
EN MEDLEM hörde av sig med synpunkten att gården under den 
mörka delen av året är i behov av bättre belysning. MBA har 
kontaktats med önskemålet att de gamla ljusslingorna i träden tas 
bort och ersätts med nya, fint upphängda och på välvalda ställen.

N U M M E R  2 0 2 0 / 2 0 2 1 : 1  –  S E P T E M B E R

GÅRDSDAG I HÖST?
Det är lite tidigt att spika, men 
styrelsen hoppas och tror att 
det ska kunna bli en gårdsdag i 
slutet av oktober, då vi liksom 
senast får se till att vara något 
färre och hålla avstånd. Får åter- 
komma med definitivt besked. 

 

NY PORTKOD 
FRÅN 1/10:

Xxxx

Den rådande pandemin gör att styrelsen på uppmaning av HSB enhälligt har beslutat 
att årets stämma kommer att hållas genom poströstning. Styrelsen har 
också beslutat att det inte skall behandlas några motioner på stämman utan det skjuts 
upp till en extra stämma. När den är möjlig att genomföra går inte säga i dagsläget, 
men förhoppningsvis under våren. 

Medlemmar är välkomna att skicka in motioner fram till 2 veckor innan denna extra stämma hålls.

För att delta i röstningen måste poströster ha inkommit till föreningen senast den sista helgfria 
vardagen närmast före stämman, vilket i detta fall blir fredag 20/11. Men tydlig information med 
beskrivning av förfarandet, samt årsstämmans dagordning, kommer att delas ut i god tid. 

För att läsa mer om HSB:s rekommendation och om poströstning, gå till www.hsb.se/goteborg och 
sök i rutan längst upp till höger på ”Nya lagändringar för hantering av stämmor i coronatider”. 

Detta innebär att även höstens planerade medlemsmöte är inställt och framskjutet på 
obestämd tid. 

Styrelsen beklagar att årsstämman inte kan genomföras som vanligt, med alla medlemmar samlade, 
trivsam fika och gemensamma diskussioner. Endast poströstning är inget likvärdigt alternativ, men 
under pågående pandemi det säkraste och mest demokratiska, då inte medlemmar som ingår i någon 
riskgrupp har samma möjlighet som oss övriga att utan fara delta vid ett fysiskt möte.
 

Vi får hjälpas åt att på bästa vis hantera rådande situation och hoppas på att molnen snart skingras.  

KÖP EN DÖRR 
Föreningen skall sälja några
original-innerdörrar som har 
hittats i en gömma. De är lite
repiga och lite slitna men den 
händige kan säkert fixa. Är du 
intresserad? Kontakta Johanna 
för information: 073-819 90 98 

INTE OK att slänga allsköns 
bråte utanför fastighetsskötar- 
expeditionen, utan endast 
batterier, glödlampor och små 
elektronikprylar är hjärtligt 
välkomna i hörnet. TACK!
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http://www.hsb.se/goteborg


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!

Den 1/10 byter vi inte bara portkod, utan det 
är även dagen då Ankarets nya hemsida 
lanseras! Den är modernare, lättare att 
underhålla än den befintliga, och betydligt 
billigare. Men med samma adress. En finess är 
att du kan registrera dig för automatiska 
nyhetsbrev, så varje gång en nyhet läggs upp på 
hemsidan skickas den även till din mejl. 

Anmäl fel och skador i 
bostad och fastighet till 
MBA: 031-22 05 54 på 
vardagar kl 07.30-16.00 
Du kan även anmäla till: 
felanmalan@mbafast.se 
och på hemsidan: 
mbafast.se
Vid akuta fel på kvällar 
och helger, kontakta 
MBAs jourtelefon: 
0734-160 440

FJÄRRKONTROLL 
Parkerar du i garage nr 4 och har en gammal fjärrkontroll som 
inte fungera med det nya passagesystemet? Då kan du gå till MBA 

under deras expeditionstid och byta till 
en ny. Om du nu inte har någon men 

önskar fjärrkontroll till det garaget, så 
går det att lösa ut en på samma plats, 

mot depositionskostnad på 
månadsavin. MBA hittar du på 

expeditionen: måndagar 07:30-08:00 och onsdagar 15:00-15:30. 
   Apropå det nya passagesystemet så är det ju nu på plats och det 
är de svarta taggarna vi alla har fått som gäller i hela systemet.  

 

PROVINSTALLATIONEN AV 
ventilationen är avslutad. Svaren 
på utvärderingsfrågorna var 
likvärdiga mellan trappupp-
gångarna vad gäller upplevd 
luftkvalitet, och sänkningen av 
radonvärden var också den 
samma. Därför kan inte den 
dyra lösningen med mekanisk 
frånluft motiveras, utan arbetet 
kommer syfta till att förbättra 
självdraget. Ett arbete som 
påbörjas efter årsskiftet.    
   Det vi alla bör tänka på för 
god inomhusventilation är att 
ha friskluftsventilerna öppna 
och rengjorda.

HOJARNAS HÖJDARHÖST
I senaste Ankarbladet informerades om att Cykelgruppen har satt 
igång arbetet med att få fram fler cykelplatser, och det går framåt! 
Steg 1 kommer resultera i att det blir 30 nya platser i garage 3, 13 
stycken i garage 4 + 6 platser för lådcyklar. Utöver detta byggs 
även en ändamålsenlig yta i garage 3 för service, mekande och 
tvätt av cyklar.  
 

Av de tre inkomna anbuden valde styrelsen det mest kostnads-
effektiva. Entreprenörens tidsplan inkommer under veckan och vi 
kan räkna med att arbetet påbörjas den närmaste månaden, och 
det ska vara klart under hösten/tidig vinter.  
 

OBS! Samtliga cyklar i garage 3 kommer behöva flyttas ut under 
renoveringen! Information om exakt tidpunkt kommer upp på 
trapphusens anslagstavlor. 

NY HEMSIDA PÅ INGÅNG

PARKSLIDE ÄR en trist växt 
som inte visar sina medväxter 
varesig omtanke eller respekt. 
HSB:s trädgårdsmästare jobbar 
därför på att få bort elakingen 
från gården, vilket verkar gå bra. 
MEN, det är VIKTIGT att vi 
även i fortsättningen låter bli 
att slänga trädgårdsavfall på 
komposten eller andra ställen i 
backen.
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