång, eller kommer ner och knackar på boden. Jag är ju 
här för att hjälpa till att lösa problem.

Att vara lite nyfiken visade sig utmynna i en intressant inblick 
i hur vanligt det är i vårt samhälle att inte vara rädda om var-
andra. Det är inte ovanligt att byggare kan få långa och arga 
mail av boenden som inte vågat ringa, utan oroat sig tills dem 
blivit arga nog att våga hör av sig.

-Och oftast var det ju inget stort och när man väl talat med 
varandra är det en jättetrevlig människa man får tala med. Ja, 
människor är mycket trevligare i telefon eller direkt öga mot 
öga. Det händer något konstigt när människor mailar.

Det är ett trevligt möte som efterlämnar sig en skön varm 
känsla i magen. Här sitter ett gäng som förstår det där med 
bemötande och det skall bli kul att få möta dem när det är 
min tur, om ett år. • 

Conny hälsar att om du är orolig för något eller om det 
är något som inte fungerar så hör av dig till honom. Han 
finns oftast tillgänglig på telefon mellan 07:00 och 16:00 
på vardagar. Annars går det bra att skriva via Byggmäs-
tarportalen så får ni svar så fort som möjligt.

Conny Tidblom, Platschef
070-220 14 37

Arbetschef Anders Mårtensson, Platschef Conny Tidblom, Entreprenadingenjör Philip Jacobsson och Ulf Andersson som är ansvarig för värmeinstallationerna.
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Nu har stambytet startat på Lillåkersvägen 26, den första 
etappen som berör Lillåkersvägen 2 - 36. Samtliga tider 
och projektupplägget hittar du i Byggmästargruppens 
(BMGs) dokument. Hittar du inte dokumentet så hör av 
dig. Av säkerhetsskäl lägger vi inte ut det på hemsidan.

I samtliga byggmöten, dvs de möten där entreprenörer och 
konsulter möts för att fatta beslut, representeras föreningen 
av Carlos och/eller Daniel. På så sätt har föreningen kontroll 
över hela entreprenadens utveckling och över eventuella 
tillkommande kostnader.

Vi räknar med att de som kommer igång med stambytet 
kommer att ha frågor. Glöm inte bort att ingen fråga är för li-
ten. Hör av dig! Det kanske är flera som ställer samma frågor 
och då kommer vi att uppdatera informationen så att det blir 
lättare att förstå för de som kommer efter. Dessutom kanske 
din fråga påminner oss om något vi behöver tänka på, något 
som vi missat.

Trapphusmöte 

I god tid inför starten kallas de boende i trapphuset som skall 
påverkas till ett trapphusmöte. Där får du och dina grannar 
mer detaljerad information om hur stambytet det går till. I 
samband med det öppnas också Byggmästarportalen där du 
kommer att få lägga in dina val för badrummet..

Hembesök/försyn 

I nästa steg sker ett hembesök/försyn där du tillsammans 
med personal från BMG går igenom hur badrummet ska se 
ut. Vill du ha standardbadrummet, vill du spara något som 
skall återmonteras eller vill du exempelvis bekosta fler hand-
dukshängare osv.  Vid försynen informerar också BMG om 
vad som måste plockas bort ur lägenheten för att inte något 
ska skadas i samband med renoveringen. 

Enskilt möte med tillval

Därefter kommer en person från BMG ha ett enskilt möte 
med dig där du gör alla tillval som sen blir underlaget för hur 
arbetet utförs i badrummet. 

Byte av lås

Dagen före start kommer personal från BMG att gå in i din 
lägenhet för att plasta in och skydda dina golv och väggar 
utanför arbetsområdet. Samtidigt byts dörrens nyckelcylin-
der till en byggcylinder. Du får tre nycklar som passar i den 
nya cylindern. OBS! sjuhållarlåset får INTE användas under 
byggtiden (förutom helger om så önskas).
Steget efter det här är att vänta på att stambytet skall starta. •

Stambyte i sikte

SOCIALA & MEDICINSKA BEHOV
Har du glömt att anmäla eventuella sociala och eller med-
icinska behov till vår boendesociala konsult Jenny Rosell? 
Henne kan du också ringa om något inte känns bra.

jenny.rosell@hsb.se, Tel 010-442 15 33

 

VIKTIGT
Glöm inte att fylla i samtyckesblanketterna 
(BR&HR). Har du glömt att lämna in din blankett  
orsakar det stopp och försening i den egna trapp-
uppgången.

Kontakta styrelsen om du har frågor.

