
  

 

PUBKVÄLL I FÖRENINGESLOKALEN 
Det blev en trevlig kväll i all enkelhet med öl, vin, cider, nötter och chips. 
Det var tjugotal personer som dök upp och stämningen var hög med 
massor av trevligt prat. Vi hoppas att ännu fler skall hitta hit till nästa 
gång. 
 

CONTAINER  
Fr.o.m. fredag 30 september – till måndag förmiddag 3 oktober. 
Containern kommer att finnas placerad mellan sopstationen på 
Vänortsgatan 12 A och Pizzeria Marcus och är öppen mellan kl. 10.00 – 
18.00. Ett utmärkt tillfälle att röja era förråd och slänga. Men kom ihåg att 
vi endast får slänga sådant som är brännbart i containern, ingen elektronik. 
 
OBS !! ÖPPNA INTE ENTRÉDÖRREN FÖR NÅGON DU INTE 
KÄNNER ! 
Inför valet har folk sprungit runt och delat ut informationsblad. För att 
komma in måste någon som bor i huset släppa in dem. GÖR INTE DET. 
Portlåset är vårt skal, vår trygghet utåt. Man kan aldrig vara säker på den 
verkliga anledningen till varför de ringer på. Att dela ut information om 
valet ”ligger ju i tiden” och kan vara en ursäkt för tjuvar att ta sig in i 
huset. 
 

ÖVERSVÄMNING I SUDENTBOENDET 
För någon vecka sEdan var det översvämning i studentboendet som 
orsakades av en fettklump i kommunens rör under Hagåkersgatan. 
När man sög rent rören under Hagåkersgatan 4 kom det upp 
tvättlappar och annat som också orsakar stopp i rören. 
Översvämning kan drabba vem som helst utan förvarning. Säkraste 
sättet att undvika att det händer igen är att aldrig spola ner annat än 
toalettpapper i toaletten. 
 
VENTILATION 
Ventilationen i våra hus har länge varit ett problem och vi har fått 
påbackning av Mölndals Miljöförvaltning att detta måste åtgärdas. 
Vi kommer under hösten att göra en pilotstudie på Vänortsgatan 8. 
Resultatet kommer att ligga till grund för övriga hus i föreningen. 
Styrelsen återkommer med tidschema för de olika husen. 

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 
till fastighetsskötaren 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: 
fovaltaren@brfharaldstake.se  
 
Mejl till styrelsen: 
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 010-470 53 01 
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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