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N U M M E R  2 0 1 2 / 2 0 1 3 : 4  -  J U N I

RÄTT OM MEDLEMSWEBB - 
OCH NYTT LÖSENORD!
I förra numret smög det sig in en 
felaktig adress till vår nya fina 
medlemssida på webben. Rätt 
adress är:

http://medlem.brfankaret.se

Nya inloggningsuppgifter
användarnamn: xxxxx
lösenord: xxxxx

Gäller fr o m xxxxx!

Ovanstående info är inte tillgänglig i 
webbversionen av Ankarbladet!

NYA MEDLEMMAR
• Janna Bordier & 

Fabian Hundertmark, uppgång 23
• Helen Lindberg, uppgång 3
• Leif Törnqvist, uppgång 5
• Lovisa Bolin, uppgång 9
• Kenneth & Ingrid Olsson, uppgång 7

Varmt välkomna till Ankaret!

EN GÅNG I HALVÅRET!
I våra hus är alla lägenheters 
elcentraler försedda med 
jordfelsbrytare. Enligt 
Elsäkerhetsverkets råd bör man testa 
jordfelsbrytarens funktion ett par 
gånger per år. Brytaren har en knapp 
märkt ”TEST”, och när denna trycks 
in ska all ström brytas.

Testa gärna din jordfelsbrytare då och 
då. Men glöm inte att först spara 
eventuella arbeten på datorn...

TREVLIG SOMMAR!

FRÅN OCH MED den 1 juli höjs våra 
månadsavgifter med 2 procent. Du 
kanske redan noterade det när du fick 
dina senaste avgiftsavier.

Styrelsen har beslutat om en årlig 
höjning av avgifterna med 2% under de 
kommande 5 åren. Nej, vi har inga 
ekonomiska problem, men vi måste hålla 
oss till gällande index och Riksbankens 
allmänna inflationsmål. Föreningens 
utgifter skulle ju på bara några år 

springa ikapp intäkterna - om  inte 
avgiften inflationsjusterades 
regelbundet.

Ett annat skäl som motiverar en 
regelbunden liten höjning är så klart att 
vi ska stå beredda inför kommande 
större arbeten i föreningen. Inom en snar 
framtid ska vi utföra ett dränerings-
arbete utmed uppgångarna 3 till 11. Mer 
om det snart!

EKONOMINYTT

VARMA TACK! Bra jobbat på städdagen! Gården 
blev finare än någonsin.

Fikagänget försåg alla trötta 
rabattrensare med gott kaffe, 
smörgåsar och bakverk i 
samlingslokalen! Ett särskilt tack till er!

NYSANDAT TILL 

SOMMAREN!
Vår sandlåda blir bara mer och mer 

populär. Dessutom har den fått ny 

sand, så det är bara att hoppa i och 

gräva, bygga och baka kakor för fulla 

muggar!
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VAR UPPMÄRKSAM
Sommartiden är härlig men tyvärr 
högsäsong för inbrott och andra 
tråkiga verksamheter. Var uppmärksam 
på att de källar- och entrédörrar du 
använder går i lås ordentligt bakom 
dig!

Undvik att ställa upp portarna även 
om det är varmt - de glöms alltför 
ofta vidöppna på natten!

MUSIKAL TILL HÖSTEN!
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.

INFÖR GRILLSOMMAREN
Ska du grilla i våra rejäla murade 
grillar? Tänk på att inte använda 
flytande tändbränsle. Det finns 
flera bra alternativ, t ex 
”tändkuber” (se bilden här under). 
Finns i de flesta affärer. Smaklig spis!

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. Tips mottages gärna – lämna din idé i expeditionens brevlåda, eller e-posta på adressen här ovan.

SEMESTER-INFO
Vår fastighetsskötare Björn kommer att ha 
semester under veckorna 28, 29, 30 och 31. 
Du som under denna tid behöver få något av 
det mer akuta slaget fixat vänder dig till HSB:s 
felanmälan, tel 010-442 24 24. Öppet mån-
tors 8-16, fre 8-15. Felanmälan kan också 
göras online via:
www.hsb.se/goteborg

Expeditionen kommer att ha semesterstängt 
följande måndagar: 15/7 och 22/7.

SPARANDE SORTERING
BRA JOBBAT ALLIHOP! Vi 
har varit i kontakt med Kretsloppet 
för att få reda på vad vi sparar i 
rena pengar på att vara duktiga 
komposterare. Som du kanske 
redan vet betalar föreningen ett 
kilopris (närmare bestämt 1,12 kr) 
för osorterat restavfall.

Svaret då? Under de 4 första 
månaderna som den nya 
sopstationen varit i drift har vi 
sparat ca 3200 kronor. Pengar som 
vi nu kan använda till bättre saker.

Låt oss hjälpas åt att spara ännu 
mer - att sortera och kompostera 
bra tjänar vi alla en liten slant på.

NYA CYKELSTÄLLEN
NÄR VI INTE är ute och cyklar, 
har vi från och med nu utökade 
valmöjlighet när det gäller att 
parkera cykeln riktigt säkert.

Nysvetsade rejäla låsräcken 
erbjuder säker cykelparkering i det 
f d tvättgaraget (bra för dig som 
cyklar mer sällan!), och ytterligare 
ett färskt låsräcke är uppsatt 
utanför cykelrummet vid uppgång 
19.

GLÖM INTE...
HÄMTA UT DINA 

TAGGAR!

Till varje lägenhet hör 3 st  

taggar. Det är fortfarande 

några som inte har hämtat 

ut alla 3!

mailto:imch@bredband.net
mailto:imch@bredband.net
mailto:brfankaret@me.com
mailto:brfankaret@me.com
http://www.hsb.se/goteborg
http://www.hsb.se/goteborg