Fråga Kenneth
Säkerhetsansvarig

Hur har föreningen tänkt kring 
säkerheten inför stambytet?
Hur kommer det att fungera?

SVAR: Byggarna har egna utkvitterade taggar som 
fungerar i våra entreér samt källar ingångar. Dessa 
fungerar måndag till fredag kl 06.00-18.00. Vissa  
undantag kan ske under ombyggnationen om något 
akut sker, eller vid eventuell forcering. Sköts det inte är 
det viktigt att ni meddelar styrelsen eller platskontoret.

Dörrarna skall alltid i första hand vara stängda, med 
undantag då mycket byggsopor transporteras ut ur 
fastigheten.

Det är många främmande människor som 
jobbar i fastigheten. Samtliga yrkeskate-
gorier skall ha sina ID06 kort väl synliga. 
Kortet heter ID06, bild till höger.

Om kortet inte är synligt skall de vid upp-
maning visa sitt ID06 kort. Ser ni folk som 
rör sig utan ID06 kort, kontakta platschef 
Conny på 070-220 14 37 eller maila till 
info@brfkantarellen11.se

Är vi uppmärksamma för okända personer/bilar i 
området, samt tillämpar grannsamverkans tänk så 
kommer vi långt med detta och det kommer göra vårt 
område till en svårare och mindre attraktiv arbetsplats 
för en tjuv.

Det bästa sättet att unvika inbrott är att vi samtliga i 
föreningen är uppmärksamma de närmaste fyra åren. 
Tyvärr brukar sådana här omfattande ombyggnationer 
dra till sig tjuvar.

Du själv kan minimera risken att bli utsatt för stöld 
genom att plocka undan dina värdesaker och inte ha 
några föremål synliga under ombyggnationen.

De yrkeskategorier som kommer röra sig i området är 
främst platsledning, rivare, håltagare, snickare, elektri-
ker, rörmokare, plattsättare, målare och hissmontörer,

Har du några frågor? Här gärna av dig till mig på  
kennethvonrahmel@brfkantarellen11.se
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När du håller det här bladet i din hand har stambytena 
redan börjat och förhoppningsvis har vi redan flera  
besökare i dagrummet. Vi har redan pratat om behovet 
att fylla på med böcker och tidningar. Vad mer behövs?

För oss har det varit naturligt att utnyttja en lokal vi har för 
att skapa lugna ytor att kunna vara på vid stambytet. För oss 
har det hela tiden varit viktigt.

Hela Stockholmsområdet har problem med boenden och det 
betyder att det kommer att vara många som måste bo hemma 
under stambytet. Och i föreningen har vi också många äldre.

Att utsättas för lågfrekvent buller är stressande. Lägg till att 
det är hantverkare över allt, att det dammar och att det är 
omöjligt att känna stillhet och lugn hemma. Då kan det vara 
bra att ha ytor för återhämtning, även om det måste delas.

I lokalen kommer vi att ha en mångfald av människor. Vissa 
har behov av tystnad, andra kommer säkert att tycka att det 
är trevligt att mötas och skratta högt. Några är säkert stressa-
de över att behöva träffa andra i en utsatt situation och andra 

känner sig helt trygga. Vissa har barn, andra har kanske 
aldrig ens haft barn.

Någon har känslig hörsel och någon hör inte alls.

Vi hoppas att ni tar med det i tanken när ni möts i dagrummet. 
Prata med varandra. Kom överens om det finns önskemål om 
en tystare dag eller en dag för gemensam måltid.

Om någon är osäker eller missnöjd, uppmuntra dom att  
kontakta Conny direkt eller kontakta honom och be honom 
eller Carlos att komma förbi. Sträck ut en hand.

Under åren som kommer kommer vi hela tiden att ha  
”nybörjare” som precis skall påbörja stambytet men snart 
också ”veteraner” som gått igenom ett stambyte. . 

För de vars stambyte börjar om ett, två eller tre år kommer 
aktuell information att delas ut löpande.

Vår ambition är att ni skall ha det så trivsamt som möjligt 
under denna besvärliga period. 

/Styrelsen

En paus från bullret

dagrummet
STAMBYTE T
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ÖPPET må-fr 07:00-18:00
De medlemmar som har tillgång till lokalen  
är de som blir direkt drabbade av arbeten, 
dvs. lägenheterna som är i direkt anslutning 
till arbetsplatsen.

För att komma in i lokalen använder man sin 
egen lägenhetsbricka, de programmeras för 
ändamålet.

