
Den 1 november 2010 fick vår bostadsrätts-
förening ta över fastigheten från kommunala
Lidingöhem och ombilda till bostadsrätter.
Sedan dess har det gått tio år, tio händelserika år 
med flera stora förbättringsprojekt.  
 
Vi är många som vill fira jubileet, men vi får vänta 
för att kunna samlas tryggt utan risk att smitta 
varandra med Covid-19. Vi hoppas det blir lättare 
till våren och då också med mildare väder. 
 

Frågor om stambytes- och hissprojektet 
 
Byggmästargruppen (BMG) utför stambyte och renoverar alla 
badrum. Kone byter ut alla hissar. Information kommer i god tid 
innan det är aktuellt för din lägenhet och ditt trapphus. Kontakta i 
första hand BMG om du har frågor, helst på e-post.

Om materialval (som kakel) i badrum och olika tillval:
nelly.olsson@byggmastargruppen.se 
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Bostadsrätternas avgifter ökar  
med tre procent år 2020 
Hyrorna, som bestäms i förhandlingar med Hyresgästför-
eningen eller i Hyresnämnden, är inte klara. Självkostnaden 
för elförbrukning justeras med 30 öre till 1,55 kr per kWh. 
Renoveringarna ska göra husen lättare att sköta, så budge-
ten för 2020 räknar också med några kostnadsbesparingar, 
bland annat för förvaltningen. 

Samtidigt stiger kapitalkostnaderna med större lån efter 
stambytet och med högre räntor. Men ett planarbete pågår 
för nya bostadskvarter och om föreningen får sälja mark 
med byggrätter (i kurvan av Lillåkersvägen, vid tvättstugan 
och mellan våra hus och Högsätrahuset) så kommer skul-
derna att minska igen. Annars kommer föreningen behöva 
en kombination av lägre kostnader samt högre hyror och 
avgifter under kommande år.

Nästa förvaltare

Under hösten har två vikarier, först Ulrika Jädestam och nu 
Bo Widerdal, bemannat rollen som förvaltare. Men HSB 
har varit långsamma om flera önskemål från styrelsen. 
Därför har vi sagt upp avtalen för omförhandling. Anting-
en kommer HSB att övertyga styrelsen om hur det ska bli 
bättre framåt eller så kommer vi välja en konkurrent. Detta 
påverkar inte HSB-medlemskapet och HSB fortsätter att 
jobba för oss medan förhandlingen fortsätter, även under 
en del av 2020.

Nya skyltar i sophusen

Styrelsen har sett ett behov av fräschare sophus och att 
samtidigt bidra till bättre miljö. Snart ändras också regler-
na för att sortera avfall nära alla hushåll. Vi hoppas, om vi 
är steget före, att kunna spara onödiga kostnader. Därför 
inleds ett projekt för att utveckla sophusen med ny skylt-
ning. Vi testar oss fram i två sophus och kommer utvärdera 
innan vi fortsätter. Vi undersöker också om hämtningen av 
grovsopor kan bli bättre och mindre kostsam.

Öppet hus
onsdag den  

11 december kl. 18-21
Samtal och fika i dagrummet på Högsätravägen 18  

(den tidigare restaurangen bredvid tvättstugan).  
Det blir tillfälle att ställa frågor till styrelsen.  

Välkommen!

/Johanna, ordförande

Dagrummet för dig med stambyte

Den tidigare restaurangen bredvid tvättstugan är nu ett 
dagrum för boende under tiden med stambyte. Tyvärr blev 
lokalen vandaliserad och nedskräpad häromveckan och fick 
stänga tillfälligt. Så snart låsning och bevakning fungerar 
bättre ska lokalen hålla öppet under veckans alla dagar 
mellan kl. 7.00-20.00. 
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Tio år som fastighetsägare

Om värmearbeten och byte av radiatorer samt lån av tillfälligt 
förråd:
erik.johansson@byggmastargruppen.se 
 
Om arbeten i trapphuset:
andreas.johansson@byggmastargruppen.se 
 
Om övergripande frågor för projektet:
conny.tidblom@byggmastargruppen.se 
 
Du kan vända dig till Afry (projektledning) om du inte får till-
räckliga svar direkt av (BMG, entreprenör). Använd gärna detta 
webbformulär så återkommer projektledningen till dig:
http://bit.ly/kantarellen 
 
Mer information kommer direkt från Byggmästargruppen 
(BMG), Kone och Afry.

