
N u m m e r  1  •  f e b r u a r i  2 0 0 8

Visst blir maN glad av att surfa 
på internet med vårt fräsiga bredband? 
Fastigheten är som alla vet försedd med 
marknadens snabbaste datakommunika-
tion för privatbruk. Det är en fiberoptisk 
anslutning, som vid beställningen för ett 
antal år sedan höll hastigheten 10 Mbit/s. 
Sedan en tid tillbaka är den uppgraderad 
till hela 100 Mbit/s.

Och nu blir det ännu roligare att surfa! 
Vi har nämligen förhandlat fram ett nytt 
avtal med leverantören Bredbandsbo-

laget. Hittills har vi betalat 315:– per 
månad, eller 285:– med autogiro.

Det nya grundpriset hamnar 20:– 
lägre: 295:– i månaden, eller 265:– med 
autogiro.

meN det roliga tar inte slut där. Har 
du sådan tur att du fyllt 60 år bejakar 
du såklart din ålder och ansöker om att 
få bli ”senior”, vilket ger dig ett månat-
ligt avdrag på hela 50:–. Allra roligast 
kommer alltså autogirerande 60-plussare 

ha, de åker internet för 215:– per månad.
Autogiro och seniorrabatt ansöker du 

om på Bredbandsbolagets kundtjänst, 
0770–777 000, eller så går du till www.
bredbandsbolaget.se och loggar in med 
dina användaruppgifter, varpå du kan 
kontakta kundservice via ett formulär.

Vårt Nya aVtal gäller från 1 april. 
Avtalet ger också rabatt för IP-telefoni, 
för dig som vill ha alldeles ofantligt roligt 
– även när du ringer.

RoligaRe
BRedBand!

Ny portkod
fråN 29 februari

XXXX
Var lika försiktig som vanligt – du får 
inte lämna ut koden till obehöriga!

kortisar

Våra tVå klotgrillar står sällan 
där de ska, de går sönder, de försvinner. 
Vi kommer som ersättning att köpa in 
två fasta grillar, som ska monteras där 
det passar. En omedelbar tanke är att 
ställa dessa där folk grillar oftast, det vill 
säga på kullen utanför port 3 samt vid 
sittgruppen utanför port 25 – gårdssidan 
alltså. Du kanske har någon annan bra 
idé? Meddela styrelsen senast måndag 
17 mars, så ser vi till att grillsäsongen 
2008 blir den bästa någonsin.

VaR ska Vi gRilla i åR?
sVara

seNast
17 mars!



du har sett informationslappen i 
brevlådan – gården måste dräneras. Det 
gäller i första hand A-husets sydfasad, 
som är hårt ansatt av det vatten som 
stannar kvar i marken på gården efter 
regnvädren. Och de är ju rätt många.

Styrelsen har begärt in offerter och 
gett uppdraget till Carlbergs, en entre-
prenör som tidigare utfört arbeten här 
i Ankaret till vår belåtenhet – och till 
trevliga priser.

deN utlösaNde faktorN för 
dräneringsarbetet var den vattenläcka 
som mynnat i ett av garagen i A-huset. Vi 
misstänkte i början att vattnet kom från 
tvättstugan i uppgång 13, och gav HSB i 
uppdrag att utföra ett inledande under-
söknings- och upphandlingsarbete.

Själva började vi dock misstänka att 
vattnet i garaget kanske inte härstam-
made från tvättstugan utan från gården; 
att det handlade om icke dränerat dag-
vatten som sipprat in i byggnaden. Prover 
som styrelsen och förtroendemannen 
utfört, bland annat med färgat vatten och 
med hjälp av fuktskadefirman Munters 
och deras värmekamera, har visat att så 
är fallet. Snart kommer du att kunna se 
en film om hela historien på Ankarets tv.

Som en följd av ovanstående har vi 

nu stoppat HSB:s undersöknings- och 
offertarbete, eftersom HSB:s konsult helt 
och hållet varit inriktad på att vattnet 
kom från tvättstugan, och inte provat 
några andra möjligheter. Våra internrevi-
sorer har dessutom varit mycket kritiska 
till HSB:s prissättning.

dräNeriNgsarbetet kommer 
att påbörjas måndag 11 februari, och 
beräknas pågå fram till mitten av mars. 
Slutlig återställning, inklusive asfalte-
ring, kommer att genomföras en viss tid 
efter arbetets färdigställande, eftersom 
marken måste tillåtas att sätta sig.

nu när dräneringsarbetet är påbör-
jat har entreprenören upptäckt att 
marken under asfalten är förorenad 
av stenkolstjära. de kontaminerade 
massorna måste fraktas till skara för 
omhändertagning. ett annat problem är 
att vi måste gräva djupare än planerat, 
så för att grävmaskinen ska nå ända 
ned till botten är vi tvungna att stänga 
av entréerna 11–17 några dagar, en 
entré i taget. dessutom har vi behövt 
spränga bort stora stenblock.

maNgelparty
Finns det något härligare än att krypa 
ned mellan manglade lakan? Vägen 
dit behöver inte vara så svår. lär dig 
använda stenmangeln, som finns vid 
tvättstugan mellan uppgång 23 och 25. 
anmäl ditt intresse till expeditionen, 
så försöker vi hitta ett datum som 
passar så många som möjligt. Fika ingår, 
såklart.