Vilrummet finns för de som jobbar natt i 
första hand.

 

FAKTA
Kök  Rinnande vatten och diskho
 2 mikrovågsugnar
 Vattenkokare
 Kaffebryggare
 Kylskåp

Matsal 3 matbord för ca tio personer var.

Dagrum soffgrupper, småbord och läslampor

TV rum samma tv-kanaler som vi har i lägenhetsutbudet
 Tv:n är utrustad med Chrome-cast som möjligör  
 streaming från din platta eller mobil.
 WiFi finns.

Toaletter
Det finns tre toaletter och två duschkabiner för de som 
önskar duscha här istället för duschvagnarna utanför hus-
kroppen.

Barnhörna
Vid ingången direkt till höger finns en barnhörna med di-
verse leksaker så att de som är barnlediga och inte vill vara 
i lägenheten kan komma hit.
Det är inte lämplig att vistas i rummet med sjuka barn.

Vilrum
För de som jobbar natt och vill sova ostörda av arbetena 
finns ett vilorum med två sängar. rummet är någorlunda 
ljudisolerat och vi hoppas att det blir lugnare än att sova i 
lägenheten.
För att få tillgång till rummet ska man mejla till info@brf-
kantarellen11.se och ansöka om tillstånd att använda det.
När du får tillstånd att använda rummet blir lägenhets-
brickan behörig och du kan använda rummet från 06:00 
tom 18:00

Inga husdjur är tillåtna i lokalen (pga. allergier)
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I vintras fick styrelsen ett mail av en medlem. I mailet 
fanns en 19 sidor lång grund till en grafisk manual,  
baserat på de värderingar styrelsen skall jobba efter. 
Hälsningen sa att om styrelsen önskade använda  
profilen så skulle föreningen få den som en gåva.

Hej Linda, hur kommer det sig att du gjort det här?
Det är en mix av kärleken för vår fastighet och förening med 
en knasig vilja att förflytta varumärket till att ses som ett av 
öns mer spännande områden. Vi vill väl alla bidra med vår  
kompetens när den kan göra nytta? Dessutom skulle det vara 
skönt om jag kan bidra till något litet som kanske i framtiden 
kan bli en förening i harmoni.

Det låter som en trevlig framtid.
Ja, konflikter tar alltid energi från alla inblandade och ofta 
även från oskyldiga. I den här föreningen finns en konflikt 
som lockat fram tillfällen med dålig stämning som resultat. 

En grafisk profil känns som en ovanlig lösning?
Lösningen ligger hos styrelsen, men det kanske kan bidra 
till att engagera flera i viljan till förändring. Min uppväxt 
gav mig en högre sensibilitet med ett starkt driv och en vilja 
till att bidra till gott. Sett i det ljuset är det rätt logiskt att jag 
försökt hitta andra kreativa lösningar på ett problem där det 
finns låsningar. I kombination med styrelsens värderings- 
arbete kanske det här också kan bidra på sitt sätt. 

Du höll tydligen en inspirationsföreläsning i september?
Ja, jag var inbjuden för att hålla en inspirationsföreläsning för 
styrelsen. Att inspirera betyder ju att väcka nya tankar och 
önskemålet var att jag skulle lyfta visuella upplevelser, kultur 
och hur det sammantaget kan skapa beteendeförändringar.  
Jag skulle också berätta mer om Stockby Returpark. Det 
var inspirerande att mötas av en så nyfiken och engagerad 
styrelse. 

När började du tänka på det visuella?
Det började redan i väntan på att flytta för snart ett och ett 
halvt år sedan. Det finns en omtänksamhet i arktiekturen 
som både bidrar till gemenskap och glädje. Så under tiden jag 
längtade efter att få flytta in tänkte jag på en modern och mer 
attraktiv inramning. 
Områdets planering, innegårdarna, planritningarna. Arki-
tekturen här har så mycket bättre förutsättningar än både 
Larsberg, Skärsätra och Näset. Det är nog inte bara jag som 
känner att det här området har otrolig potential. 

Men vad gjorde att du satte pennan på pappret?
Det är faktiskt Johannas (i styrelsens) förtjänst. Hon är alltid 
så glad och när frågade om jag som hundägare hade några 
tankar om hundskyltar utmynnade det i roliga möten, inspi-

Med visionen om högre värde

NYSTART

rerande skissande och ett resultat styrelsen visade sig gilla. 
Vi har skissat utifrån befintliga skyltar som målas om där tex-
terna och illustrationerna kommer att monteras på skyltarna. 
En lösning som inte bleknar eller tappar kvalitén och där vi 
kan separera materialen om skyltarna skall skrotas. 

