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N U M M E R  2 0 1 2 / 2 0 1 3 : 2  -  D E C E M B E R

NYA MEDLEMMAR
- Jesper Söderqvist, uppgång 21

- Åsa Edvardsson, uppgång 25

- Jakob Broman, uppgång 13

- Marita Tell, uppgång 19

- Ann-Louise Landelius & Pål 
Södersten, uppgång 21

- Anna Andrén & Jiri Goldschmied, 
uppgång 7

- Mia Olsson & Johan Jansson, uppgång 
7

- Malin Andersson, uppgång 23

- Andreas Gavér & Jennie Sjöbeck 
Gavér, uppgång 3

Varmt välkomna till Ankaret!

KOLLA FÖRRÅDET!
Det är inte ofta vi råkar ut för 
tråkigheter, men som du säkert sett 
på anslagen i våra uppgångar har vi 
nyligen haft ett källarinbrott. Vi blir 
påminda om att våra förråd inte 
direkt håller Alcatraz-klass.

Ta gärna för vana att gå en sväng till 
ditt förråd då och då och kolla att 
inget saknas eller ser konstigt ut. På 
det sättet hjälper vi medlemmar 
varandra att förebygga inte bara 
inbrott, utan också vattenskador och 
andra tråkigheter som kan inträffa i 
våra källare!

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Vinterbild från Göta Älv - julpyntad Stenabåt.

SLUT-
TVÄTTAT

VÅRA HUS BYGGDES utan tvekan 
på en tid då bilismen verkligen började 
blomstra. Det kan vi inte minst se på 
föreningens stora antal 
parkeringsplatser. Föreningens eget 
biltvättgarage minner också om hur 
bilen var i fokus en gång.

Vårt tvättgarage har en golvbrunn 
där tvättvattnet orenat rinner rakt ner i 
Göteborgs kommunala avlopp. Vi har 
läst på - och får med mössan i hand 
erkänna att detta inte längre håller 
juridiskt. Regelverket säger klart och 
tydligt att biltvättplatsers avlopp måste 
vara utrustade med en särskild 

separeringsanläggning, där olja, asfalt 
och andra föroreningar från våra bilar 
tas om hand istället för att rinna ner i 
avloppet.

Vi måste ta vårt ansvar, och kan 
därför inte längre använda detta garage 
för biltvätt, utan vi hänvisar till 
godkända tvättanläggningar där 
avloppsvattnet tas om hand på rätt sätt.

Däremot går det alldeles utmärkt att 
även i fortsättningen städa och 
dammsuga din bil i det f d tvättgaraget! 
Dessa aktiviteter orsakar ju inget 
förorenat avloppsvatten.

Dags för Ankaret att rena avloppsutsläppen - och 

miljösamvetet.

GLÖM INTE...
HÄMTA UT DINA 

TAGGAR!

Till varje lägenhet hör 3 st  

taggar. Det är fortfarande 

många som inte har 

hämtat ut alla 3!
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NÄSTA MÖTE!
Nästa styrelsemöte är 2013-01-07. 
Hör gärna av dig till styrelsen om du 
har någon fråga som bör tas upp på 
mötet.

LITE LENNART
”Lite Lennart” är Lennart Hellsings 
fantasifulla texter i musikteater-
format, en föreställning för hela 
familjen på GöteborgsOperan, Lilla 
scenen.

Ing-Marie Hörn har biljetter till 
lördagen 16 mars 
kl 14:00!
Pris för vuxen 60 kr, 
för barn 40 kr. Hör av 
dig till Ing-Marie, 
031-149291, eller 
imch@bredband.net, 
senast 12 januari!

DISKMASKIN ELLER 
HEMMABIO?
Önskelistan kan nog göras lång för 
många, kanske speciellt för er som 
precis har flyttat hit. Många 
elektroniska prylar gör vår vardag 
bekvämare och roligare - men den har 
en annan sak 
gemensamt: de 
låter!

Maskinen full? Tänk 
på att inte tvätta 
eller tumla sent 
på kvällen. Har du 
ett fett hemmabiosystem? Tänk på att 
grannarna kanske också hör Christian 
Bales mörka Batman-stämma. Och 
hans farkoster, så klart.

Vårt hus är byggt med ett bjälklag i 
betong som tyvärr låter vibrationer 
och ljud synnerligen effektivt 
fortplanta sig genom huset. Därför 
måste vi alltid visa varandra ömsesidig 
hänsyn!

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 Johan Lyttbacka, redaktör 
är Mikael Enqvist. Material mottages gärna – lämna din idé i expeditionens brevlåda, eller e-posta på adressen här ovan.

JULEN UTE I GOD TID... VI VILL INTE störa julstämningen 
i Ankaret. Så var snäll och läs inte 
detta förrän i januari.

En container är beställd för att ta 
hand om våra utslängda granar med 
mera. Den kommer att stå här mellan 
11/1 och 14/1. Du kan också passa 
på att kasta annat grovavfall i den, 
förutsatt att det är brännbart!

HEJ FRÅN NYA STYRELSEN!
På vår årsstämma den 19/11 valdes en ny styrelse. Vi fick denna gång 4 nya 
ledamöter. Från oss alla till såväl ”gröna” som inkörda ledamöter: lycka till 
med styrelseuppdraget kommande år!

Stämman valde följande ledamöter till styrelsen:
Johan Lyttbacka - ordförande
Elin Axelsson - sekreterare
Ing-Marie Hörn - ekonomiansvarig
Kim Westlund - IT-ansvarig samt vice ordförande
Jakob Krozer - yttre miljö
Magnus Aronsson - byggansvarig

God Jul och Gott Nytt År önskar nya styrelsen!

CYKELPLATS 2.0
DU HAR SÄKERT sett anslagen i 
våra cykelrum med motionen från 
Ankarets cykelgrupp. Var du dessutom 
med på vår årsstämma vet du redan allt.

Förslaget var i korthet att Ankaret ska 
anlägga fler och bättre 
parkeringsmöjligheter för våra cyklar, 
och motionen fick bifall i stämman.

Fler och fler medlemmar använder 
dagligen cykel, och detta märks ju inte 

minst i våra cykelrum som även efter 
utrensningar fortsätter vara tämligen 
fullsatta.

Läs gärna mer i stämmoprotokollet, 
och titta också på själva motionen. Vi 
kommer nu att se över föreslagna 
möjligheter och börja anlägga nya 
cykelplatser såväl inne som ute.

Börja cykla du också - snart blir det 
gott om plats!

EXPEDITIONEN HAR JULSTÄNGT

24/12 och 31/12!
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