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SKATTEVERKET HÄLSAR
SOM DU KANSKE märkt har 
det skett en uppdatering av våra 
”officiella” lägenhetsnummer. 
Varje lägenhet har fått nya 
fyrsiffriga nummer, som finns 
anslagna i respektive uppgång.

Dessa nummer vill nu 
Skatteverket ha in för registrering. 
Verket kommer att skicka ut brev 
till samtliga medlemmar under 
vecka 2 - 5.

Lätt som en plätt, öppna bara 
brevet och följ instruktionerna. 
Den vetgirige kan läsa mer på 
www.skatteverket.se.

Brevet kommer mellan vecka 2 och vecka 5!

...OCH TREVLIG JANUARI!
Det verkar som att Kung Bores järnhårda 
grepp har mjuknat lite, men än är det ju 
vinter. Håll skidorna vallade!

GOTT NYTT 2011!

HEJ DU NYA!
Är du nyinflyttad? 
Kolla extra noga 
bland blänkarna i 
sidospalterna på sid 3 
och 4, så kommer du 
att hitta en hel del 
matnyttig info om hur 
saker och ting funkar 
här i föreningen. 
Välkommen till 
Ankaret!

http://www.skatteverket.se
http://www.skatteverket.se
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VI PLACERAR. På grund av att vi inte 
har några omedelbara större utgifter, som 
t.ex. renoveringar har styrelsen har 
beslutat att placera 400 000:- på en så 
kallad tremånadersrevers.

En revers ger något bättre ränta än vad 
vårt konto hos HSB ger, och därför är 

styrelsens ambition att alltid göra en 
sådan här placering när det är möjligt.

Till våren kommer bl.a. fasadrenovering 
av B-huset att dra igång och då kommer 
bland annat dessa pengar att finansiera 
projektet. Räntevinsten har då med stor 
säkerhet gett oss några gratis tegelstenar!

NYA MEDLEMMAR
- Mira Hansson och Markus 

Kristensson, uppgång 23
- Jenny Almqvist och Roger 

Cederberg, uppgång 27
- Sandra Johansson och Erik Nygren, 

uppgång 19
- Charlotta Ekman, uppgång 3
- Erik Nygren och Jenny Skånberg,  

uppgång 5
- Patrik Martinsson, uppgång 3
- Pernilla Rimner och Anders 

Bergstedt, uppgång 7
- Karin Andersson, uppgång 17
- Louise Henningsson och David 

Bliman - uppgång 9
- Gustaf Höök och Nina Almqvist - 

uppgång 25
- Carola Rexmo - uppgång 3
- Caroline Sylvan - uppgång 19
- Johanna Castmo - uppgång 19

Varmt välkomna till Ankaret!

TA ETT TAG VID TVÄTT
Gillar du att stortvätta? Kom ihåg att 
se till att du lämnar golv och andra 
ytor i tvättstugan och torkrummen 
rena och snygga. 
Råkar man ställa till 
det, så går det faktiskt 
ganska raskt att ta ett 
tag med moppen. Låt 
oss alla hjälpas åt, så 
blir våra tvättpass 
ännu trevligare!

UTBYGGNAD PÅ SIKT
Garage 3 har försetts med ett nytt 
elektroniskt låssystem i samband med 
installationen av den nya 
utrymningsdörren. Vi håller nu på att 
utvärdera systemet, för att på sikt 
bygga ut det till övriga garage. 
Därefter kan även entrédörrarnas 
kodlås bytas ut mot den nya 
elektroniska varianten. Så - i en inte 
alltför avlägsen framtid har vi en kod 
mindre att komma ihåg - bra va?

PÅ EKONOMIFRONTEN...

RENOVERING PÅ GÅNG?
ÄR DU KANSKE nyinflyttad, och 
planerar du kanske att fräscha upp 
köket?

Tänk på att ta det lite extra 
varsamt när du river och jobbar i 
närheten av vatten- och 
avloppsstammarna. De är 
visserligen renoverade 2003, men 
räkna inte med att de tål mer stryk 
än gamla rör!

Vi har haft några ”nära ögat”-
tillfällen tidigare, men håll ett 
vakande öga på borrhammaren så 
undviker vi alla risker!

RENT PÅ SVALEN!
HEJ MITT VINTERLAND! 
- snön vräker ner, och vi drar 
med våra grova vinterskor 
grus, slask och vatten med oss 
in på hallgolvet. Det är förstås 
oundvikligt, hur mycket man 
än sparkar av sig på väg in.

Men, till er som placerar 
skor, skohyllor, mattor med 
mera på trappavsatsen utanför 
dörren: Detta är tyvärr 
förbjudet. Vi får faktiskt inte 
förvara någonting i 
trapphusen.

Det kanske låter en aning 
konservativt, men dessa regler 
måste följas av utrymnings- 
och brandsäkerhetsskäl.

Så: in med allt! Och tänk 
dessutom på hur mycket 
smidigare vår trappstädning 
blir när inget är i vägen.

IN MED ALLA SKOR!
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VEM GÖR VAD?
Under hösten och vintern har vi fått 
ett helt gäng nya medlemmar i 
föreningen. Och visst finns det mycket 
man undrar över när man skaffat 
bostadsrätt. Vi vill passa på att tipsa 
nya, och även gamla medlemmar om 
skriften Vem ska underhålla 
bostadsrätten?. Där får du som är 
osäker svar på vad för slags 
underhållsarbeten som föreningen 
bistår med, och vad du måste ordna 
själv.