Nya medlemmar
irene emanuelsson och sven-olof 
eriksson – lgh 140
Ulrika krave och andreas Bäck-
ström – lgh 127

Välkomna till ankaret!

släNg rätt!
i soprummet bredvid biltvättgaraget 
kan medlemmarna deponera brännbart 
avfall, och även vissa typer av farligt av-
fall. Men friheten kommer med ansvar: 
släng inte precis vad som helst. nyligen 
stod det ett helt kök i soprummet! Vi 
har svårt att motivera renhållnings-
arbetarna att ta emot sådant som 
normalt kräver en container eller en 
tripp till återvinningsstationen. om vi 
inte tar ansvar för vårt avfall kommer 
föreningen att tvingas upphöra med 
denna service.

NyordNiNg i tVättstugaN
Från och med nu kommer tvättrum-
men nummer 2, 3 och 4 endast att 
kunna bokas i färdiga tretimmarspass:

0800 – 1100;
1100 – 1400;
1400 – 1700;
1700 – 2000.

inga bokningar får sträcka sig över 
gränserna mellan passen, eftersom så-
dana bokningar låser båda de omkring-
liggande tretimmarspassen så att färre 
medlemmar kan utnyttja tvättstugorna.
Tvättstuga nummer 1 kan användas 
som förut.

•

•

•
•
•
•

kortisar

gräVt Var 
det här!

presstopp!



trappträdeN tas Ned
nu har vi genomfört en namninsamling 
bland de boende närmast trappan mot 
oljekvarnsgatan, och med stöd från 
göteborgs Park- och naturförvaltning 
har beslutet blivit att träden ska tas 
ned eftersom de skuggar lägenheterna 
och hindrar utsikten.

ställ iN tV:N
Är kabel-tv-mottagningen suddig? Här 
är frekvenserna för de olika kanalerna.

program kanal mhz
FM-radio  88–108
sVT1 VHF5 175,25
sVT2 VHF6 182,25
TV3 VHF10 210,25
TV4 VHF8 196,25
TV4+ s11 231,25
kanal 5 s8 154,25
sVT24 s16 266,25
Barnkanalen s17 273,25
TV6 VH7 189,25
Cnn s13 245,25
Viasat sport s14 252,25
discovery s7 147,25
ZTV s15 259,25
ankarets intern-tv s18 280,25

känns detta obegripligt? Prata snällt 
med Jaime så kanske han hjälper dig att 
ratta rätt.
Vår antennanläggning har stöd för 
markbunden digital-tv, så det går fint 
att ansluta digital-tv och digitalbox. 
Hd-tv fungerar dock ej än. 

sus i röreN?
För en liten tid sedan var det flera 
boende i B-huset som stördes av 
susningar i värmesystemets rör. sådant 
ljud uppstår om termostaterna i lä-
genheterna är ganska stängda samti-
digt som cirkulationspumpen trycker 
igenom vattnet med relativt högt tryck. 
det blir svårt för vattnet att passera 
termostaterna, vilket kan ge ljud i hela 
rörsystemet. Vår lösning var att sänka 
temperaturen på cirkulationsvattnet 
med 1°C för att få termostaterna att 
öppna lite mer och inte bromsa vattnet 
så mycket. i och med denna åtgärd bör 
ljudet ha försvunnit – men om du fort-
farande plågas, kontakta styrelsen.

kortisar

styrelseN har fått en förfrågan 
från en medlem om tillstånd att glasa 
in balkongen. Det är en stor fråga, som 
naturligtvis gäller hur vi vill att våra 
egna utrymmen ska vara beskaffade, 
men också hur vi vill att vår fastighet 
ska upplevas från utsidan. Inglasade 
balkonger innebär en förändring i husets 
framtoning som berör många; balkong-
erna är en betydande del av husets 
”ansikte utåt”.

Vi i styrelsen vill först demokratiskt 
fråga dig som boende vad du tycker:

Vill du att vi ska ha möjligheten att 
glasa in våra balkonger?

Om vi får ett positivt gensvar i frågan 
från er medlemmar kan vi gå vidare 
med ärendet, men först och främst vill vi 
alltså att du ska säga din mening!

