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Från Alarik –
The Match King 
av Frank Partnoy

För den som vill öva 
sin engelska och läsa 
om Ivar Kreugers 
fascinerande öde.

Tändstickskungen, en av världens 
största långivare före kraschen 
och det förmodade självmordet i 
Paris, 1932. Och vet du att det 
var Kreuger som upptäckte den 
14-åriga Greta Garbo, som sålde 
hattar på PUB, och förvandlade 
henne till världsstjärna?

BÖCKER ÄR EN UNIK BÄRBAR MAGI 
Det ska Stephen King ha sagt, skräcklitteraturens stormästare. Och böcker 
kan verkligen vara magiska och rymma en helt egen värld! Om du vill låna böcker 
men i denna pandemi-tid inte vill gå in på biblioteket, då går det nu att ringa, tala om 
vad du gillar för typ av läsning och sedan hämta en bokpåse utanför det bibliotek du 
föredrar att ta dig till: 031-368 34 00. Finns även formulär på stadsbiblioteket.nu  
Vill du gärna dela läsupplevelser med andra? Då finns till exempel bokcirklar.se   
   Här är tre tips från Ankarets styrelse, som ser fram emot en jul med magiska böcker.  

Från Björn –
Ett jävla solsken  
av Fatima Bremmer

Om Ester Blenda 
Nordström, som 
wallraffade långt 
innan begreppet

uppfanns. Slet som piga, räddade 
byar från svältdöd under finska 
vinterkriget och reste på flerårig 
expedition till Sibirien. Gripande 
och riktigt spännande om en 
pionjär som bröt mot dåtidens 
alla normer. Boken vann 
välförtjänt Augustpriset 2017.

Från Marie –
God Jul
av Jonas Karlsson

Hur kul kan det 
vara att läsa om 
kontorsanställda 
som ska julpynta 

kommunhusets fasad? Svar: helt 
vansinnigt kul! Fast även riktigt 
absurt, och tyvärr en hel del 
igenkänning… En bok för alla, 
utom möjligen de som bara vill 
läsa julböcker med bjällerklang 
och mys. Hett tips är ljudboken, 
inläst av herr Karlsson själv.  

Önskar er alla en riktigt GOD JUL   
varma hälsningar från styrelsen

LITEN DIKT I JULETID  

Jag önskar att du får  
en riktigt härlig jul  

med både stillsam frid  
och sådant som känns kul.  

   

Att där finns lugn och ro  
så du kan slappna av,  

att du är fri från måsten  
och alla sorters krav.  

Att julen som nu stundar
kan firas som du vill, 

att du får allt du önskar och
gärna mer därtill.                

- Siv Andersson - 

http://bokcirklar.se
http://bokcirklar.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 Marie 
Johansson är redaktör.  Tips och synpunkter tas gärna emot.

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

NYHETSBREV
För att inte missa någon viktig 
information från föreningen 
föreslår vi att du går in på 
hemsidan: brfankaret.se och 
sedan går längst ner och klickar 
på knappen ”Prenumerera på 
vårt Nyhetsbrev”. Efter att ha 
fyllt i några uppgifter kommer 
du därefter automatiskt att få 
nyheter som publiceras på 
hemsidans direkt skickade till 
din e-post.  

  NYA TILL STYRELSEN  
En mycket märklig årsstämma 
resulterade i alla fall – som tur 
är – i att vi nu kan presentera 
tre nya ledamöter i Ankarets 
styrelse: Anita Pärsson, Barbara 
Ahlberg och Emil Johansson.
   Fastighetsärenden kommer 
Emil att styra upp, och med 
Anita och Barbara på plats kan 
vi säkert se fram emot en än 
vackrare innegård. Hjärtligt 
välkomna!
   Och Björn Vestling bli ny 
ordförande men är på intet vis 
ny i styrelsen. Tryggt och fint 
med en erfaren kapten ombord. 

INFORMATION I HJULETID

Behovet av platser för cykel, vad och hur, ja, det 
kommer vara ett kontinuerligt arbete, men 
cykelprojektet Fler cykelplatser kan snart 
betraktas som avslutat, med följande resultat:
   I garage 4 har en bilparkering omvandlats till 
parkering för paketcyklar och cykelkärror, och 
en annan har försetts med ställ för cirka 15 
cyklar, samt plats för 10 stycken hängande.
   I garage 3 finns förutom plats för parkering av 
omkring 30 cyklar även en iordningställd ytan 
avsedd för tvätt och service. För smidig in- och 
utfart kommer porten att kunna öppnas med 
den ordinarie ”blipp-taggen”.

   Cykelförrådet i A-huset har rensats på stor mängd pulkor 
etcetera, som återfinns i den så kallade Vävstugan. Hyllplanen med 
diverse har flyttats till de två före detta sopförråden. Genom detta 
har det frigjorts plats till de tidigare så trångbodda cyklarna.
   Totalt har projektet resulterat i att Ankaret fått cirka 50 nya 
platser till vanliga cyklar, ett antal speciellt för paketcyklar och 
cykelkärror och en plats för rengöring och mekande. Styrelsen 
säger stort tack till Cykelgruppen för idéer och engagemang!

Inledningsvis: Ansvarig utgivare ber om ursäkt för rubrik-
sättningen, kan inte ursäktas med att vi bor i Göteborg.

BRANDSÄKERHETEN
Här kommer råd från 
Brandskyddsföreningen, som är 
välbekanta men värda att 
upprepas många gånger:

    Vakta spisen – sätt en ägg-  
klocka eller mobillarmet.
    
    El och sladdar – kolla så de 
är i bra skick och använd 
alltid jordfelsbrytare och 
CE-märkta produkter.

    Håll ljusen sällskap – 
lämna inte rummet med 
tända ljus och använd 
helst ljusstakar av 
material som ej brinner.

    Utrusta dig –
kolla att brandvarnarna funkar!
Brandfilt och brandsläckare är 
också bra att ha hemma. 

  APROPÅ PARKERINGSPLATSER
      Om du inte redan har fått ut gästparkeringskort    
           för 2021 så landar de i brevlådan vilken dag 
           som helst. Vi vill uppmana alla att respektera
        att parkeringsplatserna för gäster endast är avsedda
    för just gäster, inte för någon av oss som är bosatt här.  
  (OBS! Bilden på skylten är lånad och inte ens Amish-
ekipage är undantagna från denna parkeringsregel.)    
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