
  

Efter en mycket annorlunda jul och nyår har vi gått in i en 

annalkande vår där vi måste visa extra stor hänsyn till varandra 

med anledning av corona.  

I januari avslutade Gabriela och Niklas Nilsson sina uppdrag i 

styrelsen vilket ledde till en extrastämma 14 februari som på grund 

av corona genomfördes via poströstning.  Vid extra stämman valdes 

suppleanterna Josefin Olsson och Magnus Lindén till ordinarie 

ledamöter, i samband med detta meddelade Magnus sin avgång. 

Gabriela Nilsson är fortfarande deltidsanställd som Teknisk 

Förvaltare. 

I januari påbörjades nästa steg i renoveringen av våra 

avloppstammar, denna gång på vänortsgatan 9. Bilningen har 

väsnats en del men är nu klar och det kommer vara lite tystare 

framöver. Arbetet kommer fortgå fram till sommaren och innebär 

att tvättstuga 9:1 är stängd tills dess. De som bor på 7:an kan boka 

sig på 12:1 och 12:2. 

Vi har LED-belysning i alla trappuppgångar utom på 12:an och 

8:an som kommer få detta under 2022. 

Mätningen av radon i våra hus har gjorts om igen efter att 

ventilationen gåtts igenom på 4:an och 9:an, vi inväntar resultatet. 

Eftersom flera av oss gärna vill umgås utomhus kommer 

trädgårdsmöblerna att ställas ut helgen innan påsk. 

Tisdagsgruppen träffas sporadiskt jämna veckor utomhus. 

Då vårens ordinarie stämma inte kommer kunna genomföras fysiskt 

kommer vi på HSB:s rekommendation att hålla den via poströstning 

den 18 maj. Mer information om detta kommer i separata anslag i 

trappuppgångar och på vår hemsida. 

Glöm inte att anmäla ert intresse till Valberedningen senast 18 april 

om ni är intresserade av att vara med i styrelsen.  
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Nyttig information: 

Ska du renovera din lägenhet, 

tänk på dina grannar. Vardagar får 

du renovera mellan kl. 8-20 och 

endast lättare arbeten som inte stör 

på helger mellan kl. 10-18. Det 

blir lätt skräpigt i trapphuset vid 

renovering, så tänk på att städa 

efter dig. På så vis slipper 

grannarna få in ditt byggdamm. 

Ska du riva väggar eller bygga om 

kök/badrum, då måste du ha 

föreningens godkännande. 

 

Expeditionen finns på 

Vänortsgatan 12. Felanmälan görs 

på tel. 0760- 22 35 91, som är 

bemannad vardagar kl. 9-10, övrig 

tid kan du lämna ett meddelande. 

Det går också bra att mejla till vår 

förvaltare på: 

info@brfharaldstake.se  

 

Telefon till styrelsen: 

0760-29 27 50, vi finns 

tillgängliga tisdagar kl. 18-18.30 

övrig tid kan du mejla: 

styrelsen@brfharaldstake.se  

Vår hemsida med mer information 

finns på adressen: 

www.brfharaldstake.se 

 

Vill du hyra festlokalen eller 

övernattningslägenheten, mejla: 

uthyrning@brfharaldstake.se 

 

Swish: 123 641 89 90 

 

Akuta ärenden: Securitas 

fastighetsjour 031-771 92 40 

gäller vardagar efter kl. 16 och 

helger. EJ LÅSÖPPNING! 

 

Länsförsäkringar 

Försäkringsnr. 2009914 

Ohyra “Anticimex” 

tel. 031-742 26 00. 
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