För medlemmar och hyresgäster

Du kan kontakta kundtjänst om nästan allt som rör din lägenhet och ditt boende. Kundtjänst har svar direkt på några
frågor och kopplar dig vidare om annat.  

 
Snabbast och smidigast är det via nätet och därnäst enklast med e-post. Annars ring under telefontiderna.



Radonmätning 

Som fastighetsägare ska föreningen göra regelbundna kon-
troller och säkerställa att det är hälsosamt att bo här.
Därför tar vi hjälp av ACATRAIN med att genomföra en radon-
mätning. För att följa regelverket ska mätningen göras i många 
lägenheter. Du har fått en lapp i lådan om det gäller din lägenhet.  
 
ACATRAIN kommer på lördag den 7 november för att placera 
ut mätdosor. Det är viktigt att du hjälper till, så att bostäderna blir 
godkända och för att kunna hitta och åtgärda eventuella brister. 
Vänligen kontakta dem på 070 778 83 37 om din lägenhet är 
utvald för kontroll och du inte kan vara hemma då.  
 
 
Testa din brandvarnare  

Tyvärr förekommer bränder också här. Därför är det viktigt att 
alla hjälps åt att minska riskerna och öka chansen att upptäcka
tidigt. Gör en kontroll med jämna mellanrum. Byt batteri minst 
en gång per år (för de flesta modeller). Extra säkert blir det 
så klart om ni nyttjar flera brandvarnare. Vilket rekommende-
ras, särskilt om man sover med stängd dörr (då bör man ha en 
brandvarnare även i det stängda rummet). Det är bra att även ha 
en brandsläckare, men också den ska kontrolleras och pulver-
släckare bör vändas upp och ner med jämna mellanrum så att 
pulvret inte klibbar ihop inuti. 
 
 
Årsstämma med poströster 
 
På grund av pandemin blev det tvunget att genomföra årets 
stämma med hjälp av poströster. Det blev möjligt med en 
tillfällig lag och vi behövde ta hjälp av jurister. Tyvärr blev 
det lite dyrare än annars ett vanligt år, men vi hade inget val.  
 
Det gick ändå bättre än väntat, inte minst tack vare ett hårt arbete 
av valberedningen. Stämmoprotokollet finns publicerat på
hemsidan: www.brfkantarellen11.se  
 
Styrelsearbetet har fortsatt bra, med fokus på de utmaningar som 
presenterades under våren. Vi återkommer när det finns nyheter. 

Tack för att ni visar hänsyn!

Om bilen måste med in i området för att lasta av så tänk 
på att gång- och cykeltrafik alltid har företräde och att ni 
håller gåfart.

Tack för att ni visar hänsyn och inte blockerar brandgatan samt 
alltid stänger vägbommarna efter er. Ni som behöver stanna 
längre än 15 minuter parkerar på gästparkeringen så att de som 
behöver lastningsplatserna får tillgång till dem.

Vi blir så nöjda när vi ser att så många sorterar sina sopor, tack 
även till er som är noga med att knyta igen era påsar, ni bidrar till 
bättre lukt och miljö i sophusen dessutom gör ni våran fastighets-
skötare extra glad.

Rökning 

Vi är så glada att så många av er som röker visar hänsyn och går 
en bit ifrån husen när ni röker. Tack för det. Vi får dock fortfa-
rande in klagomål då och då angående störande rökning inomhus 
och på balkonger. Här reder vi ut vad som gäller för dig som 
röker hemma och för dig som störs av rökning.
Enligt hyreslagen är det tillåtet att röka hemma, på samma sätt 
som det är tillåtet att spela musik, men enligt samma lag är det 
aldrig tillåtet att utsätta människor som bor runt omkring dig för 
störningar som är skadliga för hälsan eller försämrar boende-
miljön. Du får därför bara röka i din bostad och på balkongen så 
länge du inte stör någon.
Var kan man röka utan att störa? Vill du vara säker på att inte 
störa dina grannar bör du röka utomhus en bit bort från ditt hus, 
och inte i närheten av något av husets luftintag.

Ta hand om er och era grannar!


