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N U M M E R  2 0 1 1 / 2 0 1 2 : 2  -  D E C E M B E R - J A N U A R I

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!

NY
PORTKOD
XXXX

GÄLLER FR O M

10/1 2012!

GOTT NYTT ÅR 2012!

HELG, HELG, STRÅLANDE helg! Nu 
finns det inget som stoppar nyåret. 
Julborden är avklarade, några klappar är 
bytta på rean, skinkan är nästan men inte 
riktigt slut, frysen är fortfarande fylld 

med allt sött och gott som så gärna fastnar 
i tänderna.

Avståndet till nyåret kan vid 
tidpunkten för detta nummers utgivning 
endast mätas i mikroskop, men vi hoppas 

ändå att du har några minuter över till 
denna lilla skrift.

Tänd ett ljus, hämta varma filten och 
sjunk ner i din fåtölj med Ankarbladet.

Men glöm för allt i världen inte 
nyårssteken i ugnen.

VENTILERA MERA

NYCKELN TILL ATT begränsa 
radonhalten i ett hus är fungerande 
ventilation. Kolla dina ventiler - är de 
öppna? Styrelsen hälsar att alla 
lägenheter har OK-stämpel nu, sånär 
som på någon enstaka efterkontroll.



2

NYA MEDLEMMAR
- Markus Ekström, uppgång 13
- Sofia Bagå och Marcus Karlsson, 

uppgång 15
- Katja Loguin och Tevel Suralski, 

uppgång 13
- Jesper Adolfsson, uppgång 23

Varmt välkomna till Ankaret!

SENT KLAPPTIPS!
Ett Enjoy-häfte är späckat med 
rabatter och du behöver inte använda 
många kuponger förrän du har tjänat 
in hela häftet. Och du, Bonus 
Shopping-häftet med ännu fler 
rabatter ingår om du köper ditt 
Enjoy-häfte innan 31 januari 2012! Allt 
detta för bara 395 kronor. Köp på 
expeditionen eller kontakta Ing-Marie 
Hörn, imch@bredband.net.
Kolla också in www.enjoyguiden.se för 
mer information. Enjoy!

24 TIMMAR GÄLLER
Låt gärna dina besökare använda 
Ankarets populära gästparkering. Tänk 
bara på att: just därför att den är så 
populär, måste vi vara noga med 24-
timmarsregeln. Under stora helger 
som t ex jul och nyår är efterfrågan 
särskilt hög, så låt oss alla hjälpas åt så 
att platserna kan utnyttjas så rättvist 
som möjligt!

BORTREST?
Ska du iväg med bilen en vecka eller 
två? Prata då gärna med någon 
granne, han eller hon kan kanske ha 
nytta av din p-plats när t ex mormor 
och morfar ska sitta barnvakt under 
biokvällen! Då får vi ju till på köpet 
plats med ännu en besökare till på 
gästparkeringen. Och en glad 
mormor. Snacka om ”win - win”.

TACK!

...FÖR ALLA INSATSER PÅ 

STÄDDAGEN 23 OKTOBER!

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.

VAR ÄR MIN CYKEL?
VI HADE EN rätt omfattande 
satsning på att rensa upp i våra 
cykel- och barnvagnsförråd 
under den senaste 
höststädningen. Ett stort antal 
cyklar togs om hand. Glömde du 
kanske att märka din cykel? Är 
du en driven sällancyklist? Kolla 
i det f d fotolabbet, din cykel kan 
stå där!

Kom ihåg att utgallrade cyklar 
kommer att avyttras permanent 
på vårstädningen! Det är ju en bit 
kvar tills dess, men tiden går ju 
fortare än bortglömda cyklar, så 
se efter nu!

F.D. FOTOLABBET - 

NUMERA SÅHÄR FULLT!

CYKLISTER, HÖR UPP! Styrelse-
ledamoten Sara Eriksson tar nu upp 
stridsyxan mot trängseln i våra cykelrum. 
Åk med i klungan, utnyttja fartvinden 
och engagera dig du också!

För att vara med i cykelgruppen krävs 
inget annat än en god vilja och gärna en 
särskild plats i hjärtat för våra 
miljövänliga tvåhjulingar.

Överst på dagordningen står frågan 
om hur våra rutiner för cykelförvaring 
ska se ut på längre sikt.

Vill du vara med? Hör av dig till Sara 
Eriksson på e-post: sara.eson@gmail.com.

Och du: glöm inte hjälmen!

NY CYKELGRUPP

mailto:imch@bredband.net
mailto:imch@bredband.net
http://www.enjoyguiden.se
http://www.enjoyguiden.se
mailto:sara.eson@gmail.com
mailto:sara.eson@gmail.com
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JUL-EXPEDITIONEN
Vår uppskattade förtroendeman 
behöver precis som alla andra lite 
ledigt över helgerna, och därför gör 
expeditionen ett litet juluppehåll i sina 
öppettider. Vi håller stängt 
måndagen den 2 januari.

