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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:

November!
Mitten av november! Nu går det fort till 
jul. Butikerna har redan tagit fram allt 
och känner man för att tjuvstarta så finns 
vörtbröd, skinka, skumtomtar, pepparka-
kor och glögg i alla butiker. 
Men hur blir det till jul? Vågar man träffa 
sina släktingar eller ska alla sitta ensam-
ma i sina lägenheter? Ingen som vet. Vi 
får väl höra vad som gäller lite närmare 
jul. Men vi vet med säkerhet att någon 
stor nyårsfest ska man inte gå på. 
För oss i föreningen har Covid-19 också 
inneburit ändringar inga pubkvällar, 
tisdagsgruppen är inställd, vårt öppna hus 
innan styrelsemötena är också inställt, 
styrelsemötena har också hållits via nätet 
för en stor del av styrelsen. Vi kan hoppas 
att detta räcker för att vi ska hålla oss 
friska. Det kommer ju ett nytt år igen…
Det är handtvätt som gäller: 
(och munskydd)

En liten sång att sjunga under tiden du 
tvättar dina händer.

Tvätta, tvätta liten hand…
Melodi: Blinka lilla stjärna
Tvätta, tvätta liten hand
Bort med smuts och bort med sand
Mellan, i och ovanpå
Gnugga tummen, båda två
Tvätta, tvätta liten hand
Bort med smuts och bort med sanda

När sången är slut är händerna rena

Då många fler än vanligt  kommer att vara 
hemma under helgdagarna ber vi er att ni 
tycker/viker ihop kartonger och papper 
så att det inte våra kärl blir överfulla över 
helgerna. Gäller naturligtvis alla de olika 

kärlen men det är främst i kärlen för pap-
per där det blir överfullt. Är det fullt i det 
första kärlet ta nästa är det också fullt gå 
till nästa station.

Vi har haft budgetmöte och beslutade att 
vi höjer avgifterna med 1,5% för nästa år. 

Under nästa år kommer vi att fortsätta 
med uppfräschningen av våra hus. Nu 
är det dags för Vänortgatan 7 och 10. 
Husen ska tvättas, målas om, ventilerna 
ska bytas och trapphuslamporna ska bytas 
ut till LED som man inte behöver tända 
och släcka. Alla lampor i i trapphusen, 
vindarna och källarna ska bytas ut. På 
Vänortsgatan 9 och Hagåkersgatan 4 är 
klara. Det enda som nu återstår är att jus-
tera styrkan på belysningen och hur länge 
det ska vara tänt. Sedan har vi två hor-
isontella stammar kvar en på 12:an och en 
på 9:an som måste åtgärdas. Vi kommer 
att ta stammen på 9:an nästa år och året 
efter kommer 12:ans stam.

Årets sista och nästa styrelsemöte är den 
8 december, bra att komma ihåg om du 
vill lämna in en andrahandsuthyrning för 
nästa år. 
För du vet väl att du måste ha det godkänt 
innan du hyr ut!  

Styrelsen tar julledigt från och med 18 
december och öppnar igen den 12 januari. 

Trevlig november önskar 
Styrelsen




