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N U M M E R  2 0 1 1 / 2 0 1 2 : 4  -  J U L 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!

SÄG UPP DITT 
BRF-TILLÄGG!
Föreningen har tecknat en ny 
försäkring med bolaget Moderna 
Försäkringar. Det som är extra 
fördelaktigt nu är att vi fick med s k 
”kollektivt BRF-tillägg” i avtalet.

Det betyder att du nu kan höra av dig 
till ditt eget bolag och säga upp ditt 
eget individuella BRF-tillägg (en del av 
din hemförsäkring) om du har ett 
sådant. Föreningens kollektiva BRF-
tillägg tar över denna funktion och du 
kan därmed kanske spara en slant! 
Hör med styrelsen om du är osäker!

T R E V L I G  S O M M A R !

DET ÄR SNART dags för de flesta 
av oss att stänga butiken över 
sommaren, och ta en välförtjänt 
semester.

Några har säkert redan åkt till 
sommarstället, utomlands eller satt sig 

på balkongen med en god bok. Vi får 
väl hoppas på att juli bjuder på en 
gnutta mer sol bara. Man får väl påstå 
att växtligheten kan få nöja sig med 
regnransonen på ett tag nu?

Oavsett vad du hittar på: trevlig 
sommar önskar styrelsen och 
redaktionen!

Ingemar Lind - vikarie under 
sommaren! Honom når du på Björns 
vanliga nummer 0702-925254!

SEMESTER-
TIDER
Vår fastighetsskötare Björn Bohlin 
och vår förtroendeman Jaime da 
Silva kommer båda två ta en 
välförtjänt semester veckorna 
28-31.

Ingemar Lind kommer under tiden 
att hoppa in och utföra 
fastighetsskötsel. Expeditionen 
kommer däremot vara stängd 
under dessa veckor. Välkommen 
tillbaka måndagen 6 augusti!
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NYA MEDLEMMAR

- Malin Gyllård och Johan Stenlund - 
uppgång 19

- Marie Johansson - uppgång 3

- Magnus Aronsson - uppgång 19

- Henrik Johansson - uppgång 19

- Rickard Hallin - uppgång 13

Varmt välkomna till Ankaret!

TAR ALDRIG SEMESTER
Tänk på att vara lite extra 
uppmärksam under semester-
veckorna. Låt inte portar och dörrar 
stå öppna i onödan, och tänk på att 
källardörrar och liknande blir 
ordentligt låsta. På det sättet minskar 
vi alla risken för att bli av med prylar, 
och vi får en tryggare nattsömn. Folk i 
inbrottsbranschen är inget vidare på 
att ta semester!

KOMPOSTERA BARA 
KOMPOST
Det förekommer fortfarande att vi 
upptäcker restavfall som slängts i våra 
behållare för kompost. Låt oss alla 
vara petnoga och enbart placera ren 
kompost här!

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.

B R A  J O B B AT !
STORT TACK,
alla ni som var med och 
sopade, rensade och fejade! 
Det blev en riktigt trevlig 
städdag, och stämningen var på 
topp.

”Det var en strykande åtgång, 
och nästa gång utökar vi på 
begäran vårt vegetariska 
sortiment”, lär korvgubben ha 
sagt i en kommentar.

Slutligen, stora varma tack till 
fikagänget som såg till att 
vår dag rundades av med gott 
kaffe, smörgåsar och bakverk i 
samlingslokalen!

TRAPPHUS-NYTT

SLUT PÅ VÄNTANS tider! 
”Pilotuppgången” nummer 13, som 
renoverades med bland annat nya 
ytskikt och förbättrad akustik, blev 
väldigt lyckad.

Nu har det blivit dags för att ta tjuren 
vid hornen och fortsätta med 
trapphusrenoveringen i större skala. 
Uppgång 15 är först ut i augusti, resten 
följer snart!

NÄST PÅ TUR: 

UPPGÅNG 15!
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ANNAT BREDBAND?
Du som har Bredbandsbolaget kan 
strunta i just denna blänkare!

