
  

Sommaren har som alltid gått alldeles för fort och hösten närmar sig.  
 Det gäller att njuta av värmen så länge det går.  

På grund av Covid-19 har föreningen inte haft några aktiviteter eller 
informationsmöten på över ett år. Nya medlemmar har inte fått en chans 
att träffa andra i föreningen och vi som bott här längre saknar våra 
aktiviteter. Nu när allt fler är vaccinerade tycker vi i styrelsen att det är 
dags att ändra på detta och starta upp med några utomhusaktiviteter. 

Till helgen 24 – 26 september har vi bokat:  
 
Container  
 

Kommer att stå vid pizzerian från fredag eftermiddag den 24 september 
till måndag förmiddag den 27 september. Containern är öppen mellan 
kl. 10.00 – 18.00. OBS !! Vi får bara slänga sådant som är brännbart i 
containern, ingen elektronik. 

Grillning på gården 
 

Lördag (25 september) mellan 14.00 – 17.00 bjuder styrelsen på 
grillat på gården till Vänortsatan 12.  
Det är ett utmärkt tillfälle att passa på att röja era förråd och slänga i 
containern och att avsluta jobbet eller pausa en stund för att grilla och 
umgås med andra medlemmar i föreningen.  

Välkomna! 
Ändring i systemet för bokning av tvätt via webb och app 
Nu fungerar återigen föreningens tvättbokningssystem via webb och 
app. Länken för webbokningen är dock uppdaterad, så alla 
medlemmar behöver följa den nya länken: 
(http://4f382cf5.duc.comhem.se/m5webbokning/), för att kunna 
boka igen. Bokar du vanligtvis via appen följer du den nya länken 
och scannar sedan den nya QR-koden i appen för att bokningen ska 
fungera. Användarnamn är ditt lägenhetsnummer (1–199). Om det 
är första gången du bokar anger du lösenordet 1234. Detta kan du 
sedan ändra. 
All information hittar du även på www.brfharaldstake.se. 
 
Com Hem gör ändringar i sitt programutbud 
Den 15 september återinför Com Hem TV10 i Grundutbudet och i 
samband med det utgår TV6 den 30 september 2021. 

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! 
 
Länsförsäkringar 
Försäkringsnr. 2009914 
Ohyra “Anticimex” 
tel. 031-742 26 00. 
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