Johanna, hur var det för dig att jobba med Linda?
Inspirerande. Dels för att det gav mig oväntade kunskaper 
kring nudging som verktyg, dvs hur man påverkar beteen-
den, men också vilken skillnad tilltal har och inte minst hur 
vi visualiserar mångfald. Projektet har gett mig en stor dos 
energi, det har varit kul.  Om vi nu tänkt rätt får framtiden 
visa. Själv längtar jag efter att få se skyltarna uppe.

Linda hur ser du på fortsättningen?
Jag är säker på att det finns många duktiga fotografer, form- 
givare, skribenter, illustratörer, kommunikatörer och andra 
med värdefulla färdigheter som kan berika såväl kommuni-
kationen som andra värden i vår förening. Jag hoppas att det 
vi gör nu gör att alla känner sig välkomna. Det här är en ny 
start för oss allihopa. En dag att sträcka ut handen. 

Vad vill du helst skall hända nu?
Jag hoppas ju och tror att vi medlemmar bara behöver en 
liten knuff för att börja stötta och bidra till att skapa bättre 
möten och godare relationer. 

Vem vet. Kanske är vår förening om ett år känd för att ha 
högt i tak och en utvecklande och inspierande kultur. Det 
känns inte alls varken omöjligt eller ouppnåeligt. Och skapar 
vi en fin kultur och en fin inramning är jag säker på att 
historierna om denna nya gemenskap i kombination med 
fastighetens potential kommer att förändra hur föreningen 
värderas. Inte bara i våra ögon utan på hela ön.

Någon kanske skulle säga att det är en vision om ett högre 
värde, men jag skulle nog vilja säga att det är ett i högsta grad 
uppnåeligt mål. •

En av hundskyltarna som styrelsen fick se.

Rastning inom området är förbjuden

HÄR ÄR RASTADE
& KOPPLADE  
HUNDAR
VÄLKOMNA
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När föreningen förra året stod inför 
stambytet kände jag att det var nu jag 
kunde bidra till föreningen med min 
kompetens. Jag har drivit eget byggbolag 
i 14 år med fokus på totalentreprenader i 
boendemiljö, mycket liknande vårt stam-
byte, dock av väsentligt mindre karaktär. 
TE, eller totalentreprenad, betyder att 
man ansvarar för ett byggprojekt från 
start till godkänd slutbesiktning. I detta 
ansvar krävs att man förutser och löser 
teknisk såväl som praktisk problematik 
som dyker upp på vägen.

En grundanledning till mitt engagemang 
var det faktum att stammar skulle läggas 
i nya schakt samt avloppsdragningar 
under bjälklag. I detta tidiga skede så var 
inte alla faktorer kända för mig, framfö-
rallt gällande den otillräckliga storleken 
på befintliga schakt.

Väl i styrelsen så sammankallades ett 
möte mellan föreningsmedlem Carlos 
och Henrik Tottras. Tottras hade en 
utförlig redovisning om varför det valts 
att göras på detta sätt varpå vi alla till-
sammans säkerställde schaktmåttet i en 
lägenhet där det hade öppnats upp och 
där vi hade åtkomst.

Ekonomiskt är lösningen nu bra. Det är 
enkelt att justera sitt badrum som man 
vill ha det och framtida stambyten kom-
mer både att vara smidigare och billigare. 
Ljudmässigt kommer vi dock att höra 
mer än idag och takhöjd kommer tyvärr 
att påverkas negativt. BMG (byggmästar-
gruppen) känns otroligt bra. De har både 
erfarenhet, storlek, och ekonomi för att 
kunna slutföra en entreprenad av denna 
storlek. Vid närmare kontakt på start-
möte fyllde de ansvariga samtliga viktiga 
egenskaper; lyhörda, varma, och trevliga, 
vilket är en fördel vid ett samarbete som 
kommer vara i mer än fyra år. 

När jag kom in som ny i styrelsen infor-
merades jag också att det fanns oegent-
ligheter kring befintlig styrelse. I och 

 

VALBEREDNINGEN
Valberedningens arbete har star-
tat inför stämman 2019.

Valberedningen vill komma i kon-
takt med dig som är intresserad 
av att föreslå någon medlem eller 
dig själv till ledamot i styrelsen 
eller om du vill ingå i valbered-
ningen.