Skriften finns att ladda ner som PDF 
från vår hemsida. Där finns också Brf 
Ankarets egna föreningsstadgar, som 
vi rekommenderar att du tar dig en 
titt på. Mycket är förstås 
självklarheter, men en hel del är också 
matnyttigt, kanske speciellt för dig 
som inte ägt en bostadsrätt innan.

SOS ALARM
Händer det som inte får hända på 
helgen, mitt i natten eller andra 
tider då fastighetsskötare och 
andra ansvariga inte finns i 
närheten? Om du skulle ha behov 
av omedelbar hjälp när 
fastighetsskötaren inte är i tjänst 
ringer du:
SOS Alarm 031 – 703 14 50
De ser till att problemet blir löst. 
Ditt telefonsamtal kan hjälpa till att 
skydda de boende och fastigheten 
från fara. Om det vid den 
efterföljande undersökningen visar 
sig att någon person har skulden till 
situationen kommer denne att 
faktureras av föreningen, 
motsvarande kostnaden för den 
åtgärd SOS Alarm utför.

TA TEMPEN HEMMA!
KÄNNS DET SOM att värmen inte riktigt går 
fram genom elementet? Blir det för kallt, eller rentav 
för varmt hemma?

Många av oss har termostater som verkligen 
börjar bli till åren. Det är viktigt att termostater byts 
ut om de blir dåliga, för att en jämn inomhus-
temperatur ska bibehållas. Dessutom finns det 
pengar att spara på föreningens fjärrvärme-
räkningar!

Känns tempen tveksam? Prata med Björn så gör 
han en grundlig koll hos dig och byter vid behov.

CONTAINER PÅ VÄG!

OM INTE DU vill åka till tippen, då 
kommer tippen till dig. Nåja, men du har 
kanske sett på Ankarets TV att en 
container är på väg inom kort.

Vi har beslutat oss för en extra 
utrensning av gammalt bråte. Alla har vi 
väl något vi vill slänga, så passa på nu!

Håll ögonen öppna under fredagen 
14/1 fram till och med måndagen 17/1, 
då ska containern vara på plats.

Den ”riktiga” städdagen i Ankaret får 
dock vänta några månader (och var lugn, 
det kommer givetvis en container då 
också).

MÅNADENS ROS...

... till damerna som 

ordnade med 

jättemysig fika när 

vi firade Lucia i 

samlingssalen!

14/1 - 17/1!
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Vill du kontakta styrelsen? Inget kan 
vara enklare. Lägg en lapp i expeditio-
nens brevlåda (på B-husets gavel mot 
gården) eller e-posta på 
brfankaret@me.com.

Ankarbladet är medlemstidning inom BRF Ankaret på Haråsgatan i Majorna, Göteborg. Ansvarig utgivare är Göran Andersson, redaktör 
är Mikael Enqvist. Tips mottages gärna – lämna din idé i expeditionens brevlåda, eller e-posta på adressen här ovan.

TRÖTT PÅ VÄGGEN?
Många av oss vill riva eller flytta en 
vägg i lägenheten. Om du går i sådana 
tankar - fråga först styrelsen! 
Det är alltid styrelsen som godkänner 
denna typ av ombyggnationer, om du 
så bara vill ändra på en liten bit av en 
vägg. Vidare behöver vi ha all 
information samlad om hur de olika 
planlösningar har förändrats. Den 
kunskapen kan också vara guld värd 
för den som köper din lägenhet i 
framtiden!

VI FINNS PÅ WEBBEN...
Har du precis flyttat in i föreningen? 
Då vill vi passa på att tipsa om vår 
hemsida. Surfa direkt in på 
www.brfankaret.se och håll dig 
uppdaterad om det senaste som 
händer i föreningen.

...OCH I DIN TV!
Det är inte många föreningar som kan 
skryta om att ha en egen TV-kanal. 
Ankarets intern-TV skruvar du in på 
kanal S18 eller 280,25 MHz. En 
automatisk kanalsökning och du hittar 
oss lätt. Här lägger vi kontinuerligt ut 
aktuell information som rör 
föreningen och dess medlemmar, 
alltifrån fasadrenoveringar till 
högtidsdagar, konsertbiljetter och 
annonser! Ta kontakt med vår 
förtroendeman Jaime da Silva om du 
vill lägga in t ex en annons i Ankarets 
TV!

NYA STYRELSEN 
SÄGER HEJ!

PÅ VÅR SENASTE stämma 
utformades en styrelse med både 
bekanta och nya ansikten.

Mitt under julstöket har det 
varit lite svårt att hinna med 
fotograferingen, men vi lovar att 
den nya styrelsen hamnar på 
våra anslagstavlor inom kort. 
Passa förresten på att komma in 
på expeditionstid och växla 
några ord med någon i styrelsen! 
Ledamöterna bisitter som vanligt 
förtroendemannen enligt ett 
rullande schema.

Till sist, ett extra varmt 
välkomnande till våra nya 
ansikten Carianne, Sara och 
Johan!

STYRELSEN 2010/2011

Göran Andersson, ordförande

Ing-Marie Hörn, vice ordförande

Johan Lyttbacka, sekreterare

Andreas Bäckström, ledamot

Alper Aner, ledamot

Sara Eriksson, ledamot

Ingemar Lind, suppleant

Carianne Näslund, suppleant

Jan Elverdam, HSB-ledamot

DET ÄR INTE 
LÅNGT KVAR...

VI HÖRS I VÅR!

mailto:brfankaret@me.com
mailto:brfankaret@me.com
http://www.hsb.se/goteborg/ankaret
http://www.hsb.se/goteborg/ankaret