Har du en annan leverantör än 
Bredbandsbolaget nu? Glöm inte bort 
att säga upp din tjänst i tid. De flesta 
leverantörer tillämpar en viss 
uppsägningstid. Från och med den 1 
oktober har vi ju en 
kollektivanslutning som innebär att 
bredbandet ingår i hyran! Och då är 
det ju onödigt att betala för mycket på 
sitt gamla abonnemang.

AVBROTT I BREDBANDET?
För det mesta funkar nog vårt 
bredband kanonbra, men det händer 
ju alltid grejer någon gång med allt 
som är tekniskt. Upplevde du också 
ett avbrott häromveckan? De flesta av 
oss drabbades av ett avbrott under 
ungefär en dag, innan problemet 
löstes. Kom ihåg att du inte ska 
behöva betala för en tjänst som inte 
fungerar. Föreningen kommer inte att 
göra gemensam sak här, eftersom vi 
ännu inte har en kollektiv anslutning. 
Däremot uppmanar vi dig som 
privatperson att skriva till 
Bredbandsbolaget och kräva rabatt 
som kompensation för avbrottet! Det 
lönar sig!

SOPTIP(P)S
Som du läser här intill, så kommer en 
minskad avfallsmängd innebära 
sparade pengar för Brf Ankaret i 
framtiden. Här kommer några enkla 
tips som hjälper dig, miljön, och 
plånboken på traven:

- Undvik onödiga produkter. 
- Välj varor med enkla förpackningar 
som kan återvinnas. 
- Det finns många produkter där 
fodralet krävt mer energi och råvara 
att tillverka än själva innehållet. 
- Handla fler varor i lösvikt för att 
undvika onödiga småförpackningar. 
- Undvik engångsprodukter.

(Källa: Göteborgs stad)

SNART BYGGSTART

SORTERA OCH SPARA!

SNART AJÖSS TILL den gamla 
luggslitna containern i slänten! 
Projekteringen av de nya kärlen för 
restavfall och kompost är klar - och 
byggstart väntas efter sommaren!

Med andra ord dröjer det inte länge 
förrän du kan lämna ditt avfall med stil.

De nya kärlen placeras som du nog 
redan vet i direkt anslutning till 
återvinningsstationen. Hela platsen får 
en fräschare framtoning, och våra 
bilburna gäster slipper parkera bredvid 
en tråkig container!

VÅRA NYA KÄRL kommer att 
förses med lås, och om allt går som 
planerat blir det tal om elektroniska 
”taggar”, av den sort som vi bland annat 
redan använder för att komma in i 
hobbylokal, bastu och ett av våra garage.

Varför är det då plötsligt så viktigt att 
låsa om våra avfallskärl? Jo, i och med 
den permanenta lösningen för restavfall 
kommer föreningen hädanefter att 

faktureras ”per kilo” för allt avfall som 
hämtas här.

Nu har du redan räknat ut resten själv: 
vi medlemmar kan ju tillsammans spara 
stora pengar om vi är noga med att 
sortera vår kompost, våra förpackningar 
och vårt restavfall och kasta i rätt 
behållare. Bra, va?

RÄTT SORTERING SPARAR SLANTAR!
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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.

SECURITAS TAR ÖVER
Från och med 1 juni har Securitas 
tagit över uppgiften att bevaka våra 
parkeringsplatser. Våra villkor för 
parkering på gäst- och avlastnings-
platserna är oförändrade, så du kan 
vara lugn (så länge du parkerar rätt!).

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!

HOPPA OMBORD!
HEJ!
Gillar du att vara med och stå 
vid rodret, oavsett om det 
råder stiltje eller styv kuling? 
Vill du vara med och föra 
dialog om hur en bra 
bostadsrättsförening kan bli 
ännu bättre?
Styrelsearbetet i Ankaret är 
omväxlande och givande och 
inte minst otroligt lärorikt. 
Tycker du att det låter kul? Vill 
du kunna sätta upp ett viktigt 
förtroendeuppdrag på ditt CV? 
Tveka inte att kontakta 
valberedningen! 
Skepparexamen behövs inte.

INFÖR STÄMMAN 2012...

STYRELSEN BEHÖVER DIG!

H A  E N
H Ä R L I G 

S O M M A R !
önskar styrelsen
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