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AKUT situation (som vattenläcka m.m.): 08-695 00 00 dygnet runt

Ny förvaltare,  
HSB fortsätter med andra tjänster 
Bengt Törnqvist är inhyrd som förvaltare för att 
hjälpa oss under våren, med det löpande och med 
överlämning, först från HSB och sedan till nästa 
förvaltare, som ska bli en mer långsiktig lösning. 
Bengt har gedigen erfarenhet och har gjort ett 
gott intryck. Det känns tryggt. 

Under tiden inleder 
styrelsen arbetet att 
handla upp, med fokus 
på kompetens och 
kvalitet snarare än 
lägsta pris. Konsulter 
för fastighetsförvalt-
ning finns som stöd 
för styrelsen, som ska 
bedöma alternativ för 
en bra helhet framåt. 
Vi vill fortsätta med  
de delar som fungerar 
bra och inte ”kasta ut 
barnet med badvattnet”.

Sedan mer än ett år diskuterade styrelsen och HSB 
om hur förvaltarrollen borde fungera och ändå växte 
skillnaden mellan föreningens behov och hur arbetet 
utfördes. Under hösten ställde styrelsen mer bestämda 
krav, men HSB svarade inte så bra och alltför långsamt. 
Då sa vi upp alla avtal för omförhandling. 

Efter den förre förvaltaren, som bytte arbetsuppgifter, 
hade vi korta inhopp av två vikarier som har kämpat 
bra, men slutat enligt egna och förutbestämda planer. 
HSB ger en viss ekonomisk kompensation för tidigare 
brister och lämnar sedan förvaltarrollen. Detta påverkar 
inte vårt medlemskap i HSB och de tjänster från HSB 
som fungerar bättre fortsätter.

HSB:s kund- och medlemsservice

Föreningen köper professionellt stöd för de flesta 
frågor vi har som boende. Styrelsen och förvaltaren 
ska underlätta för dig att hitta rätt. Du hittar några 
direktkontakter på föreningens hemsida:  
www.brfkantarellen11.se. 

Annars är grundtipset att kontakta HSB-KOMS,  
snabbast och smidigast på internet, därnäst enklast  
på e-post och annars ring under telefontiderna.  
Se kontaktuppgifter nedan.

Öppet hus
torsdag den  

6 februari kl. 18-21

Samtal och fika i dagrummet på  
Högsätravägen 18  

(den fd restaurangen  
bredvid tvättstugan).  

Det blir tillfälle att ställa frågor  
till styrelsen, förvaltaren  
och fastighetsskötaren.  

Välkommen! 
/Johanna, ordförande
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Stambytesprojektet fortsätter
Stambytet med badrumsrenovering pågår sedan mars i fjol. 
Genomförandet förutsätter att berörda boende har accepterat 
ingreppen eller annars när och om hyresnämnden beslutar 
att föreningens intresse väger tyngre än den enskildes. Men 
hyresnämnden har en lång och oviss kötid. 

Byggarbeten startade utan att alla tillstånd är klara. Ett  
dussin saknas ännu och för att undvika störningar kan 
planeringen bli justerad. Den tidiga preliminära tidplanen, 
som är meddelad, tog inte hänsyn till vilka som har accep-
terat. För att kunna förbereda sin tillvaro under stambytet 
ska berörda boende få klara besked om eventuella ändringar 
i tidplanen med minst sex månaders varsel.

I början blev det fler ändrings- och tilläggsarbeten. Men 
total budget för renoveringsprojekten – med stambyte och 
nya badrum, nya värmeelementet samt utbytta hissar, nya 
portar och ommålade trapphus – ska vara oförändrat 300 
miljoner kronor. 

Föreningen har projektledning från HSB. Vid behov har 
styrelsen även stöd från Afry (f.d. ÅF), ett stort teknik- 
konsultföretag, samt av jurister, både från HSB och  
Fastighetsägarna.

• Framåt ska berörda boende få klara besked om  
eventuella ändringar i tidplanen för badrums- 
renovering med minst sex månaders varsel.

• Styrelsen och projektledningen ska bevaka att alla  
boende, oavsett inställning till stambytet, blir väl  
bemötta och likvärdigt behandlade.

• I slutändan ska varken föreningen eller boende  
drabbas av kostnadsökningar eller större besvär av 
tidigare missar.

Frågor om stambytet, värmearbeten  
eller nya hissar?

Byggmästargruppen (BMG) utför stambytet med nya  
badrum och nya värmeelement. Kone byter ut hissarna. 
Entreprenörer ska informera berörda boende i god tid  
inför olika arbeten. Då får du veta vad du ska förbereda 
och hur du kan påverka i din lägenhet, entreprenörens 
kontaktuppgifter och tid och plats för informationsmöten.

Föreningen har också hjälp av projekt- och byggledare, 
som håller i planering och samordning. De löser det som 
inte är utklarat redan sedan tidigare. Styrelsen beslutar om 

ramar och principer, men undviker att ta ställning i frågor 
om enskilda boende eller lägenheter. 

Vänd dig därför i första hand direkt till entreprenörens 
kontaktperson och i andra hand till byggledarna om du är 
missnöjd med eller har frågor om entreprenörernas arbete. 

Om stambyte, nytt badrum och nya värmeelement: Rickard 
Hansson, rickard.hansson@hsb.se, 010-442 15 38. 

Om nya hissar: Adrian Aspberg, adrian.aspberg@hsb.se, 
010-442 11 73.

Valberedningen söker!
Kan du tänka dig att arbeta i styrelsen?  
Kan du tänka dig att arbeta för föreningen, men  
inte sitta i styrelsen? Vill du framföra något inför 
kommande val av medlemmar till styrelsen eller 
andra förtroendeuppdrag? 

