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NY PORTKOD!

X
GÄLLER FRÅN 

X/X!

NEDBANTAT NUMMER
Semestertider är på gång. Företag och 
myndigheter saktar ner arbetstakten 
inför ledigheterna, och Ankarbladets 
redaktion är inget undantag. Därför 
får du här ett lite tunnare nummer att 
läsa i solstolen!

NYA MEDLEMMAR
- Gustav Fägerlind & Emma Svensson, 

uppgång 27
- Annika Müllern-Aspegren & Arvid 

Ericsson, uppgång 19
- Mikael Strömberg, uppgång 9

Varmt välkomna till Ankaret!

”ÅRET” SOM GÅTT
Under föreningens verksamhetsår 
2010/2011 (vi firar ”nyår” 30 juni!) 
har mycket hänt. Vi har bland annat 
fyllt 50, fått massor av kvadratmeter 
ny, omfogad och fräsch tegelfasad på 
B-huset, vi har fått besök av duktiga 
arborister och mycket annat! 
Styrelsen tackar för det gångna 
verksamhetsåret, och tar en 
välförtjänt semester. Nästa 
styrelsemöte är i mitten av augusti, 
och då är vi tillbaka på banan med 
många spännande projekt.

VILKET LYFT!

En välförtjänt paus...

Direkt från plantskolan! Lite nervöst?

INGEN HAR VÄL undgått 
den vid det här laget: vår nya fina 
slänt!

Nu har vi den kanske 
prydligaste uppförsbacken i hela 
Majorna. Det som tidigare bara var 
ett övervuxet kaos har nu 
förvandlats till en luftig och 
välkomnande entré till Haråsgatan.

De tre specialisterna kom hit en 
solig dag och på kort tid var det 
klart. Ett jättelyft! Det första 
intrycket sägs ju vara viktigt, och vi 
tror att vi har lyckats! Backen upp 
till Ankaret är numera en riktig 
välkomsthälsning. 

Bilder: Göran Andersson och Mikael Enqvist

MEN ANDRA SIDAN DÅ?
Styrelsen har flera gånger försökt 
diskutera Kolumbustrappans (den 
mot Oljekvarnsgatan) framtid med 
Trafikkontoret. Men det råder oklarheter 
vad som egentligen gäller: tidigare fick vi 
höra att 170 000 kronor fanns avsatta i 
budgeten för just denna trappa. Bingo, 
tänkte vi, precis vad som behövs! Döm 

om vår förvåning när vi vid senaste 
samtalet får höra att dessa pengar 
minsann inte alls fanns. Styrelsen driver 
frågan vidare, men vi behöver din hjälp. 
Är vi fler som hör av oss kanske det 
börjar hända saker!
Tala med styrelsen om du vill vara 
med och verka för en uppfräschning 
av Kolumbustrappan! 
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VÄLKÄND VIKARIE
Vår fastighetsskötare Björn Bohlin 
kommer att ha semester under 
veckorna 29 t o m 32. Vem ska städa 
och hålla gräsmattorna i schack? Jo, du 
kommer att få se Ingemar Linds 
bekanta ansikte . Förutom att vara 
suppleant i styrelsen ställer han nu 
upp genom att hålla fräscht och fint 
när Björn inte är här.

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.

SPORTVALET - NU I REPRIS!
Styrelsen vill nu utvärdera föreningens val av sportkanal i vårt gemensamma kanalutbud. Som bekant har vi haft igång TV10 ett tag 
nu, och det har blivit dags att fråga dig på nytt. Ska vi behålla TV10, eller bör vi istället gå över till alternativet TV4 Sport? Lyssna till din 
inre röst, kryssa i rätt ruta, klipp av denna lapp och svara i expeditionens brevlåda, eller mejla till brfankaret@me.com, senast  
5 augusti!

BYT TILL TV4 SPORT NU!

STOPP, BEHÅLL TV10!

Svara 
senast den 
5 augusti!

HOBBY-
NYTT

SNART AJÖSS TILL alla våra 
nycklar? Inte riktigt. Men vi 
utvärderar nu ett nytt elektroniskt 
låssystem, där man använder 
beröringsfria ”taggar” istället för 
vanliga nycklar.

Vi började med garage 3, som du 
säkert noterat, och nästa dörr till 
rakning är ytterdörren till 
hobbylokalen. Den har precis fått 
ett nytt elektroniskt låsbleck.

Systemet utprovas nu parallellt 
med det gamla nyckelsystemet 
under en kort period. Sedan måste 
du använda tag, så kvittera ut din 
tag redan nu!

Klart som korvspad. Inte det? 
Tala med Jaime om du är osäker, så 
reder han ut alla tänkbara 
frågetecken.

HAR DU tillträde till hobbyrummet, 

pingisrum, bastu och / eller förråd 

innanför hobbyrummet idag? Kvittera 

ut din tag gratis på expeditionen! 

(Om du inte redan har gjort det...)

Redan på plats!

ETT LITET HANDTAG!
PÅ DENNA SIDA läser du bland 
annat att Ingemar Lind tar över städning 
och andra småsysslor när Björn har 
semester. Detta är något vi verkligen vill 
puffa på - medlemsaktivitet!

Att bo i bostadsrätt är inte bara att 
luta sig tillbaka och låta styrelsen sköta 
resten. Det finns massor av saker som vi 
medlemmar kan hjälpas åt att göra.

Vill du bidra med idéer om något du 
tycker behövs utföras, eller ge ett 
handtag i t ex trädgårdsgruppen, säg till 
styrelsen! Vi begär inga årslånga 
åtaganden, men vi har alltid en massa 
mindre saker som kan ordnas till eller 
bli bättre, och som styrelsen inte alltid 
kan hinna med. Vi välkomnar ditt 
initiativ!

Lägenhets-
nummer:
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