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NYA MEDLEMMAR

• Publiceras i papperstidningen.

Varmt välkomna till Ankaret!

Den räddar liv!

HAR DU BATTERIKOLL?
Julen står för dörren, och det gör ju 
också juleljusen. Trots att vi inte längre 
brukar köra med levande ljus i granen 
har Räddningstjänsten år efter år en 
ganska trist statistik när det gäller 
utryckningar under helgerna.

Att glömma ett tänt ljus händer den 
bästa. Och då är det livsviktigt att 
batterierna i brandvarnaren är färska. 
Håll för öronen och tryck på 
testknappen. Lika självklart som att 
använda bilbältet, eller hur?

STORT TACK!

Hurra för er alla som var med och 

hjälpte till på städdagen - trots ett minst 

sagt halvbra väder. Och en extra julkram 

till de fika-ansvariga som ordnade ”after 

work” i samlingslokalen.

VI HAR PRECIS klarat av årets 
mörkaste dygn (21 december!), och julen 
verkar inte kunna komma mycket 
närmare än så här.

Snön lyser med sin frånvaro på taken 
men våra yngre hoppas nog ändå att 

tomten är vaken. Några firar jul här 
hemma i Ankaret, andra långt härifrån 
och somliga inte alls.

Vad du än har för dig, ha en riktigt fin 
jul och en bra start på 2014, så ses vi på 
”andra sidan”.

GOD 
JUL & 
GOTT 
NYTT 
ÅR!

SPOT 
ON?

Några av våra nya spotlights i trapphusens fönster 
har slocknat eller lyser bara på ”halvfart”. Detta 
ska vara fixat nu, men ser du en spotlight som 
verkar lite tveksam, säg till förtroendemannen!
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TVÄTT PÅ VIFT
Skinande ren - men ändå så ensam. En 
hel hög med tvätt har åkt med 
enkelbiljett till tvättstuga 2. Kan 
den vara din tvätt?

Kika också i mangelrummet vid 
uppgång 7. Många kvarglömda kläder 
och andra saker ligger här! 

Ensamt och övergivet i glömskans allé...

TJUVNYP - DEL II
Det är så trist att behöva skriva denna 
notis, men det är tyvärr så att vi blir 
av med väldigt många klädnypor från 
torkrummen nuförtiden. Nyporna är 
medlemmarnas gemensamma 
egendom, och även om det inte rör 
sig om några dyra saker, så är det ju 
väldigt opraktiskt när de plötsligt är 
borta. Vi ber ödmjukast vår okända 
klädnypssamlare att stilla sitt 
klädnypsberoende. Det finns roligare 
hobbies!

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.

NYA STYRELSEN SÄGER HEJ
PÅ VÅR ÅRLIGA stämma i november 
hade vi medlemmar nöjet att välja in två 
nya ledamöter till styrelsen och en ny 
ledamot till valberedningen. Välkomna 
in i styrelsen, Mattias Fyhrman och Lena 
Zachrisson!

Välkommen också, Åsa Edvardsson, 
till valberedningen!

Den nya konstellationen syns snart på 
skarpa fina bilder i ett trapphus nära dig.

STYRELSEN 2013-2014

Johan Lyttbacka - ordförande
Jakob Krozer - vice ordförande
Elin Axelsson - sekreterare
Lena Zachrisson - ledamot
Mattias Fyhrman - ledamot
Ing-Marie Hörn - ledamot
Jan Elverdam - HSB-ledamot

SNART ÄR VI PÅ BILD!

VIKTIGT OM 
BOSTADSRÄTTS-
TILLÄGG
Från och med den 1 juli 2014 kommer 
föreningen att säga upp det 
gemensamma bostadsrättstillägget på 
vår förenings försäkring. Så från och 
med nästa sommar är det viktigt att du 

som medlem ser till att ha eget 
bostadsrättstillägg i din hemförsäkring.
De flesta har redan bostadsrättstillägg, 
men gör en genomgång av ditt 
försäkringsbrev så vet du säkert.

O P E R AT I O N  M Ä R K N I N G

MÄRK DINA DÄCK!

Vi behöver få ordning och reda 
där vi förvarar våra däck. Just 
nu råder kaos - men vi tror att 
det kan klaras av ganska enkelt 
om alla hjälps åt. Har du 
sommar- eller vinterdäck i ett 
av våra gemensamma 
däcksutrymmen? Kolla så 
däcken - och hyllplatsen de 
ligger på - är ordentligt och 
tydligt märkta med lägenhets-
nummer.
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