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NÄR DU FÅR BESÖK, 

glöm inte att det är 
parkeringskortet för 2020 
som gästerna ska använda! 

 
 
 
 

Används förra årets finns 
det risk att det blir böter.  

INLÄGGNING, VIN, JULPYNT?
För inte så väldigt länge sedan 
var det mer eller mindre varje 
kvinnas plikt att sylta, saft, lägga 
in med mera, för att se till att 
fylla matförrådet i källaren. Det 
är nog därför Ankaret har sina 
”syltförråd”. Men kanske att du 
hoppar över inläggningen och 
instället använder skafferiet som 
exempelvis vinkällare eller för 
lagring av julpyntet istället?

Oavsett vad är det ett förråd 
per lägenhet som gäller. Om du 
har ytterligare ett måste du se 
till att tömma det så inte någon 
granne behöver stå utan.                          

VÅR I LUFTEN…
Äntligen är den på väg tillbaka – våren! Med sitt ljus, sina 
blommor, dofter och fågelkvitter. För att fira detta ser vi 
åter till att hjälpas åt att göra det riktigt fint på vår gård:  

 

GEMENSAM GÅRDSDAG  
LÖRDAG 9:e MAJ KL 10

Först är vi lite duktiga sedan blir det traditionsenlig 
korvgrillning vid lekplatsen med kaffe och saft.

Komihåg att i god tid märka din cykel och barnvagn med de 
för ändamålet utplacerade ”plupparna”. OBS! I vår gäller 
förfarandet även de som äger Bobby-cars. OBS!

!

!  
IBLAND HOPPAR 
ELAKHETERNA UT 
Studier har visat att det som får 
oss att må bäst är att vara snälla. 
Och den du är snäll emot blir ju 
såklart glad, och snäll, vilket gör 
nästa person glad… Hårda ord 
och sura miner har,  inte alls 
förvånande, motsatt effekt. 
    Vi i styrelsen önskar att vi alla 
försöker sprida leenden och snälla 
ord. Ja, det finns dagar då allt är fel 
och det inte går att säga något 
snällt – när det nog är bäst att vara 
tyst – och andra då vi bör ryta 
ifrån. Men alla de andra dagarna, 
kan vi försöka göra Ankaret till den 
snällaste av alla föreningar?

 

På hemsidan finns 
information samlad: 

brfankaret.se  
Om du inte hittar svar på en 

fråga där, mejla gärna styrelsen:   
brfankaret@me.com

Eller möt styrelsemedlemmar 
på expeditionen  

tisdagar kl 18:30-19.00: 
7/4, 5/5, 2/6, 1/9, 6/10 & 3/11 
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DET ÄR VIKTIGT att vi alla 
kommer ihåg att kontrollera 
så dörrar till trappuppgångar 
och andra gemensamma 
utrymmen stängs ordentligt 
när vi passerar.  Det gäller 
även luckorna till avfalls-
behållarna då extra sopor 
innebär en ökad kostnad för 
föreningen eftersom den är 
baseras på sopornas totala 
vikt.  
    Och slutligen – Lämna 
inte påsar på marken! Fåglar 
städar inte efter sina kalas…

APROPÅ LÅS: koddosorna 
in till trappuppgångarna 
fungerar inte alltid som de 
ska. De har sett sina bästa 
dagar och arbetet med att 
byta ut dem är påbörjat.

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!

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

Nu börjar det bli lekplatsens 
tur att få sig en ansiktslyftning. 
Gungställningen är relativt ny 

och kommer få stå kvar, men klätter-
tornet med sin rutschkana har nog 

20 år på nacken och måste bytas ut.  
Styrelsen har börjat titta på de olika 

alternativ som finns att tillgå och är noga med 
att ta hänsyn till aspekter som rör 
såväl säkerhet som estetik. Och så vill 
vi ju såklart att den nya lekplatsen ska 
bli riktigt rolig för så många av barn 

på gården som möjligt!
Målet är att bygget står klart till 
sommarlovet.

LEKPLATSEN

GRANNSAMVERKAN 
Till allas glädje är vi i Ankaret ganska förskonade ifrån inbrott och 
skadegörelse, men det förekommer.

Grannsamverkan är en verksamhet som har funnits i Sverige 
sedan 1895. Syftet är att göra bostadsområden mindre attraktiva 
för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de 
boende, som genom kontaktombud samverkar med framförallt 
närpolisen. Målet är helt enkelt att minska brottsligheten, och 
sammanställning av studier från Brottsförebyggande rådet visar att 
Grannsamverkan gör att brotten sjunker med i genomsnitt 26%.

Start- och driftskostnader står paraplyorganisationen 
Samverkan mot brott för. Men om detta är en verksamhet som vi 
vill ingå i så behövs en grupp som vill engagera sig. Om du kanske 
är en av dem – mejla styrelsen: brfankaret@me.com  
Här kan den nyfikna läsa mer: samverkanmotbrott.se
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