Du kan ta kontakt med oss i val-
beredningen antingen via telefon 
eller via e-post.

valberedning@brfkantarel-
len11.se

Lilly Beijar 070-815 74 56  

Renate Wiström 070-79 00 767   

Zakaria Yehia 072-005 56 00    

med detta, ägnades mycket av min första 
tid till att granska framförallt kostnader 
på utförda renoveringsarbeten. Det blev 
tydligt att vissa projekt blivit dyra, dock 
ej på grund av oskäliga byggkostnader 
utan snarare med anledning av höga 
avgifter från konsulter och arkitekter. 

Vi kunde ha försökt begränsa den tid 
konsulter och arkitekter medverkat i vis-
sa projekt då deras timarvoden var höga. 
Detta har tagits upp i styrelsen där alla 
har varit väldigt lyhörda och vi tittar nu 
gemensamt på hur vi ska kunna säker-
ställa och motverka detta framöver. 

Det är viktigt att poängtera att i de kosnads-
underlag jag har granskat så är jag bekväm 
med att säga att jag inte hittat något som 
pekar på oegentligheter eller beslut för 
egen vinning, som rykten pekar på.

Valberedningen föreslog mig till sty-
relsen med anledning av min bygg-
kompetens. Totalentreprenören ser 
helhetskostnaderna och det har jag med 
mig in i styrelsen. När jag antog detta 
förtroendeuppdrag förstod jag att det var 
mycket jobb, men hade inte en aning om 
hur mycket det i självaste verket rörde 
sig om. Jag tänkte själv vara med på alla 
byggmöten men kom snabbt till insikt att 
detta för mig är en omöjlighet. 

Styrelserelaterade möten äger rum var 
och varannan dag och jag har ett eget fö-
retag att driva parallellt.  Det sker minst 
två möten varje vecka, ofta betydligt fler, 
vilka framförallt Carlos och även andra i 
styrelsen går på. 

Det känns både tryggt och få förunnat 
att de kan lägga denna tid på föreningen. 
Jag förvånas att så många i vår förening 
så frikostigt klagar på Carlos arvode, 
men verkar inte lägga en tanke på de 
timmar som han och andra i styrelsen 
lägger i veckan för att förvandla, mo-
dernisera och allmänt göra denna BRF 
attraktivare dag för dag. 

Inom föreningen finns oerhört starka 
laddningar på personliga plan, individer 
sinns emellan. Detta skapar en oro-
väckande konflikt, starkt motverkande 
föreningens bästa. Det är synd att se det 
enorma engagemang av tid och arbete 
som läggs på att arbeta mot oss istället 
för med oss. Det råder en hel del falsk 
ryktesspridning inom föreningen. Denna 
falska ryktesspridning är farlig både 
internt och utåt. Inom styrelsen ligger ett 
stort fokus nu och framöver på att jobba 
stenhårt på vår transparens mot er alla. 
Fokus ska vara att, på individnivå, sätta 
föreningens vilja och bästa i första hand 
och inte låta överskuggas av privata viljor 
och tycken. 

Det är oerhört viktigt att samtliga med-
lemmar förstår att vi är framröstade av 
er, var och en, på årsmötet. Vårt uppdrag 
är att utföra, slutföra och handla utefter 
vad ni i demokratisk majoritet beslutat. •

Ett år i föreningens tjänst
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När planprogrammet för Högsätra antogs hösten 2018 
öppnades möjligheten för föreningen att på allvar börja 
titta på den del av marken som kan avyttras. Sedan tidi-
gare har vi en samarbetspartner och köpare av marken, 
Åke Sundvall.

Den 19 februari träffades Referensgruppen tillsammans med 
Åke Sundvall och KOD arkitekter för första gången.

Mötet inleddes med en presentation av alla deltagare,  
Åke Sundvalls representanter Emelie Eriksson och Marcus 
Nyström samt arkitekterna Sanna Hederus och Magnus 
Schön. Sundvalls berättade att detaljplanearbetet sannolikt 
startar till hösten samt syftet med referensgruppen och ville 
veta dess tankar om såväl utveckling som risker.

Det var ett konstruktivt möte med både sund skepsis och 
hejarop. Mötet avslutades med en övning där deltagarna själva 
fick arbeta i en fysisk modell över vårt område och placera 
huskroppar och resonera med arkitekt- och landskapsarkitekt.

Många av deltagarna var väldigt positiva efter mötet och kän-
de att deras tankar togs emot väl. Nu har projektledarna och 
arkitekterna tagit med sig alla tankar och kreativa idéer och 
återkopplar löpande under referensgruppens fortsatta arbete.

