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N U M M E R  2 0 1 2 / 2 0 1 3 : 3  -  A P R I L

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!

MÄRK VÄL!
Snart är det dags för vårstädning. En 
genomgång av barnvagnsförråden 
kommer att göras, så glöm inte att 
märka din barnvagn och dina barns 
leksaker väl. Trängseln är ju välkänd, så 
det är viktigt att bara vagnar som 
används regelbundet förvaras i 
dessa utrymmen!

NYTT STÄLL!
Vi har fått ett nytt fint 
cykelställ! Du hittar det 
nedanför trappan mot gatan, 

utanför vävstugan. Cykelstället 

är av senaste modell och har 

rejäla byglar som underlättar 

fastlåsning med bygel- eller 

vajerlås.

TREVLIG VÅR!

Märk med
datum
och 
lägenhets-
nummer!

DET VERKAR SOM om vintern 
aldrig riktigt vill släppa taget i år. 
Trots att Kung Bore är så svår att 
övertala, finns överallt tydliga 
vårtecken - det räcker att titta i våra 

rabatter! Solen gör sitt bästa för att 
tina upp tjälen - det riktigt knakar.

Ankaret möter våren med flera 
nyheter. Först och främst kan vi vara 
stolta över våra nyrenoverade 

trapphus. Nya cykelparkeringar, en 
medlemshemsida och ett uppfräschat 
utbud av TV-kanaler är andra roliga 
saker som hör ”vår” vår till.
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NYA MEDLEMMAR

- Janna Bordier & Fabian 
Hundertmark uppgång 23 

- Jenny Lans, uppgång 15 

- Helen Lindberg uppgång 3 

- Eva-Mari Åkesjö, Hans Åkesjö, 
Anders Åkesjö och Lars Åkesjö, 
uppgång 3

Varmt välkomna till Ankaret!

NYA KANALER
Ingen har väl missat våra nya kanaler? 
TV8, TV4 Sport och National 
Geographic Channel är nya tillskott i 
vår TV-flora.

INBROTT IGEN!
Någon gång mellan 29:e och 31:e 
mars har vi haft ett mindre kul 
påskbesök i källarförråden mellan 
uppgång 23 och 25. Kolla dina saker 
extra noga, och se gärna till att alla 
källardörrar stängs ordentligt efter 
dig.

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 – 3341221
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.

CONTAINER 
PÅ GÅNG
Har du något att slänga? Passa på nu. 

Mellan 3/5 och 6/5, i samband med 

städdagen, kommer en rejäl container 

att stå hos oss. I den kan man slänga 

brännbart avfall. Kasta gärna loss, 

men tänk på om något kan 

återanvändas - skänk gärna dina 

användbara saker, kläder med mera!

VÅRSTÄDNING

Välkomna till vårens städdag! 

Kanonstämning, korvgrillning, mackor, 

kaffe, kaka, allt ingår! Ta på dig något 

oömt så ses vi klockan 10.

Söndag 5 maj

CYKEL VS AMBULANS

Tänk dig för en extra gång när 

du ställer ifrån dig cykeln. 
Biltrafik på gården är ju i de 

flesta fall inte önskvärd - men 

- vi vill nog alla underlätta för 

transporter som den här till 

vänster. Cyklar hör hemma på 

avsedda platser! Detta blir 

dessutom än viktigare då 
antalet cyklister i föreningen 

bara ökar.
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LA CAGE AU FOLLES
Gå på musikal! Ing-Marie Hörn har 
biljetter till La Cage aux Folles på 
GöteborgsOperan. Läs allt om 
föreställningen på opera.se !

19/10 kl 15 - 730:-, svar senast 9/8!

5/12 kl 19 - 650:-, svar senast 27/9!

11/12 kl 19 - 650:-, svar senast 3/10!

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

BALKONGHÄNG?
Nu börjar balkongsäsongen. Du som 
röker på balkongen, eller har gäster 
som gör detta: kasta under inga 
omständigheter ner fimpar från din 
balkong! Först och främst ser det 
tråkigt ut lite varstans under 
balkongerna. Vidare vet vi ju till 
exempel ingenting om hur brandfarlig 
linmattan mattan nedanför A-huset är, 
och det är väl dumt att testa.

