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N U M M E R  2 0 1 9 / 2 0 2 0 : 2  -  D E C E M B E R

VAR RÄDD OM OSS
Denna mörka årstid är det 
mysigt att tända stearinljus. 
Men om vi glömmer blåsa ut 
dem kan det gå illa, inte 
minst om det saknas 
fungerande brandvarnare. 
Kom därför ihåg att testa 
batterifunktionen då och då. 

CYKLAR, VAGNAR 
OCH LITE ANNAT…
En återkommande och viktig 
uppmaning: Cyklar och 
barnvagnar måste parkeras 
på angivna platser. Om de 
står utspridda på gården kan 
de hindra framkomligheten, 
för till exempel ambulansen.

Det blir kanske ibland fullt i 
förrådet, och då kan det 
kännas smidigt att ställa 
grejer på andra platser i 
källaren. Men med hänsyn till 
brandrisken är det inte 
tillåtet. Det är inte heller ett 
alternativ att använda 
parkeringsrutor i garagen 
som lagerplats. 

Om du känner att denna 
uppmaning är riktat till dig, 
var då snäll och flytta dina 
ägodelar i god tid innan 
vårens städdag.

STYRELSE & VALBEREDNING
Tack för god uppslutning på 
årsstämman! Protokollet 
återfinns på trapphusens 
anslagstavlor.

Victoria Tauson och Håkan 
Yhlén valde att kliva av och 
avtackades under stämman. Till 
nya styrelsemedlemmar valdes 
Josefin Deines och Marie 
Johansson. 

Valberednings Sara Eriksson 
och Ola Mellberg avslutade i 
och med stämman även de sina 
uppdrag, och styrelsen tackar 
dem så mycket för deras digra 
arbete. 

Till ny valberedning valdes 
Olov Agné och Jaime da Silva, 
som styrelsen hälsar välkomna!

På Ankarets hemsida finns mängder av information samlad:
brfankaret.se  

Om du inte hittar svar på en fråga, mejla gärna styrelsen:   
brfankaret@me.com

Eller möt styrelsemedlemmar på expeditionen, ti kl 18:30-19.00:
7/1, 3/3, 7/4, 5/5, 2/6, 1/9, 6/10 och 3/11 

Den som vill ha mycket god framförhållning kan redan nu 
notera att åsstämman 2020 äger rum i Sjömanskyrkan: 

måndag 23/11 kl 18:30-20.00 

GOD JUL  
&  

GOTT NYTT ÅR 
TILL ALLA I FÖRENINGEN, ÖNSKAR STYRELSEN 
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ANDRAHANDS-
UTHYRNING
Föreningen tar ut en 
administrativ avgift för 
hantering av andrahands-
uthyrningar. Denna avgift är 
10% av ett prisbasbelopp 
per år. Prisbasbeloppet höjs 
2020 till 47 300 kr vilket gör 
att administrationsavgiften 
för andrahandsuthyrning 
höjs till 4 730 kr per år.

För mer information, se 
föreningens hemsida: 
brfankaret.se

Vill du kontakta styrelsen? 
Lägg en lapp i expeditionens 
brevlåda eller e-posta: 
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!

ANGÅENDE TVÄTTSTUGORNA

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.

CYKELENTUSIASTER,
det vet vi att det finns många 
här på gården. Tillhör du dem 
vill du kanske vara med i den 
cykelgrupp som håller på att 
ta form? Ett första möte är 
tänkt att spikas i början av 
året. Hör av dig till styrelsen! 

KANSKE BOLLHAV?
Det som var föreningens 
vävstuga har under lång tid 
endast fungerat som 
mellanlagring av utrensade 
cyklar. Bollhav är ju roligt, 
men kanske är det inte rätt 
plats?… Kontakta styrelsen 
om du har en bättre idé!

Flera medlemmar har påtalat att dörrarna mellan tvättstuga och 
torkrum i 2a och 2b är låsta. Så ska det givetvis inte vara och 
felet är rapporterat och ska åtgärdas.

Utifrån önskemål på stämman blir det inom kort möjligt att 
påbörja sitt tvättande en timme efter starttid, istället för dagens 
halvtimme. Det framkom också önskemål om delvis ändrade 
tvättider, och dessa är under diskussion.

Den omfattande renoveringen är genomförd i och med 
slutbesiktning 31/1 av tvättstuga nr 4, mellan uppgång 23 och 25.