Vill du komma i kontakt med referensgruppen, maila till 
referensgruppen@brfkantarellen11.se. •

PROJEKT

Fastighetsutveckling

Fråga Tony
Ekonom (titel kompetens)

Hur kan styrelsen säga 
att en höjning om 3%
kan vara tillräcklig om räntorna
går upp? Jag får inte ihop matematiken.  
Vad händer om räntan går upp till 5%?

SVAR: Det är en väldigt bra fråga du ställer. Räntan 
för de lån föreningen har och som vi kommer att 
låna upp är på en väldigt låg nivå. En privatperson 
har ingen möjlighet att få lån till sådana räntesatser. 
Jag läser ofta andra föreningars årsredovisning-
ar och har hittills inte sett några liknande räntor. 
Nordea måste se oss som mycket kreditvärdiga.

Frågan är också vad som händer om räntorna  
höjs kraftigt. Jag har hand om lån, räntor och  
likviditet på företaget jag arbetar på och följer  
dagligen vad som händer på marknaderna. När 
Riksbanken aviserade räntehöjning i december 
meddelade dom även en förskjutning av ränte- 
banan. En förskjutning betyder att kommande höj-
ningar förskjuts framåt i tiden. I dagsläget, på grund 
av oro i världsekonomin, spekuleras det om det 
överhuvudtaget blir någon höjning under 2019. 

Det är gynnsamma tider för föreningen att ta lån till 
de pågående projekten, men det är inte ansvarsfullt 
att låna bara för att det är ”billigt”. För att minska 
risken och inte vara exponerade för den risk det 
medför att ha stora lån behöver lånen amorteras.

De inledda projekten är de största i föreningens  
historia och det är viktigt att ni får kontinuerligt 
löpande ekonomisk information. Jag kommer att 
löpande redovisa utfall i projekten inklusive tillägg-
sarbeten, räntesatser och upplånat belopp regel-
bundet i våra olika kommunikationskanaler.

Jag hoppas att vi möts på föreningens årliga  
informationsmöte om föreningens ekonomi  
i Christinaskolan den 29 april kl 18:30.

Har du frågor så ring mig gärna på 070-882 07 43 
eller mejla till tony.lundkvist@brfkantarellen11.se 

Tony

AVGIFTSHÖJNING AVGIFT FÖR BOSTADSRÄTT

Styrelsen har tidigare årligen höjt avgiften  
med 2 % som avsätts till fonden för underhåll  
av fastigheten. För 2019 bestämdes att höja  
med 3 % för kommande stambyte, renovering 
av trapphus, utbyte av värmesystem och hissar.

DET ÄR DAGS FÖR EN RIKTIG LOGOTYP
När föreningen fick den grafiska profilen som gåva  
följde det också med en logotyp. Merparten av  
styrelsen tycker om den som den är. Men. Det är en  
symbol för hela föreningen och därför är det viktigt att 
den får bli föremål för granskning och utveckling.
Det skall bli vår gemensamma symbol.

Logotypskissen är en modern ”återanvändning/tolkning” 
av den som sitter ovanför dagrummet. På så sätt kan 
också föreningen återanvända skylten. 

Nu använder vi den initialt, men innan någon hinner vänja 
sig vid logotypen så hoppas vi att ni som vill hör av er så 
att vi kan skapa en grupp som kan ta fram slutversionen.  
Givetvis kommer Linda att vara med i gruppen.

Hör av dig till johanna.eriksson@brfkantarellen.se

InnerformernaKlar ytterform kopiaOriginalskiss

Innerformerna
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Våra framtida trapphus

Kantarellen 11 har en egen histo-
ria med många fina detaljer i såväl 
arkitektur som ytanvändningen och 
materialen i trapphusen. Att renovera 
en fastighet med en historia som vår 
kräver experthjälp. 

Styrelsen kontaktade Susanna Rahm och 
Anna Nilsson från Nilsson Rahm för att 
få hjälp med färgsättningarna till trapp-
husen. Sanna och Anna startade sin egen 
arkitektbyrå 2016. Innan dess hade både 
arbetat utomlands på stora byråer för att 
sedan mötas på Windgårdhs. Det har en 
fin samling uppdrag på sin meritförteck-
ning.

