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Ska du renovera din 
lägenhet. Tänk på dina 
grannar. Vardagar får du 
renovera mellan kl 8-20 och 
helgdagar lättare arbeten 
som inte stör mellan kl 
10-18. Det blir lätt massa
skräp i trapphuset när man
renoverar, så tänk på att
städa efter dig så dina gran-
nar slipper få in ditt bygg-
damm. Ska du riva väggar,
då måste du ha föreningens
godkännande först!

Expeditionen, finns på 
Vänortsg 12. Felanmälan är 
mellan kl 9-10 
0760-22 35 91 övriga 
tider får du lämna ett med-
delande på info@brfharald-
stake.se. Vår hemsida heter
www.brfharaldstake.se. 

Vill du hyra festlokalen/
övernattningslägenheten, 
mail: uthyrning@brfharald-
stake.se

Swish Nr 123 641 89 90. 

Akuta ärenden, Securitas 
fastighetsjour 771 92 40 
gäller vardagar efter kl 16 
och helger, ej låsöppning!  

Länsförsäkringar 
försäkringsnr 2009914, 
Ohyra “Anticimex” 
031-742 26 00.

Ansvarig utgivare och redaktör
Ordf Gabriela Nilsson

Värt att veta:

Då har det blivit lite höstkänsla, morgon 
temperaturen på knappa 10 grader, brr! Fint 
och krispigt men... Och då kommer genast 
frågorna om: När sätts värmen på? Varför är 
det kallt? Alla frågor kan du få besvarade på 
hemsidan.

Vill du träffa styrelsen, kanske lära dig lite 
om styrelsearbetet.Vill du kanske vara med 
i styrelsen nästa år? Mellan 18.30 - 19.00 de 
tisdagar då vi har styrelsemötehar vi Öppet 
Hus. Vi bjuder på fika!
Under hösten är det dessa datum som gäller 
6/10, 3/11 och 8/12.

Tisdagsgruppen har trots Covid 19 kunnat 
träffas då det fina vädret har gjort att de har 
kunnat sitta ute. Nu har vi ställt borden och 
stolarna med bra avstånd så vi ska kunna 
träffas innomhus.

Torkskåpet på 9:1 Fortfarande inget resul-
tat ifrån Electrolux! Nu har vi fått lov att 
prata med högsta chefen ska bli spännande 
vad han kommer med. 

Containern I helgen som var hade vi con-
tainer, denna gång blev den inte ens halvfull. 
Men någon hade ändå missat skyltarna om att 
man inte fick ställa in målarfärgsburkar. På 
måndagen stod där nämligen en hel hög med 
burkar! 

Nu är renoveringen av Hagåkersg 4 och 
Vänortsg 9 klara. Fasaderna målad sprickor 
na är lagade, ventilerna är utbytta och 
belysningen i trappor, vindar och källare är 
utbytt. Nu ska styrelsen gå runt och göra 
utvärdering av hur de vill att det ska lysa. 
9A har inga fönster och är därför i behov 
av visst ljus dygnet runt (men kanske inte 
så starkt när ingen är där) I de andra trap-
phusen finns det fönster och då behöves det 
kanske inte någon dagsbelysning och inte så 
starkt när ingen är i trapphuset.

Nästa år är det dags för renoveringsarbeten 
på Vänortsg 7 och Vänortsg 10.

Oktober, jösses, vart tog september 
väge? Men vilken underbar höst. 
Kortbyxväder och en dagtemperatur 
på 20 grader och sol nästan hela 
månaden. Vi får hoppas att det blir 
lika fint i oktober. Lite fundersam 
blir man när man går i affärerna och 
julsakerna har kommit fram. Pep-
parkakor och skumtomtar, visst är det 
gott men lite tidigt är det allt eller?

Ny hemsida, mailadresser, telefonnum-
mer och rutiner. Gäller fr om vecka 42
Felanmälan dit ringer du om:
Din kran droppar. 
Brandlarmet i huset står och piper.
Gemensamma tvättmaskinen är sönder. 
Ljuset i trapphuset lyser inte. 
Alltså rena felfrågor.

Då ringer du till Felanmälan på: 
0760-22 35 91. Dit ringer du vardagar 
melan kl 9-10. 

Övriga tider kan du skicka mail till oss på 
info@brfharaldstake.se. Det gäller också 
om du vill nå vår förvaltare.
Dit mailar du dina frågor som:
Jag ska bygga om i min lägenhet.
Parkeringsfrågor
In och utflyttningsfrågor
Allmäna frågor om värmen
Det drar ifrån fönster o dörrar
När kommer containern

Vår nya hemsida, (adressen är samma) titta 
på alla fina flikar med spännande innehåll. 
Är det något du undrar över hör av dig till 
hemsida@brfharaldstake.se.

Uthyrningsmailet byter också adress till
uthyrning@brfharaldstake.se.

Under oktober månad gör vi budgeten för 
nästa år och i november fastställer vi om vi 
behöver göra någon avgiftshöjning så på 
nästa infoblad kommer informationen om 
detta.

Vi har fått många nya medlemmar till 
föreningen under året och jag vill passa på 
att önska er hjärtligt välkomna till förenin-
gen. Tyvärr har vi ingen möjlighet att ha 
medelmsträffar som vi brukar men titta 
igenom Bopärmen som du fått. Där står allt 
som du behöver veta och titta på hemsidan 
där står mycket “matnyttigt”

När du känner dig lite deppig och nere tänk 
på att om bara 1% av mäniskorna gillar dig 
så är det ca 75 miljoner människor!

Trevlig oktober önskar 
Styrelsen


