
 

Vad fort det går nu är det snart jul igen! Efter att många tvingades fira 
julen utomhus förra året hoppas vi nu att vaccineringarna tillåter oss att 

mysa i ”stugvärmen” framför brasan. 

Styrelsen har haft budgetmöte. 

Inga projekt utöver normalt underhållsarbete är planerade för nästa år.  

Det blir inte heller någon höjning av månadsavgifterna för 2022. 

JULFEST                                                      
Efter lång tid av pandemi, restriktioner och social distansering är vi 

glada att äntligen kunna bjuda in alla medlemmar till julfest igen. 

 

NÄR: 17 december kl. 19.00 

VAR: Föreningslokalen på Vänortsgatan 12. 
 

Det kommer att bjudas på julbord, godis och alkoholfri dryck. Öl och vin 

säljs i baren till självkostnadspris. 

 

Hur anmäler jag mig? 

Anmälan sker via mejl till styrelsen@brfharaldstake.se eller via telefon  

till 0760-29 27 50, tisdagar 18.00 -18.30. Övrig tid går det bra att lämna 

meddelande. Det går också bra att anmäla sig genom att lägga en lapp i 

föreningens brevlåda på Vänortsgatan 12. Uppge namn, adress, 

lägenhetsnummer och antal medlemmar som kommer.  

Vi behöver din anmälan senast den 9 december. 
 

Det brandfarliga vintermyset 
Det är mysigt med levande ljus i mörkret men olyckan är lätt framme. 

Tänk på att släcka alla levande ljus och värmeljus innan du går och lägger 

dig eller lämnar lägenheten. Det kan vara bra att ha som rutin att sätta i 

nya batterier i brandvarnaren i december. 

JULSTÄNGT 
Styrelsen tar ledigt veckorna 51 – 1 och kommer inte att svara i telefon 

eller svara på mejl under denna tid. 

Under den här tiden kan felanmälan göras som vanligt alla vardagar 9.00 

– 10.00 på telefon 0760- 22 35 91 eller via mejl info@brfharaldstake.se. 

Vid brådskande ärenden, andra tider och röda dagar ringer du Securitas.  

                                                                                           

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. 

Harald 

Stakebladet 
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