Mejla valberedningen på e-post:  
valberedningen@brfkantarellen11.se 

Jan Nee (ordförande), L46 
jan.nee@valberedningen.brfkantarellen11.se 

Kerstin Forsberg, H13 
kerstin.forsberg@valberedningen.brfkantarellen11.se 

Per Litzén, L24 
per.litzen@valberedningen.brfkantarellen11.se 

Linda Röjås, L12 
linda.rojas@valberedningen.brfkantarellen11.se
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Premiär för den mobila  
återvinningscentralen
I år börjar Lidingö stad och Sörab att hämta 
grovsopor vid huvudentrén till Högsätra- 
huset (f.d. Lidingö sjukhus). 

De kommer dessa torsdagar kl. 16.30-19.30:

30 januari, 26 mars, 18 juni,  
13 augusti, 8 oktober och 3 december.

Den mobila återvinningscentralen är bemannad och du 
kan lämna i stort sett samma sorts avfall som på Stockby 
returpark. Utrymmet är begränsat så kommunen hänvisar 
till Stockby för att lämna större volymer. 

Om detta fungerar bra så kommer föreningen att spara 
pengar och slippa onödiga merkostnader.

Detta kan du lämna (sorterat och inte inpackat):

• Brännbart grovavfall
• Isolering, glas och porslin
• Textilier och kläder till återanvändning
• Glas, färgat och ofärgat
• Pappersförpackningar
• Hårda plastförpackningar
• Metall, metallförpackning ar
• Wellpapp
• Krympfilm & sträckfilm
• Övrigt farligt avfall
• Vatten- och lösningsbaserad färg
• Elektronik
• Ljuskällor
• Småbatterier och blybat terier
• Stoppade möbler och mattor
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KONTAKT 
HSB-KOMS, Kund & medlemsservice 

Här kan du få hjälp med nycklar, taggar och att 
registrera telefon till entréportlåset, felanmäla 
och anmäla skada, söka tillstånd för andrahand-
suthyrning, hyra garage- eller parkeringsplats, 
förråd eller lokal. Och mycket mer.

Internet: https://www.hsb.se/stockholm/  
(Klicka ”Kontakt & Felanmälan” uppe till höger)
E-post: service.stockholm@hsb.se  
Telefon: 010-442 11 00 
Telefontid: vardagar 08.00–16.30 och torsdagar 
till 18.00

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

Securitas Störningsjour  
Ring 010-470 55 10 vid akuta störningar.

Johanna Eriksson, ordförande

Tony Lundkvist, ekonomi

Thomas Bengtsson, sekreterare

Lena Flinth, socialt, fritid och utemiljö

STYRELSEN 

Det bästa sättet att söka direktkontakt med förvaltaren 
och styrelsen är med e-post: info@brfkantarellen11.se. 
Om du vill ringa på styrelsetelefonen: 072-962 85 70 så 
svarar vi när vi kan. Lämna annars ett meddelande på 

telefonsvararen, så ringer vi upp när vi har möjlighet.  

Anton Forssén, återvinning och utemiljö

Daniel Isacson, renoveringar

Kenneth von Rahmel, ledamot

Samira McHaiter, ledamot HSB
Hans Jansson, ersättare, HSB

Problem med webbokningen

Systemet för att boka tvättstugan och gästlägenheten via 
webben har haft tekniska problem sedan ifjol. Några av 
önskemålen om ny inloggning har tyvärr inte gått att lösa. 

Felsökning pågår. Under tiden hänvisar vi till boknings- 
tavlan i entrén till tvättstugan.

Tolvan och gästlägenheten är stängda för arbeten

För närvarande och under perioden med stambyte och 
värmearbeten i huset så är ”Tolvan”, den gemensamma 
festlokalen, på Lillåkersvägen 12 b och gästlägenheten på 
Lillåkersvägen 6 b stängda. Preliminärt kan de öppna igen 
efter sommaren.

Motioner 
Förslag, för beslut av årsstämman, kan skickas till och med 
februari månad. 

Alla medlemmar har rätt att skriva en motion om det är 
något du vill förändra. Motioner är lättast att läsa och 
förstå om du börjar med en kort bakgrund. Därefter följer 
förslaget med en ”att-sats”, det som stämman beslutar om. 
Se till att ”att-satsen” blir så tydlig att en utomstående kan 
förstå vad du vill genom att bara läsa den delen. Det kan 
vara bra att dela upp ditt förslag i flera ”att-satser” eftersom 
stämman ofta beslutar om varje ”att-sats” för sig. 

Skicka sedan in motionen till styrelsen. Mejla på e-post: 
motion@brfkantarellen11.se 

Under mars månad så tar styrelsen ställning till motioner 
och ger sin rekommendation till stämman, som antingen 
kan bifalla (rösta ja), avslå (rösta nej) eller anse ett förslag 
besvarat (t.ex. om något redan är på gång). 

Vill du skriva i 
”Hemma i Kantarellen 11”?
Vi är ett tusental som bor här, med likheter och 
olikheter. ”Hemma i Kantarellen 11” är tänkt som 
forum om aktuella frågor och intressanta teman, 
för föreningen och boende i området. 

Föreningen har Styrelsebladet och flygblad för 
annan information, så styrelsen ser gärna att andra 
skriver mer i ”Hemma i Kantarellen 11”. 

Skicka gärna e-post till: hemmai@brfkantarel-
len11.se om tips till redaktionen eller om du vill 
skriva, intervjua, fotografera eller illustrera. 

Kommande nummer har tema mångfald. Temat 
efter är miljö och sedan fyller föreningen tio år, 
vilket vi vill hylla genom att skriva om de första  
10 åren. Hör av dig! 