I september hade styrelsen en kickoff. 
Till denna bjöds en ny medlem in som 
inspirationsföreläsare. Styrelsen fick 
möta helt andra sätt att arbeta strategiskt 
för att bygga kulturer, beteendeföränd-
ringar och varumärke. Som avslutning 
på inspirationsföreläsningen fick styrel-
sen ta dela av tankarna bakom Stockby 
Returpark samt ett annat uppdrag för 
Sörab, Smedby.

Projektet inleddes med en inventering av 
portarna där Sanna och Anna lyfte fram 
de kvaliteter och värden som redan finns. 
Kaklet (som har en egen historia) och 
golvet i entren samt våra vackra trappor. 
Utifrån dessa lyfta värden började Sanna 
och Anna att arbeta. 

Det har känts tryggt att ha kunniga och 
lyhörda arkitekter ombord, men också 
att ha fått stöd av Linda som kunnat skapa 
en brygga mellan arkitekterna och oss, så 
att vi bättre kunnat förstå varandra. 

I de första förslagen, på papper, låg 
en kallare grå färg i botten. Styrelsen 
lämnade önskemålet att det är viktigt att 
trapphusen (som inte har några fönster) 
är varma i sin ton för att man skall få ett 
behagligt intryck. 

Det utmynnade i ett möte i trapphuset 
där vi började prata färger. Vår fasad är 

väldigt varm i sin ton och det påverkar 
upplevelsen när man går in mer än man 
kan tro. 

Inför mötet målades några färger upp  
på plattor för att vi skulle kunna få en  
gemensam bild av hur färgerna förändras.

Sanna och Anna kom tillbaka med 
justerade färgerna och presenterade sitt 
förslag, som ni kan se i port L30. Till 
färgkartan hittade också arkitekterna en 
matta till stamplanen som ger en fin och 
modern återkoppling till den flingmål-
ning som ursprungligen fanns. 

Styrelsen ville också se hur det skulle se 
ut om vi tog hänsyn till värderingarna. 
Hur kunde vi föra in mer värme och om-
tanke, utan att få en orange fondvägg på 
stamplanen. Resultatet ser ni i port L32.

Men vi hade också redan i det första 
färgmötet en tanke om en ljusare kulör 
på väggarna. Efter att ha tittat på de två 
uppmålade förslagen (nu skall det till-
läggas att lamporna i hallen har en svag 
ljusstyrka) och lyssnat på de boende var vi 
också nyfikna på en ljusare port. Se L34.

Nu är det din tur! Titta gärna både 
dagtid och kvällstid. Fundera på hur 
färgerna förändras, ta gärna in om du 
känner dig glad, trygg, omhändertagen 
och känner tillräckligt mycket behag 
för att dröja dig kvar i trapphuset för att 
prata med en granne.

Skriv gärna några rader och lägg dina 
synpunkter i föreningenslokalens  
brevlåda i L26b, på baksidan av L28. •

28 mars - 4 april 
ÖPPET HUS I L30, L32 & L34

Vi vill veta vad du tycker om  
framtidens trapphus! 
Kom och titta, ta del av historien bakom kaklet, vad terazzo är, titta på  
resultatet och dela med dig av dina tankar direkt i föreningens brevlåda i L26b.  

HANNA HEDLUND, 
sångerska och  
programledare

”Kvinnor som  
utsätts för våld  
i en nära relation  
behöver stöd och 
hjälp att bryta  
isoleringen.”

Några ord kan förändra allt.

#ordräddarliv

Våga se
kvinnojourenkerstinlidingo.se  08–767 03 03

Våld i nära relation
År 2016 gjorde Lidingö Stad en un-
dersökning där 31% av kvinnorna på 
Lidingö uppgav att de blivit utsatta 
för våld i en nära relation. 

Ca 200 000 barn beräknas idag leva i 
hem i Sverige där det förekommer våld. 
Våld i nära relation är ett allvarligt brott 
och ett stort samhällsproblem. Det 
innebär ett stort lidande och ett kraftigt 
begränsat livsutrymme för de som 
utsätts. Vi bär alla ett ansvar att våga se 
och agera för att stoppa våld i nära rela-
tioner. Det kan göra skillnad på liv och 
död. Gör därför som ambassadörerna i 
Kvinnojouren Kerstins kampanj, våga. 
Våga se, våga fråga och våga agera – 
även om det känns obekvämt! 

Misshandel upphör ofta när det märks 
att det är någon som hör. Men tänk 
på din egen säkerhet och ring polisen. 
Sedan får du gärna vara uppmärksam 
på om någon lämnar lägenheten. •
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MOTIONER
Styrelsen har i år fått in 25 motioner. 

