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VÅR GÄSTLYA ÄR ett av Ankarets 
verkliga guldkorn. Att ha möjlighet till 
en tillfällig extrabostad för gästande släkt 
och vänner är mycket uppskattat bland 
oss alla.

Nu har vi sett över regelverket för 
gästlägenhetens bokningar, och 
förhoppningsvis har det blivit så tydligt 
som möjligt. Reglerna för bokning hittar 
du i högerspalten på sidan 3!

Vi önskar såväl gamla som nya gäster 
en trevlig vistelse!

N U M M E R  2 0 1 1 / 2 0 1 2 : 1  -  O K TO B E R

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!

SENASTE NYTT OM DIN

MÅNADS-
AVGIFT

...SE SID 3!

N YA  G Ä S T R E G L E R

Nya regler på sidan 3!

VI SES PÅ STÄMMAN!

DET BÖRJAR DRA ihop sig för 
årsstämma! Brf Ankarets årsstämma är 
din främsta möjlighet att vara med och 
påverka i de stora besluten som rör 
föreningen och medlemmarna.

Hör du till dem som inte varit på en 
stämma förut? Då är du extra välkommen!
Direktdemokrati? Ja faktiskt! Man får till 
och med ett röstkort att hålla i.

Vi rekommenderar också den goda 
landgången, som serveras tillsammans 

med dricka och kaffe innan vi öppnar 
stämman. Välkomna på årstämman den 
21 november klockan 18 i 
Sjömanskyrkan på Stigbergstorget! Vi 
börjar med fika, och klockan 19 är det 
dags för stämman.

21/11 i Sjömanskyrkan, 

Stigbergstorget!

18:00 Fika
19:00 Stämma

TEMA: BREDBANDET
Styrelsen ämnar föreslå för stämman att få upphandla en 
gruppanslutning för bredband i vår fastighet! Detta kan 
innebära en rätt rejäl sänkning av våra bredbandskostnader. 
Kom och rösta på stämman!

Foto: Jaime da Silva



2

NYA MEDLEMMAR
- Jennifer Hållen, uppgång 11
- Mattias Fyhrman och Itzel Arias 

Lopez, uppgång 3
- Maria Pettersson, uppgång 7
- Mattias och Miriam Werlinder, 

uppgång 5

Varmt välkomna till Ankaret!

LEKSAKSKOLL
Är både dockvagn och bobbycar rätt 
parkerade? Lagar och föreskrifter 
säger att våra källargångar måste vara 
helt tomma på lösa föremål. Obs: 
detta gäller även de vuxnas leksaker, 
dvs cyklar, blomlådor och 
banankartonger. Skulle olyckan vara 
framme får ju ingenting ligga i vägen 
för utrymning eller räddning. 
Dessutom ser det ju trevligt ut när 
våra källargångar är rena och 
framkomliga.

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.

S T Ä D T A J M !

HUNDTOA-STOPP!
Vår fina gård är en ett härligt lekäventyr för 
de yngre. Det är därför viktigt att du aldrig 
låter hunden uträtta behov eller ”markera 
revir” där barn kan springa eller krypa, 
exempelvis på våra gräsmattor.

VI INVENTERAR

CYKELBESTÅNDET

SÖNDAGEN
23 OKTOBER!STÄDDAG I 

ANKARET

NYSS VAR SOLEN uppe till sena 
kvällen. Helt plötsligt har vi nu våra 
första frostnätter i Götet, och hösten är 
väl något av ett faktum.

Men förtvivla icke! Som vanligt 
uppmärksammar Ankaret årstidernas 
växlingar med en trevlig händelse: 
städdagen!

Vi träffas en (förhoppningsvis) solig 
söndag och gör höstfint på gården och 

runtomkring, och värmer oss sedan med 
en lång, rejäl fika i samlingslokalen!

Och ryktet går även i år att 
korvgubben har tömt Majornas 
mataffärer på korv, grillkol och tillbehör. 
När det börjar dofta gott från grillen - 
lägg ner räfsan och ta en välförtjänt 
korvpaus.

MÄRK VÄL!
Nu har det blivit dags 
igen! Märk alla dina 
cyklar, barnvagnar, 
leksaker m.m. som 
du förvarar i våra 
allmänna cykel- och 
barnvagnsrum, samt ute 
på gården! Märktejp 
och pennor finns 
självklart utplacerade.Gäller även cyklar m.m. 

som står utomhus!

