
         

Ny Teknisk Förvaltare 

Från och med den 1 mars 2022 tar Breda Blick Förvaltning över 

den tekniska förvaltningen av våra fastigheter. Emelie Andersson, 

kvalificerad teknisk förvaltare, kommer att ansvara för våra 

fastigheter med 12 timmar/vecka.  

Under senaste året har ansvaret legat på styrelsen och 

fastighetsskötaren som tack vare bra team arbete gjort ett 

fantastiskt jobb och har tagit tag i flera ”gamla” ouppklarade 

ärenden. Speciell eloge till vår ordförande Mikael, som trots att 

han var helt ny i styrelsen direkt tog sig an flera svåra ärenden.  

Ett ”svårt” ärende är höga radonvärden och dålig ventilation i en 

del lägenheter. Styrelsen har nu anlitat en expert som lagt fram 

förslag till åtgärder. Förslaget lämnas till Mölndals kommun i 

mars för godkännande.  

Container 

Kommer att stå vid pizzerian från fredag eftermiddag den 22 april 

till måndag förmiddag den 25 april. Containern kommer att vara 

öppen kl. 10:00- 18:00.  Obs!! Vi får bara slänga sådant som är 

brännbart. Ingen elektronik eller målarfärg/kemikalier.  

 

Grillning på gården 

Lördag 23 14:00 – 17:00 grillar vi på gården till Vänortsgatan 

8. 

Nu när pandemin är i avtagande hoppas vi kunna hålla 

medlemsmöten och pub kvällar där nya och gamla medlemmar 

kan lära känna varandra. Läget är dock fortfarande lite osäkert så 

vi börjar med grillning i vårvärmen på gården till Vänortsgatan 8. 

 

Årsstämman hålls i år tisdagen den 31 maj kl. 

19.00 
Motioner lämnas till styrelsen senast den 26 april. 

Vill du veta vad som händer och vara med och påverka 

vad som händer i föreningen? Då ska du anmäla dig som 

medlem i styrelsen!! Du avgör själv hur mycket eller litet du 

kan/orkar/vill engagera dig. Ju fler vi är ju lättare och 

trevligare blir uppdragen. Är du intresserad? kontakta 

valberedningen på valberedningen@brfharaldstake.se eller 

styrelsen (för kontakt se rutan till höger). 

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, vardagar 

kl. 9-10, övrig tid kan du lämna ett 

meddelande.  

Det går också bra att ringa till 

förvaltaren på tel: 0702-66 44 92 

vardagar: 

förvaltaren@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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