
            

Efter två år med Covid -19 kunde vi äntligen hålla stämman i 

föreningens lokaler.  Trots detta deltog endast 17 medlemmar.  Kvällen 

inleddes med mingel där vi gavs tillfälle att prata med vår nya 

förvaltare Emelie och med medlemmarna i styrelsen. Styrelsen fick 

några nya ledamöter Simo Kettunen, Fredrik Åkerström och Nirma 

Juzbasic. Vi vill passa på att hälsa dem varmt välkomna i styrelsen.  

Containerhelg med korvgrillning 

En lördag i april, i samband med att vi hade container för alla 

som ville städa ur sina förråd, bjöds på grillad korv med bröd på 

8:ans gård.  Vi var runt 20 medlemmar som hade en trevlig 

eftermiddag tillsammans i strålande solsken.  

                                                                                                                                                     
Sommar och värme               

På sommaren vill vi träffas utomhus för att grilla och umgås med 

vänner. Föreningen har 4 fasta grillplatser, på Vänortsg.8,Vänortsg. 

12, Vänortsg 9 och Hagåkersg 4. OBS grillning på balkongen är 

endast tillåtet om du använder el-grill (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 våra gårdar, spela spel, sola, fika, umgås och njut av 

sommarvärmen 

Sommarstängt! 

Under fastighetsskötaren semester V-27 -29 kontaktar ni förvaltaren 

om ni stöter på problem. Vecka 30 är det helt stängt. V 31 – 33 är 

fastighetsskötaren på plats och svarar på felanmälan.  

 

För akuta ärenden under semestern ring Securitas fastighets- 

jour 

Styrelsen tar semester V25 – 30 (20/6 – 31/7). Tänk på att vara ute i 

god tid om du vill hyra övernattningslägenheten eller lokalen i 

sommar. Du kan fortfarande mejla styrelsen under sommaren. 

OBS! Styrelsens telefontid tisdagar 18:00-18:30 läggs ner från och 

med vecka 24. Styrelsens når du via mejl (se här intill). 

Tisdagsgruppen träffas 14 juni innan sommaruppehållet och träffas 

igen 9 augusti och därefter tisdagar jämna veckor mellan 11.00 – 13.00 

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: 

forvaltaren@brfharaldstake.se  

 

Mejl till styrelsen: 

styrelsen@brfharaldstake.se  

 

Mer information om föreningen 

finns på vår Hemsida: 

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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