Information om när den kan tas i bruk och om de eventuellt 
ändrade tvättiderna kommer anslås på trapphusens anslagstavlor.

http://brfankaret.se
mailto:brfankaret@me.com
http://brfankaret.se
mailto:felanmalan@mbafast.se
http://www.mbafast.se
mailto:brfankaret@me.com
mailto:felanmalan@mbafast.se
http://www.mbafast.se

	nummer 2019/2020:2 - december
	var rädd om oss
	Denna mörka årstid är det mysigt att tända stearinljus. Men om vi glömmer blåsa ut dem kan det gå illa, inte minst om det saknas fungerande brandvarnare. Kom därför ihåg att testa batterifunktionen då och då.

	cyklar, vagnar och lite annat…
	En återkommande och viktig uppmaning: Cyklar och barnvagnar måste parkeras på angivna platser. Om de står utspridda på gården kan de hindra framkomligheten, för till exempel ambulansen.
	Det blir kanske ibland fullt i förrådet, och då kan det kännas smidigt att ställa grejer på andra platser i källaren. Men med hänsyn till brandrisken är det inte tillåtet. Det är inte heller ett alternativ att använda parkeringsrutor i garagen som lagerplats.
	Om du känner att denna uppmaning är riktat till dig, var då snäll och flytta dina ägodelar i god tid innan vårens städdag.

	god jul  &
	gott nytt år
	styrelse & valberedning
	Tack för god uppslutning på årsstämman! Protokollet återfinns på trapphusens anslagstavlor.
	Victoria Tauson och Håkan Yhlén valde att kliva av och avtackades under stämman. Till nya styrelsemedlemmar valdes Josefin Deines och Marie Johansson.
	Valberednings Sara Eriksson och Ola Mellberg avslutade i och med stämman även de sina uppdrag, och styrelsen tackar dem så mycket för deras digra arbete.
	Till ny valberedning valdes Olov Agné och Jaime da Silva, som styrelsen hälsar välkomna!
	På Ankarets hemsida finns mängder av information samlad:
	brfankaret.se  Om du inte hittar svar på en fråga, mejla gärna styrelsen:   brfankaret@me.com
	Eller möt styrelsemedlemmar på expeditionen, ti kl 18:30-19.00:
	7/1, 3/3, 7/4, 5/5, 2/6, 1/9, 6/10 och 3/11
	Den som vill ha mycket god framförhållning kan redan nu notera att åsstämman 2020 äger rum i Sjömanskyrkan:
	måndag 23/11 kl 18:30-20.00

	andrahands-uthyrning
	Föreningen tar ut en administrativ avgift för hantering av andrahands-uthyrningar. Denna avgift är 10% av ett prisbasbelopp per år. Prisbasbeloppet höjs 2020 till 47 300 kr vilket gör att administrationsavgiften för andrahandsuthyrning höjs till 4 730 kr per år.
	För mer information, se föreningens hemsida: brfankaret.se

	angående tvättstugorna
	Flera medlemmar har påtalat att dörrarna mellan tvättstuga och torkrum i 2a och 2b är låsta. Så ska det givetvis inte vara och felet är rapporterat och ska åtgärdas.
	Utifrån önskemål på stämman blir det inom kort möjligt att påbörja sitt tvättande en timme efter starttid, istället för dagens halvtimme. Det framkom också önskemål om delvis ändrade tvättider, och dessa är under diskussion.
	Den omfattande renoveringen är genomförd i och med slutbesiktning 31/1 av tvättstuga nr 4, mellan uppgång 23 och 25.
	Information om när den kan tas i bruk och om de eventuellt ändrade tvättiderna kommer anslås på trapphusens anslagstavlor.

	kanske bollhav?
	Det som var föreningens vävstuga har under lång tid endast fungerat som mellanlagring av utrensade cyklar. Bollhav är ju roligt, men kanske är det inte rätt plats?… Kontakta styrelsen om du har en bättre idé!

	Cykelentusiaster,
	det vet vi att det finns många här på gården. Tillhör du dem vill du kanske vara med i den cykelgrupp som håller på att ta form? Ett första möte är tänkt att spikas i början av året. Hör av dig till styrelsen!
	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.
	Vill du kontakta styrelsen? Lägg en lapp i expeditionens brevlåda eller e-posta: 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!