BILAGA till detta 

nummer: Regler för 

cykelförvaring!
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NYA GÄSTREGLER, FORTS.
Följande gäller när man vill boka:

- Du kan boka 30 dagar framåt i tiden.

- Om du behöver avboka måste du göra 
det senast en vecka i förväg genom att 
kontakta förtroendemannen, så att 
lägenheten kan nyttjas av annan 
hyresgäst.
Du får tillbaka hela hyresbeloppet minus 
100:–. Avbokar du senare än en vecka i 
förväg får du inte tillbaka hyresbeloppet. 
Men:

- Finns det ett lägenhets-och ett 
telefonnummer i “reserv-rutan” så ring 
denna person och gör upp sinsemellan 
med denne. På detta vis kan du få 
tillbaka ditt erlagda hyresbelopp, även 
om det är mindre än en vecka kvar, av 
reservhyrespersonen. Eller din 
hundralapp, om det var mer än en vecka 
kvar.

- Lägenheten kan bokas med längre 
framförhållning (mer än 30 dagar) men 
då gäller andra regler. Hyresbeloppet 
återbetalas inte vid avbokning.

Reglerna börjar gälla fr o m 1/11 men 
redan bokade vistelser påverkas inte!

TRÖÖÖÖGT ATT ÖPPNA?
Som ni kanske har märkt har vår 
stora granne Karl Johansskolan haft en 
del sprängningsarbeten under 
sommaren. Under efterkontrollen i 
berörda uppgångar påpekade några av 
er att lägenhetsdörrarna hade blivit 
tröga att öppna! Har du också en 
trög dörr eller liknande efter 
sprängningen, men inte fått någon 
kontroll i din lägenhet, så är vi 
tacksamma om du kontaktar styrelsen 
eller förtroendemannen!

TVÄTTMINNE
Ta en extra titt i tvättstugan! Det 
är skönt när tvätten är gjord och 
man äntligen fyller garderoben 
med rena plagg. På sistone har vi 
dock sett många plagg i 
tvättstugorna som inte har hittat 
hem till sin garderob...

Ta en extra koll i tvättstugan - 
kanske hänger där ett par 
strumpor som saknar dig.

P R O V A  P Å  V Ä V N I N G !

DU VET VÄL om att det finns en 
vävstuga i föreningen?

Vi är mindre grupp som träffas varje 
onsdag kl. 18 - 21 och väver i föreningens 
lokaler. Det finns i nuläget ett antal 
vävstolar lediga som vi gärna hjälper till 
att sätta upp nya vävar i. Till exempel går 
det att väva grytlappar, löpare, 
kuddfodral, trasmattor och mycket mer. 

Möjligheterna är stora och det är bara 
fantasin som sätter gränsen!

Alla är välkomna att delta så titta 
gärna förbi och se om det kan vara något 
för dig. Lokalen ligger vägg i vägg med 
hobbyrummet. Har du svårt att hitta 
eller har någon fråga går det bra att höra 
av sig till Margarete Staats tel. 125801 
eller Malin Weijmer tel. 0739-220028!

VÄ D R A  D I N  I D É

ÄR DU EN driven specialist eller en 
intresserad lekman? Det spelar ingen 
roll. Brf Ankarets medlemmar besitter en 
fantastisk mängd kunskap om allt 
mellan himmel och jord. Har du idéer 
eller specialintressen som du tror att 
föreningen kanske skulle kunna ha nytta 
av? Vill du vara med och bidra?

 Kanske har din granne och du ett 
gemensamt intresse för energiåtgången i 
huset, eller kanske att ordna en 
klädbytardag eller loppmarknad?

Och nej, vi begär inte många timmars 
jobb, bara att du som vill kan bidra med 
sånt du själv tycker är roligt! Starta en 
projektgrupp och bolla dina idéer med 
styrelsen!

A V G I F T S - N Y T T
STYRELSEN HAR FATTAT beslutet 
att höja våra månadsavgifter med 3 %.

Brf Ankaret har en mycket stabil 
ekonomi, och den lilla avgiftshöjningen 
är bara ett sätt att matcha föreningens 
utgifter.

Vi har vår stabila ekonomi att tacka för 
att vi har kunnat ha en oförändrad 
månadsavgift i många års tid.

Med denna justering vill vi också visa 
att vi ser realistiskt på framtiden och tar 
ansvar för föreningens, det vill säga vår 
gemensamma ekonomi.