Lägg en lapp i expeditionens brevlåda 
senast 17 mars, eller var modern och 
eposta på styrelsen@brfankaret.se 

Vi möter som VaNligt vårsolen 
med trädgårdshandskarna på. Årets 
vårstädning sker den 27 april, och du 
är naturligtvis precis lika välkommen 
som vanligt. Vi varvar sysslorna med 
trevligt umgänge och fika i samlings-
lokalen. Container finns, så att vi kan 
slänga saker vi inte vill ha.

På tal om det: på vårstädningen tar 
vi en extra titt på elrummen i trapphu-
sen. Har du saker där – ta vara på dem i 
förväg, annars slänger vi dem.

Vi städar också i barnvagnsrummen. 
Därför är det viktigt att du i god tid 

före städdagen märker upp din barn-
vagn, barncykel, pulka eller liknande 
– vad du än har stående i barnvagns-
rummen – med ditt lägenhetsnummer. 
Omärkta saker slängs i containern.

obserVera att barnvagnsrum-
men inte är till för långtidsförvaring av 
saker som inte används. Om du har en 
barnvagn stående, och dina barn just 
nu är ute och övningskör med bilen, så 
är det dags att ställa barnvagnen i ditt 
källarförråd i stället. Platsen i barn-
vagnsrummen behövs av andra.

VårstädNiNg 27 april

sVara
seNast

17 mars!Vill dU Ha
iNglasad balkoNg?



kom ihåg: det är Vår fastighet!

ankarbladet är medlemstidning inom BRF ankaret på Haråsgatan i Majorna, göteborg. ansvarig utgivare är Petra Velte, redaktör 
är gunnar linn. Material mottages gärna – lämna din idé i expeditionens brevlåda, eller e-posta på ankarbladet@brfankaret.se

berberis Väck
Björn har nu verkställt ett gammalt sty-
relsebeslut och tagit bort alla lömska 
berberisbuskar.

Natt i tVättgaraget?
i tvättgaraget får du undantagsvis 
parkera din bil över natten, om det är 
så att den måste torka efter tvätt eller 
liknande. Tvättgaraget är dock inte 
avsett att ersätta en vanlig parkerings- 
eller garapeplats. all löpande nattpar-
kering ska ske på egen plats.

Vi möts i hammockeN
Föreningen har begåvats med en 
hammock, en present från nyinflyt-
tade medlemmar som insåg att deras 
balkong var ett snäpp för liten för 
möbeln. Tips om var vi ska ställa ham-
mocken för bästa trevnad lämnar du till 
expeditionen, såklart – eller e-posta på 
styrelsen@brfankaret.se

se figaro gifta sig!
ing-Marie Hörn i uppgång 15 har biljet-
ter över till Mozarts ”Figaros bröllop” 
på göteborgsoperan 8 mars. Platserna 
är på rad 5. Vill du gå med? Plocka 
fram 415:– per biljett och kontakta 
ing-Marie senast 7 mars på telefon 
14 92 91 eller e-post imch@post.
utfors.se

kortisar

Vill du kontakta styrelsen? inget kan vara enklare. lägg en lapp i expeditionens brev-
låda (på B-husets gavel mot gården) eller e-posta på styrelsen@brfankaret.se

tillsammaNs med detta Ankarblad delar vi 
ut HSB-broschyren ”Vem ska underhålla bostads-
rätten?”, som i detalj reglerar ansvarsfördelningen 
mellan boende och förening när det gäller under-
hållsansvar.

Det mesta är i broschyren ganska självklart, men 
rätt vad det är behöver du veta vad som gäller, så 
spara gärna broschyren på ett bra ställe för fram-
tida behov.

VeM ska UndeR-
Hålla BosTads-
RÄTTen?

Dags att sälja gummibåten eller lösnäse-
samlingen? Busenkelt. Skicka e-post till 
styrelsen@brfankaret.se eller lämna 

en liten papperslapp i expeditionens 
brevlåda, så lägger Jaime ut din annons 
på Ankarets intern-tv.

håll ögat öppet!
på seNaste tideN har vi haft tråkiga 
inbrott i matkällare och elrum, och 
medlemmar har sett personer som går 
omkring på parkeringen nattetid och 
lyser in i bilarna med ficklampa. Det är 
inte läge att lämna värdefulla saker i 
bilen – se till att ta med dig dina grejor 
när du kört färdigt för dagen.

Ha gärna ögonen med dig, berätta för 
styrelsen om du sett något konstigt. Det 
allra trevligaste är ju om vi kan slippa 
vara oroliga för olika former av brotts-
lighet. Så låt oss hjälpa varann att hålla 
koll – även om vårt lilla berg brukar vara 
hyggligt förskonat från den kriminalitet 
som finns runt omkring här i Majorna.