GÅ PÅ OPERA!
Lady Macbeth från Mzensk av Dmitrij 
Sjostakovitj - ny uppsättning på 
Göteborgsoperan! Ing-Marie Hörn 
har biljetter till 2012-04-01! Priset 
är 510 kronor inklusive garderob. Blir 
vi 15 personer eller fler får vi 30 
kronor rabatt per person!

Hör av dig till Ing-Marie Hörn, e-post 
imch@bredband.net eller telefon 
031-149291.

TAGGIG NYHET
Från och med nu gäller elektronisk 
nyckeltagg för tillträde ner till 
pingisrum och bastu. Har du sedan 
tidigare nyckel hit? Kontakta då 
expeditionen för att uppdatera din 
nyckeltagg vid behov! 

CONTAINER BESTÄLLD!

NU ÄR GLADA julen knappast slut 
än, men som vanligt gillar vi att vara ute 
i god tid. Därför har vi beställt en rejäl 
container i början av nästa år.

Passa på att dansa ut julen någon gång 
mellan fredagen 13/1 fram till och med 
måndagen 16/1, då ska containern vara 
på plats.

Detta är förstås också ett bra tillfälle att 
slippa åka till återvinningscentralen med 

dina grovsopor - kanske har du inte bara 
en trött julgran utan kanske också ett 
nyrenoverat kök?

Tillsammans med tillfällena för våra 
vår- och höststädningarna brukar alltså 
föreningen erbjuda en rejäl container hela 
tre gånger per år, inte helt dumt för dig 
som till exempel inte har tillgång till bil!

T R A P P H U S - N Y T T

SE OCH HÖR, vad fint det blir! Våra 
luggslitna trapphus har länge varit i 
behov av en smärre översyn. Tapeter 
hänger på sniskan och färgen flagnar här 
och var.

Men nu är räddningen nära, och vi har 
valt att göra en liten smygstart i uppgång 
13. Denna uppgång har på prov fått 
uppfräschade ytskikt - och vi har inte 
lämnat något åt slumpen. En 

arkitektfirma är nämligen med och 
hjälper oss, för att trapphusens ytskikt 
ska bli så fräscha som möjligt, samtidigt 
som vi ämnar bevara sextiotalskänslan 
som hör huset till.

Sist men inte minst monterar vi 
akustikplattor för att minska störande 
eko. Nyfiken? Gå till uppgång 13 och 
titta och lyssna!

Taggad för 
bastubad?

Dmitrij Sjostakovitj, 1906 - 1975

Välkommen tillbaka den 9 januari!

Gör snart 
entré.

mailto:imch@bredband.net
mailto:imch@bredband.net
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NYA STYRELSEN 
SÄGER HEJ!

FÖR INTE ALLS längesedan 
hade Brf Ankaret sin årliga 
föreningsstämma. Denna ägde 
närmare bestämt rum i Sjömans-
lyrkan den 21 november. Flera 
frågor avhandlades, och härlig 
landgång samt tårta avnjöts strax 
före.

Stämman gick på val-
beredningens förslag och valde 
en styrelse med en bra blandning 
av rutinerade och nya ledamöter 
- namnen ser du här till höger. Vi 
passar på att önska den nya 
styrelsen ett bra och givande år, 
lycka till!

HÄR ÄR VI!
STYRELSEN 2011/2012

Göran Andersson - Ordförande.

Ing-Marie Hörn - vice ordförande.

Gönna Petersen - sekreterare.

Johan Lyttbacka - ledamot.

Sara Eriksson - ledamot.

Martin Lessner - ledamot.

Jan Elverdam - HSB-ledamot.

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.

KOMPOSTERA MERA!
I Ankaret är vi duktiga på att 
kompostera, och vi kan bli ännu 
bättre. Göteborg satsar nu på en rejäl 
biogasanläggning, och ett allmänt 
utrop går ut över älvmynningen: 
Kompostera mera! Genom att lämna 
allt ditt matavfall i komposttunnan 
bidrar du aktivt till framställningen av 
miljöriktig biogas!

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!

STÄMMO-NYTT
DEN KANSKE STÖRSTA frågan på 
Ankarets föreningsstämma 2011 var den 
om gruppanslutning av bredband.

Majoriteten av närvarande 
medlemmar röstade igenom styrelsens 
förslag att upphandla en grupp-
anslutning av bredbandet. Detta innebär i 
korthet att bredbandsavgiften läggs på 

hyresavin istället för den räkning som du 
idag får separat.

Enligt stämmobeslutet ska medlems 
bredband inte få kosta mer än 125/kr i 
månaden, och då ska IP-telefoni ingå.

Kolla in stämmoprotokollet som damp 
ner i lådan häromveckan, där står alla 
detaljer!

SNART FÖRNYAT

BREDBAND
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