Höjningen träder i kraft den 1 januari 
2012!

Gäller från 1 januari 2012!
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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.

PAXNING UNDANBEDES
Vår gästparkering är ett praktiskt och 
välkomnande inslag i föreningen. Att 
den dessutom är kostnadsfri för våra 
gäster är ju faktiskt snudd på unikt i 
området. På senare tid har vi 
dessvärre sett hur medlemmar 
”paxar” platserna, dvs parkerar den 
egna bilen på en gästplats i flera 
timmar innan gästerna anländer. Var 
snäll och undvik detta, då det 
förhindrar att platstillgången fördelas 
rättvist bland våra gäster! 

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!

L U G N A  G AT A N !

HÅRNÅLSKURVAN vid containern 
brukar de flesta av oss ta med ro. Men 
tyvärr ser vi titt som tätt dem som gillar 
att uppleva förhöjda g-krafter på vår 
gata.

Snälla, kör försiktigt! Ha i tankarna att 
bakom varje parkerad bil kan när som 
helst en junior springa fram. Haråsgatan 
är raka motsatsen till en fartsträcka, och 

detta har styrelsen nu uppmärksammat 
genom att sätta upp fräscha färgglada 
skyltar som påminner om att barn finns i 
området. Sprid ordet även till dina 
gäster: långsammast uppför backen 
vinner!

Tänk också på att aldrig låta dina små 
vistas på gatan i onödan!

STYRELSEN HÄLSAR
Det har tack vare vår medlem Ann-
Britt Pettersson konstaterats att det i 
årsredovisningen för 2010 finns 
uppgifter angående arvoden som 
motsäger varandra. Våra revisorer har 
gått igenom redovisningen av arvodena 
och det finns inga bakomliggande 
oegentligheter utan det handlar om en 
otydlig redovisning av detta i 
föregående års årsredovisning. Vi har 
tagit till oss av kritiken och vår 
intention är att på ett bättre och 
tydligare sätt redovisa fördelningen av 
de utbetalade arvodena i kommande 
årsredovisning.

Styrelsen

mailto:brfankaret@me.com
mailto:brfankaret@me.com
http://www.hsb.se/goteborg/ankaret
http://www.hsb.se/goteborg/ankaret
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UTRENSNING AV CYKLAR inför höststädning 
 

• MÄRK din cykel som du vill behålla med lägenhetsnummer OCH datum 
(oktober 2011). Senast lördag 22 oktober! 

 
• Omärkta cyklar kommer att forslas bort till ett 6-månaders mellanlager. 

(Kontakta Björn om du saknar din cykel efter städdagen) 
 

• Efter en 6-månadersperiod kommer ej hämtade cyklar att avyttras. 
 
Detta gäller även cyklar som står utomhus. 
 

Märkband och tuschpenna finns i cykelrummen. 
 
 
 
 
 

REGLER för CYKELFÖRVARING 
 

Alla som använder cykelrummen vid nr 19 och vid nr 7-9 inåt gården, inser att vi 
måste göra något radikalt åt trängseln. Styrelsen har därför beslutat att 
 
* Cykelrummen som nås inifrån gården, dvs det vid nr 19 och nr 7-9 reserveras för 
cyklar som används ofta. 
 
* Cyklar som används mindre ofta ska förvaras i privata förvaringsutrymmen, 
alternativt i den inre delen av cykelrum nr 7 som nås från Haråsgatan (utsidan). Där 
förvaras även alla cyklar som saknar stöd, dvs inte kan stå för sig själva.  
 
 
 
 

INFORMATION  
om fortlöpande åtgärder 

För att öka framkomligheten för dem som verkligen använder sina cyklar kommer 
styrelsen tillåta att cyklar flyttats från cykelrummen som vetter mot gården till det 
något mindre belamrade cykelrummet vid nr 7 mot gatan eller till 6-
månadersförvaringen innanför detta. Även utan att det är utannonserad utrensning. 
Det gäller endast cyklar som är obrukbara eller tydligt inte verkar användas. (Jämför 
detta med att felparkerad bil bortforslas). Titta i cykelrum 7an mot gatan, innan du 
tror att den är stulen! 
 
Detta utrensningsförfarande kommer hädanefter ske varje höst- och vårstädning. 
 
Naturligtvis är det önskvärt att var och en tar ansvar för sin cykels uppställning! 


