
VÅREN VÄNTAR
Även i år kommer våren tillbaka, den är 
kanske nästan redan här? Varje vecka  
blir det 30 minuter ljusare, ända  
tills midsommar. Och med ljuset
  kommer värmen, som får oss att
    mötas ute istället för inne.
     Inte för att ett virus gör
     att vi måste ses ute,  
    utan för att vi vill!
       Vill kisa mot     solen, förundras över knoppar och drillande
         vårfåglar. Varför inte bjuda grannen på en kopp med dopp?    

             GÅRDSDAG 17/4 Kl 10
Tredje lördagen i april samlas vi som vill, som inte tillhör någon 

riskgrupp, på gården för vårfejande. MBA sköter mycket av träd-
gårdsarbetet, så det är inget omfattande som väntar, men viktigt 

för att vi ska kunna fortsätta stoltsera med Majornas finaste gård!Lövsångare av Stellan Gregersson
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OMFATTANDE RENOVERING 
Ankaret stod färdigbyggt 1959 och året efter var det inflyttning i de 
moderna lägenheterna, som redan då ägdes av HSB. För en 2:a 
krävdes att du kunde hosta upp 4 027 kr, plus 218 kr i månaden. 
   Det var länge sedan och det har blivit dags för en renovering som 
omfattar samtliga fasader, balkonger, samt förbättring av ventilation. 
Upphandling pågår och arbetet bör påbörjas i slutet av våren. Det 
finns mer att läsa om detta i Verksamhetsplanen, och ytterligare 
information kommer att förmedlas när det börjar dra ihop sig.

Cristo och Jeanne-Claude: Riksdagshuset i Berlin insvept i 100 000 m² tyg (1995)

EN PARKERING I BAKFICKAN?
Hyr du en parkeringsplats som du inte 

använder vore det verkligt snällt om du 
kan säga upp den så snart det går, då det 

är flera Ankaretbor som köar och längtar.  
 

FUNKTION & ESTETIK
Det finns några gamla trädörrar 
till cykel- och barnvagnsförråd 
som verkligen passerat bäst före- 
datum, de ska därför i dagarna 
bytas ut till vita ståldörrar, precis 
likadana som det redan finns 
några av. 
   Förutom att de är snyggare, så 
är de även svårare att bryta upp, 
och installeringen innebär att 
våra dörrtaggar kommer att 
fungera även in till dessa rum. 

Kontakta HSB, mejl: 
boendeservice.gbg@hsb.se
eller telefon:
010-442 24 00



 
 

 

På föreningens hemsida finns information samlad: brfankaret.se  
Vill du kontakta styrelsen? Lägg en lapp i expeditionens brevlåda eller mejla: brfankaret@me.com 

Ankarbladet ges ut till medlemmar i BRF Ankaret på Haråsgatan i Majorna, Göteborg.  
Ansvarig utgivare är Björn Vestling och redaktör är Marie Johansson. Tips mottages gärna!

 

VÄVSTUGAN

                 väl prat om att städa.
                 Men nu får det blir 
några rader: Hemma kan vi, som 
väl är, städa hur och när som 
helst, men i en gemensam tvätt-
stugan blir det knivigare, och  
olikheter kan orsaka krockar.    
   För hur städat ska det vara för 
att ses som en helt acceptabelt 
eller ”normalt”? Väldigt svårt att 
spika, men vi får i alla fall slå fast 
att när tvättstugan lämnas ska det 
inte finnas väl synliga fläckar eller 
ludd- och dammråttor.  
   När många ska samsas handlar 
det nog om att vi får försöka att 
både visa hänsyn och visst över-
seende.  Vi är alla lika olika.

  
   Det enda som är
   nästan lika trist
   som att städa är

För ett tag sedan sattes lappar 
upp i trappuppgångarna som 
efterlyste förslag på vad den så 
kallades Vävstugan kan användas 
till, ett rum som under längre tid 
fungerat som mellanlagring för 
utrensade cyklar.
   Personer från 15 hushåll har 
hittills hört av sig med förslag, 
idéer och synpunkter.   
   Det finns många som önskar 
ett skönt rum för häng och olika 
former av hantverk, pyssel, 
hobbies. Det nämns bland annat 
att se på film, sy och sticka. En 
person vill behålla vävstolarna. 
Bridge, brädspel och bokcirklar 
är andra förslag, liksom ett rum 
dit alla är välkomna för prat, fika, 
öl. Nu när många arbetar 
hemifrån vore det fint med 
möjlighet att sitta där istället för 
vid köksbordet, skriver en 
medlem, ett så kallat Coffice. 
Och varför inte lite ”Mangel-
mingel”? Alltså ett mingel där vi 
visas hur stenmangeln används! 

Det är flera som har önskar att 
Vävstugan förvandlas till ett gym, 
eller ett rum för dans, yoga och 
lekrum för barn tillsammans 
med vuxna.
   Åsikten att föreningslokalen ju 
redan finns som bra rum för 
aktiviteter har också framförts.
   Styrelsen har inte diskuterat 
för eller emot några alternativ, 
och inte heller hur beslut bäst 
fattas. Hittills har vi bara varit 
glada över att en hel del hört av 
sig, och hoppas på att få in än 
fler åsikter och förslag. Så skicka 
ett mejl om du vill säga ditt om 
Vävstugans framtid.  

ANMÄL FEL & SKADOR i bostad och fastighet till MBA,  
på telefon: 031-22 05 54, alla vardagar kl 07.30-16.00, 
mejl: felanmalan@mbafast.se eller på hemsidan: mbafast.se
Vid akuta fel på kvällar och helger, ring jourtelefon: 0734-160 440

                    Löparens hjärta
                    av Markus Torgeby
                    tips från Björn

                    Om löpartalangen
                    som lämnade allt
                    för att under fyra
år leva bosatt i en kåta som 
eremit i jämtländska skogen. En 
bok om löpning men också så 
mycket mer; om att våga ifråga-
sätta, gå sin egen väg, och då så 
småningom lyckas finna sig själv 
och hitta hem.

                     Osebol
                     av Marit Kapla
                     tips från Barbara

                     Om byn Osebol
                     vid Klarälven i 
norra Värmland. Kapla, som själv 
växte upp byn, intervjuar byns 
samtliga 42 vuxna invånare. Ett 
stycke poetisk nutidshistoria, om 
människors liv och tankar, glädje 
och sorg i en by i förändring.
En riktig tegelsten, men lättläst. 
Tilldelades Augustpriset 2019. 

                   The english game
                   TV-serie, Netflix
                   tips från Emil 

                   För den som gillar 
engelska serier – och fotboll!
Den berättar historien om hur 
fotbollen uppfanns och hur den 
kom att utvecklas till världens 
största sport. Bakom serien står 
ingen mindre än skaparen av 
Downton Abbey, Julian Fellowes. 
Och vid sidan om plan finns 
även här plats för lite kärlek.
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