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N U M M E R  2 0 1 9 / 2 0 2 0 : 4  –  J U N I

Det har varit en vår som inte liknar någon tidigare, som 
de flesta av oss nog har upplevt mer eller mindre jobbig. 

Men trots allt, plötsligt blev det juni och styrelsen:

ÖNSKAR ALLA EN

GLAD & SKÖN  

SOMMAR!


 

 

ÖGONFÄGNAD 
Trädgårdsgruppen har slitit 
med planteringarna utanför 
våra entréer, som nu gör vilken 
gråmulen dag som helst ljus.        
   Och förutom att lekplatsen 
fått en roligare klätterställning, 
så har även den slitna terassen 
bredvid ersatts med en ny 
byggd av Ola + medhjälpare.

Tack alla för att ni  
gjort gården så fin!

 

Hemestertips: En sightseeing-  
tur med saft- och bullkalas i 
den nyrenoverade lekstugan!

ELAK VÄXT
Det upptäcktes att Parkslide 
växte uppe på berget. Den 
sprider sig fort och tenderar 
att tränga ut andra arter. För 
att förhindra detta har HSB:s 
trädgårdsmästare vidtagit 
framgångsrika åtgärder, som 
kommer att följas upp.  
   Det vi måste vara noga med 
är att inte slänga komposter-
bart i backen, inte heller där 
det tidigare varit en kompost! 
Om trädgårdsavfallet skulle 
innehålla rester av Parkslide är 
det risk att den slår rot igen. 

!

MEDLEMSMÖTE
Tisdagen den 8:e september hoppas styrelsen att riktigt 
många vill komma för att över en kopp kaffe eller te ställa 
frågor, få information och diskutera aktuella ärenden. 
Med bra samtal skapas de bästa förutsättningarna 
att göra Ankaret till en ännu bättre förening! 
Plats och tid meddelas senare.  
Något du ser som extra viktigt att ta upp?  
Meddela gärna styrelsen några dagar i förväg. 

Det är både roligt och bra att många medlemmar cyklar, men det har lett till att cykelrummen är 
överfulla. Den nybildade cykelgruppen genomförde därför i onsdags en inventering modell L av 
föreningens gemensamma utrymmen, med målet att på bästa sätt få fram fler  
tillgängliga cykelplatser. Om du har idéer eller vill ingå i cykelgruppen,  
mejla styrelsens Alarik Hammar: brfankaret@me.com
 

Och nästa vecka kommer det nya cykelställ till gården, så om du är  
en av dem som har din cykel parkerad där, glöm inte:  
 

OBS! Senast 21/6 måste cykeln flyttas för dagen efter ska  
de gamla ställen forslas bort och nya komma på plats. OBS!
  !

LITE RASSEL & LITE PLING
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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!

Anmälan av fel och skador i 
bostad och fastighet görs till  
MBA: 031-22 05 54 på 
vardagar kl 07.30-16.00 
(lunchstängt 11.30-12.30)

Felanmälan kan även göras 
till felanmalan@mbafast.se och 
på hemsidan www.mbafast.se
Vid akuta fel på kvällar och 
helger, kontakta MBAs 
jourtelefon: 0734-160 440

PARKERING & AVGIFTER 
På anslagstavlorna i varje trappuppgång sitter information om den 
avgiftshöjning som träder i kraft från 1/7: samtliga platser blir 3% 
dyrare och utöver det höjs samtliga bilparkeringar med 50 kr/mån.       
   Styrelsen ägnade mycket tid åt research och diskussioner innan  
vi landade i detta alternativ. Hoppas att även du ser det som mest

 

FRÅN VALBEREDNINGEN
Vi är nu igång med arbetet och 
vill gärna ha input från er med-
lemmar för att hitta kandidater 
till styrelsen och andra 
förtroendeposter i föreningen.           
   Vi tar också gärna emot 
synpunkter på hur ni tycker att 
styrelsen och föreningen 
fungerar idag, och hur ni vill att 
de ska utvecklas framöver. 

Ni når oss på mail: brfankaret. 
valberedningen@gmail.com
och på mobil:  
Olof Agné: 070- 714 74 40 
(sammankallande)  
Jaime da Silva: 073 - 309 86 97

KOM IHÅG att göra iordning 
efter dig om du använt hobby- 
rummet, annars blir det trist 
för den som kommer efter.  
   Finns det några händiga som 
vill bilda en grupp för att ta lite 
extra ansvar: se till att 
städandet sköts, kolla om 
verktyg fungerar, slänga, kanske 
köpa vid behov? Hör i så fall av 
dig till styrelsen.

NU HAR skyltarna om grannsamverkan 
kommit upp. Polisen har statistik som 
visar att de har önskad effekt, så kanske
blev Ankaret i och med dem en ännu 
lite tryggare plats att bo på.  
   Men det finns tyvärr inga garantier 
och även tjuvar gillar sommaren.  
Så var noga med att låsa din ytterdörr 
och se till att porten går igen ordentligt. 
Rör det sig om mer än en utflykt är det 
inte dumt att be grannen hålla lite koll. 

NYA PASSERSYSTEM

Från 1/7 höjs samtliga lägenhetsavgifter med 3%.

Som framgår av anslagen vid våra portar   
installerar Paralarm nya passersystem.  
Deras arbete beräknas vara klart i augusti. 
   Därefter ska vi enkelt kunna öppna 
genom att använda tagg, samma som till 
sopkärl och tvättstugor. Förutom till entré-
dörrarna, så blir det även tagg till bland 
andra barnvagnsrum och passagen mellan 
gården och bilvägen. Men för säkerhets  
skull kommer det att finnas kvar lås för  
vanlig nyckel.  
   En annan förändring är att bokningen av  
gästlägenhet och samlingslokal övergår till  
att bli digital. Vi kommer alltså boka dem på  
samma vis som vi idag bokar tvättstugorna.  

rättvist; att vi med bil bekostar 
installeringen av laddstolparna, vilken 
påbörjas framåt höstkanten. 
   Det har uppmärksammats att det 
finns platser där det aldrig står någon 
bil. Styrelsen ber vänligt men bestämt 
de som berörs att säga upp platserna 
då det finns medlemmar som står i kö.  
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