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PROBLEM I HUSET? 

Kontakta MBA: 
031-22 05 54 
Felanmälan kan även göras på 
www.mbafast.se 
Händer något akut utanför 
deras öppettider gäller deras 
journummer (se nedan).	
 
 
 
 
 
 
 
 

Expeditionstid 
Onsdagar kl. 16.00 - 16.30 
kan du träffa vår fastighetsskötare 
på expeditionen i uppgång 21.  
 
Här kan du hämta ut nya taggar, 
kvittera ut nycklar till garage, bom  
bastu, få hjälp med namnskylt mm. 

HEMSIDAN, BRFANKARET.SE 
Föreningens främsta sätt att förmedla information och hålla medlemmar 
uppdaterade om vad som sker i fastigheten, är vår hemsida. Här finner du 
nyheter, datum för styrelsemöten & gårdsdagar, föreningens stadgar, vad 
som gäller vid renovering, information om lokalbokning, fastighetsskötsel, 
bredband & TV, vem du kontaktar kring kö gällande parkeringsplats m.m. 
Tips: prenumerera på nyhetsbrevet för att få senaste nytt direkt till din mail.  
 
Utöver hemsidan använder vi oss av anslagstavlorna i trappuppgångarna och 
föreningens medlemsblad, Ankarbladet, som utkommer fyra gånger per år.   
 
Vill du komma i kontakt med styrelsen är det enklaste sättet att nås oss via 
vår styrelsemail, som bevakas ett par gånger i veckan: brfankaret@me.com  

 
 
 
 
 
 
MBA:s jour 
För avhjälpande av akuta fel 
på kvällar & helger, kontakta 
MBAs jourtelefon:  
0734- 160 440 
 
Fel av akut karaktär: 
När det finns risk att 
människor eller fastighet kan 
komma till skada vid: 
• Elfel 
• Vattenläckor och 

översvämningar 
• Avsaknad av vatten 
• Totalstopp i avlopp 
• Kyl och frys fungerar ej 
	
Vid brand eller pågående brott 
ring 112. 

VÄLKOMMEN TILL   
BRF ANKARET! 

Vem ansvarar för 
vad? 
Vad är föreningens ansvar 
och vad har du som medlem 
ansvar för? Denna info finner 
du i våra stadgar som finns på 
hemsidan under fliken ”Mitt 
boende”. Vid funderingar är 
du alltid välkommen att 
kontakta styrelsen eller MBA. 

Kläder fulla av flyttdamm? 
Ankaret har 7 stycken tvättstugor. 
För att boka finns olika alternativ:  
 
1. Med tagg via bokningstavlorna.  
2. Via appen ’Electrolux Vision 
Mobile’, finns i app store/play store. 
3. Via webben, gå in på: 
http://brfankaret.paralarm.se/ 
 
Manualer för systemen och hur du 
loggar in finns på hemsidan. 
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BOSTADSRÄTTS- 

TILLÄGG! 
Har du precis flyttat in? 
Valmöjligheterna och 
försäkringsbolagen är många 
för hemförsäkring - men en sak 
ska du aldrig välja bort: 
bostadsrättstillägget! 
Kolla alltid så att detta ingår i 
den försäkring du väljer. Läs 
mer hos ditt försäkringsbolag! 
 
 
GÄSTPARKERINGEN 
Ett av Ankarets privilegium är 
möjligheten till gratis parkering 
för våra gäster. Platserna finns 
nedanför sopstationen, märkta 
med ett G. Undvik böter 
genom att använda era 
gästparkeringskort. Dessa 
trycks och delas ut årligen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CYKEL-OCH 
BARNVAGNSRUM 
I Ankaret har vi tre cykelrum, 
möjlighet att parkera cyklar i 
garage samt i ställ utomhus. 
Två stora rum finns belägna till 
höger om uppgång 19 och 
under uppgång 7 (nås från 
backen mot Klareborgsgatan). 
Ett mindre rum finns höger om 
uppgång 7. I garage 3 finns 
möjlighet att parkera även 
större cyklar och både här och 
i garage 4 kan du hänga upp 
cykel för reparation/mekande. 
Tryckpump finns för att snabbt 
fylla luft i däcken! 
 
Barnvagnsförråd  
finns till vänster  
om uppgång 19, i uppgång 23 
och till höger om uppgång 7.  
 
I dessa rum finner du även 
bruna påsar till matavfall.  
 

Samtliga hushåll är anslutna till Telenor. För TV och bredband debiteras 
125 kr/månad. Denna kostnad ingår i avgiften och redovisas separat 
på hyresavin. Som nyinflyttad medlem beställer du själv router, 
Wi-Fi-brygga och TV-box från Telenor. Detta är kostnadsfritt och görs 
genom att kontakta Telenor – uppge att ni bor i BRF Ankaret. 
 
TV 
För föreningens medlemmar ingår Telenors kanalpaket ”Bas”.  
Vill du ha fler kanaler kan du få dessa för en rabatterad kostnad. 
Vi medlemmar har även rabatt på mobiltelefoni från Telenor.  
 
Bredband 
Ned- & uppladdningshastighet är 250Mbit/s.  
 
För support, kontakta Telenor på 020-222 222. För mer 
information, se hemsidan brfankaret.se, fliken ”Mitt boende”. 
 
 

Har du frågor som rör din avgift och avier? 
Är du intresserad av att ställa dig i kö till våra garageplatser eller 
parkeringsplatser utomhus (vi har även platser med laddstolpar för 
hybrid och elfordon, samt MC-platser)? 
 
Denna typ av administration hanterar HSB,  
kontakta Boendeservice på:  
boendeservice.gbg@hsb.se eller ring 
010-442 20 00.  
  

Gemensamma lokaler & en underbar innergård! 
 
I vår förening har vi medlemmar möjlighet att hyra gästlägenhet,  
föreningslokal och bastu.  Under ”Mitt boende” på hemsidan 
finner du information om hur du går tillväga, priser, rutiner etc.  
Vi har även ett hobbyrum där du kan snickra/slipa/måla/fixa samt 
ett internt bytesrum där prylar kan återanvändas och byta ägare. 
Pingis spelas i källaren och böcker som har lästs ut kan ställas i vår 
bokallé. Se bilden ovan för att hitta till dessa platser i fastigheten. J 
 
Vi har kanske Majornas finaste innergård med olika miljöer för lek, 
sociala tillställningar och lugn. På gården finns sittgrupper, grillar, 
planteringar och vackra träd! Vi har även en odlingsgrupp där 
medlemmar odlar i pallkragar uppe på berget. Intresserad av att odla 
du också? Skriv då ett mail till styrelsen. Detsamma gäller om du  
har idéer på hur vi fortsatt kan skapa trevliga ytor tillsammans i 
föreningen, har roliga förslag eller projekt du skulle vilja driva.  
Vi välkomnar medlemsengagemang! 
 