Vår avsikt är att möta alla motions- 
ställare innan årsmötesmaterialet  
skickas ut till medlemmarna.

Hemsidan kommer att uppdateras 
löpande.

Förändringar i styrelsen

Eleonor Wessman – slutade i styrelsen i december 2018 pga byte av bostad

Kai-Owe Schässburger – slutade i styrelsen i december 2018 pga flytt till Tyskland                                                

Från HSB: Samira McHaiter ersätter Attilla Kriss sen maj 2018. Attila Kriss kvarstår 
som suppleant.

ST YRELSEN

 
KODEN – REGELVERKET FÖR HUR 
STYRELSEN SKA ARBETA.

Koden som är antagen på stämman 
2016 och som styr hur styrelsen ska 
arbeta finns nu att tillgå på Hemsidan. 
Styrelsen har arbetat utifrån det  
regelverket sedan 2016.

Nu börjar det största projektet i föreningens historia. Bytet av våra 
stammar, renoveringen av trapphuset (missa inte att titta i portarna 
och lämna dina synpunkter till oss) och hissarna. 

Men vi startar också ett lika viktigt projekt. Projektet för att skapa 
en bättre kultur i föreningen och ta hand om våra mjuka värden.

Det vi inte får glömma är att styrelsen tillsätts av medlemmar, 
någon som du. Valberedningen söker rätt kompetens till styrelsen, 
men ibland saknas viss kompetens. Vi har exempelvis inte haft  
någon expert på kommunikation eller konfliktlösning vilket  
medför konsekvenser i föreningen. 

Det vill jag försäkra er att det ska förändras.

Nu arbetar vi i styrelsen efter värderingarna glädje, omtänksamhet, 
gemenskap/sammanhållning, trygghet och givetvis tar vi liksom 
tidigare alltid ansvar för miljön. Nu övar vi oss på att stämma av 
såväl bemötanden som beslut efter de värderingar vi jobbar efter. 

Vi hoppas att ni följer med oss i denna nystart, hjälper oss att skapa 
fina möten och låter oss att bli bättre på att kommunicera.

Med önskan om fina vårdagar,

Carlos Salazar 
Ordförande

Med stambytet 
inpå knuten

KONTAKTUPPGIFTER   
TILL STYRELSEN

 Ordförande Carlos Salazar
fastighetsfrågor, förvaltningsfrågor

mobil 072-962 85 70
carlos.salazar@brfkantarellen11.se

 Vice ordförande Johanna Eriksson
kommunikation, backup för ordf

johanna.eriksson@brfkantarellen11.se

Ekonomiansvarig Tony Lundkvist
Ekonomiansvarig

 mobil 070-882 07 43
tony.lundkvist@brfkantarellen11.se

Daniel Isacson
Byggfrågor, byggfakturor

daniel.isacson@brfkantarellen11.se

Kenneth von Rahmel
Säkerhetsfrågor, brand, nycklar & brickor
kennethvonrahmel@brfkantarellen11.se

Sekreterare Bo Klintemar
utbildning, kontakt hyresrätter

bo.klintemar@brfkantarellen11.se

Lena Flinth
Parkleken, gästlokalen 

lena.flinth@brfkantarellen11.se

Jorge Vasconcelos
Miljö och sophantering

jorge.vasconcelos@brfkantarellen11.se

STYRELSENS TELEFONTID 
må-fr 17.00-20.00 

lö 12.00-16.00. 
När vi inte har möjlighet får du gärna lämna  

ett meddelande. Vi ringer upp så snart vi har 

möjlighet, dock senast inom 2 dagar.

KUNDTJÄNST/FELANMÄLAN MM
KOMS (HSBs Kund & medlemsservice) 010-442 11 00

vardagar 08.00-16.30
torsdagar till 18.00

service.stockholm@hsb.se
hsb.se/Stockholm 

(felanmälan ligger till höger i menyn)

Förvaltaren träffas på föreningskontoret  
helgfria torsdagar kl 08.30-10.30

AKUT situation (vattenläcka mm)
08-695 00 00 (dygnet runt)

STÖRNING (akuta), Securitas 010-470 55 10
Vid störningsanmälan behöver man veta exakt 

vem som stör. Lägenhet, adress, lägenhets-
nummer, namn  samt vad det är som hänt.   

Vid inslag av våld eller missbruk kontakta poli-
sen. Saknas uppgifter eller om störningen inte är 

allvarlig / akut får du betala utryckningen själv. 