TJATAR VI?
Det är absolut okej att röka. Men 
försök att vara noga med detta: släng 
ingen fimp på gården. Vi har många 
småttingar som gillar att stoppa allt i 
munnen, och en fimp hör väl till de 
mindre angenäma sakerna man kan 
tugga på.

SÅ GOTT SOM FÄRDIGT...
NU KAN VI snart andas ut! 
Den tredje och sista etappen i vår 
trapphusrenovering är snart helt 
färdig.

Vi kan nu efter allt stök njuta 
av fräscha trapphus med mycket 
bättre och lugnare akustik, nya 
tapeter, trevlig LED-belysning 
och mycket mer.

På strategiska ställen har vi 
valt detektorljus, det vill säga 
belysning som tänds automatiskt 
när du exempelvis kommer från 
tvättstugan ut till ett mörkt 
trapphus. Praktiskt och tryggt.

LYCKOSPARK I VÄGGEN?
Om du mot all förmodan skulle råka orsaka något 
märke på de nymålade ytorna i trappen - använd 
kallt vatten och inget annat! Annars kan den nya 
väggfärgen ta skada. Du kan också prata med Björn 
- han har speciella rengöringsdukar för väggarna.

...INTE BARA I TRAPPEN

FRÄSCHA GÅNGAR
Flera flugor i en smäll. Vi har 
passat på att låta måla om 
de flesta av våra källargångar 
när vi ändå hade duktigt folk 
på plats.

BJÖRNS KONTOR
Björn har också fått ett 
välkommet lyft i sina lokaler, 
och nya fönster i både 
arbetsrum och fikarum! 

mailto:imch@bredband.net
mailto:imch@bredband.net
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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.

KOLLA DIN DISKMASKIN!
Maskinerna är våra vänner. Men vid 
ett par tillfällen har det orsakats 
tråkigheter och stora besvär i vår 
fastighet när en diskmaskin har börjat 
läcka vatten. När kollade du din 
maskins anslutningar senast? 
Fuktsanering är kort sagt gôrjobbigt!

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!

M E D L E M S - S U R F
VI SKA BYGGA ut! 
Åtminstone på webben. Vår 
hemsida kommer att 
kompletteras med en särskild 
medlems-sida. Här kan vi logga 
in med användarnamn och 
lösenord.

Medlemssidan (som finns på 
medlem.ankaret.se) ska främst 
fungera som en kompletterande 
informationskanal utöver 
Ankarets TV och Ankarbladet. 
Håll utkik - detaljerna kommer 
snart!

B R E D A R E  B A N D
SNABBAST I STAN.
Vi får uppgraderat bredband. 
Hastigheten ska hädanefter vara 100 
Mbit/s både ner och upp. Bra, va?

STÖRNINGAR?
Ibland har några medlemmar haft lite 
”glapp” i uppkopplingen. Händer detta 
dig - tveka inte att ringa 
Bredbandsbolaget på 0770-777000. Ett 
tips är att först utesluta fel på din 
router genom att koppla in datorn i 
bredbandsjacket direkt med en 
nätverkskabel.

Vi är tacksamma om du säger till oss i 
styrelsen också - vi behöver ha lite koll 
på eventuella driftstörningar så att vi 
kan föra dialog med leverantören och 
säkerställa att garantier m m hålls! Snart ännu snabbare.

VI HAR SETT några råttor kila 
omkring runt vårt område, särkilt 
vid trappan mot Oljekvarnsgatan.

Nu har vi låtit lägga ut 
motmedel i brunnar och före 
detta soprum (de små med 
”luckor”).

En sak man bör tänka på när 
det gäller råttbekämpning är att 
inte mata fåglar i området. 
Fågelmaten lockar till sig 
gnagare, och dessutom kan den 
motverka råttgiftet.

R ÅTT N Y TT
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