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Efter en kall och regnig vår och med pandemin hängande över oss är
sommaren och värmen äntligen här.
Det har varit en tuff vår för styrelsen. Vår förvaltare, Gabriela, är
långtidssjukskriven och vår fastighetsskötare, Leo, har också varit sjuk
under de senaste veckorna. Vi hoppas att Leo snart skall vara på plats igen.
Årsstämman hölls den 18 maj som poströstning. Vi fick in 53 poströster.
Styrelsen består av en tapper skara på sex medlemmar, inklusive HSBs
representant i styrelsen, med Mikael Johansson som ny ordförande. Inger
Andersson och Fredrica Olsson omvaldes som ordinarie ledamöter på två år.
Josefin Olsson valdes in som ordinarie ledamot på extrastämman i februari
för två år. Katja Rautalin avgick från styrelsen i samband med stämman.
Renoveringen av källaren på Vänortsgatan 9
Renoveringen går framåt och är snart klar. Återstår plattläggning av några
utrymmen och att tvättmaskinerna ställs på plats. Agekil räknar med att
jobbet skall vara klart runt mitten av juni.
Inför sommaren
Att träffas utomhus för att grilla och umgås med vänner hör till sommarens
njutningar. Föreningen har även fyra fasta grillplatser, på Vänortsgatan 8, 12,
och 9 samt på Hagåkersgatan. Grillning på balkongen är endast tillåtet om du
använder el- eller gasolgrill (för brandsäkerheten).
Använder du våra gemensamma grillar, kom då ihåg att göra rent grillen och
grillplatsen efter dig, men släng inte grillkolen innan den svalnat ordentligt
(nästa dag). Utnyttja gärna våra gårdar till att spela spel, sola, fika, umgås
och njut av sommarvärmen!
Sommarstängt
Föreningslokalen är helt stängd vecka 28 och vecka 29 (12/7– 28/7).
Styrelsen hade sitt sista styrelsemöte för terminen den 2 juni och
sammanträder igen den 3 augusti. Bra att tänka på om ni vill ansöka om att
hyra ut i andra hand eller sälja er lägenhet.
För akuta ärenden, ring Securitas fastighetsjour.
Trevlig sommar!
Hälsningar
Styrelsen

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!
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