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N U M M E R  2 0 1 3 / 2 0 1 4 : 3  -  A P R I L

NYA MEDLEMMAR

- Publiceras bara i papperstidningen.

Varmt välkomna till Ankaret!

MÄRK SULORNA OCKSÅ
Våren är här! Det betyder ju som 
vanligt sommardäck. Fråga 1: Brukar 
du förvara dina hjul i någon av våra 
gemensamma däckhyllor? Fråga 2: var 
det mer än ett tag sedan du såg över 
märkningen av dina hjul och din 
hyllplats? Om svaret är ja på båda 
frågor: märk dina hjul idag!

Det finns flera anledningar till att vi 
behöver vara duktiga och hålla oss 
med välmärkta hjul och välmärkta 
platser. Det är först och främst alltid 
bra att ha lite ”ordning på torpet”, 
men märkning är också bra om något 
så tråkigt som ett inbrott skulle ske - 
vi kan då snabbt kontakta berörda 
medlemmar. Och apropå det: har du 
extra fina däck eller fälgar - överväg 
absolut att skaffa en rejäl låskätting 
eller liknande som avskräcker 
ovälkomna spekulanter!
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ELD, NEJ TACK...
FÖR INTE SÅ länge sedan hade 
någon valt att göra upp en öppen eld 
på vårt berg. Utan omskrivning 
påpekar vi att detta är helt 
oacceptabelt!

I detaljplanelagda områden, det vill 
till exempel säga bostadsområden 
som vårt, är det absolut förbjudet att 
göra upp öppen eld närmare än 200 
meter från närmaste bebyggelse.

Eldning på vårt område är kanske 
ingen vanlig händelse, men låt oss 
oavsett hjälpas åt att se till att det 
aldrig inträffar igen.

VÅREN KOMMER MED 
flera saker: tidsomställning, 
soltimmar, aprilväder och just 
i år: dräneringsarbete! Läs 
mer om grävjobbet vid A-
huset på sidan 3.
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NYTT OM 
GÄSTLÄGENHETEN
Vi har en mycket populär gäst-
lägenhet! Föreningen är stolt över att 
kunna erbjuda sina medlemmar denna 
service, när släkt och bekanta 
kommer från när och fjärran. Just nu 
är det emellertid så att gästlägenheten 
inte riktigt bär sina egna kostnader, 
trots att den är väl utnyttjad.

Vi har därför beslutat om en ny 
hyresnivå på 200 kr / person och natt 
i gästlägenheten. Lägstahyran är dock 
200 kr precis som förut, och barn 
under 16 år bor gratis.

Förändringen träder i kraft för 
hyresdatum 1 augusti 2014 och 
framåt. För dig som hyr lägenheten 
innan dess gäller de gamla priserna.

VI FINNS PÅ WEBBEN...
Har du precis flyttat in i föreningen? 
Då vill vi passa på att tipsa om vår 
hemsida. Surfa genast in på 
www.brfankaret.se och hitta massor 
av information om Ankaret. Ritningar, 
bilder, faciliteter och mycket mer.

...OCH I DIN TV!
Det är inte många föreningar som kan 
skryta om att ha en egen TV-kanal. 
Alltid först med det senaste!

BOSTADSRÄTTS-
TILLÄGG, LITE 
KLARARE
Vi vill göra en liten rättelse här. 
Föreningens gemensamma 
bostadsrättstillägg sägs upp den 1 juni 
och inget annat. Innan dess, kolla över 
dina papper på din hemförsäkring och 

se till att bostadsrättstillägget finns 
med! Då sover både du och vi andra 
lika gott som tidigare.

VI HAR BESLUTAT om en höjning 
av avgiften på 2% från och med 1 juli 
2014. Beslutet följer den planering vi tog 
fram förra våren, om en årlig 
tvåprocentig justering av avgiften under 
fem år.

Denna förändring gäller förutom 
lägenheter också parkerings- och 

garageplatser, extraförråd, ja, helt enkelt 
det som går att hyra av föreningen.

Som styrelse ser vi till att fastighetens 
underhållsplan följs och därför tar vi 
höjd för för kommande arbeten. 
Fördelen är förstås mindre lån och 
därmed mindre räntekostnader för oss 
efter nästa större arbete.

EKONOMINYTT

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.

GODHEMSBERGET DÅ?
Vi har varit med på ett möte med 
Stadsbyggnadskontoret, eftersom en 
förtätning på och kring Godhemsberget 
ligger på ritbordet.

Nytt är att område 7 (vid Ankaret) 
och 3 är strukna från deras 
rekommendation. Samtidigt har område 
6 vid Oljekvarnsgatan utvidgats och 
område 5 fått fler byggnader mellan oss 
och Dahlströmsgatan (”borgen”).

Men vad betyder allt detta? Kolla i 
foldern i tvättstugan så syns det var vi 
menar -  eller sök helt enkelt på 
”Godhemsberget” på webben, så hittar 
du lätt allt du behöver veta. Var med och 
påverka!

http://www.hsb.se/goteborg/ankaret
http://www.hsb.se/goteborg/ankaret
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CYKEL PÅ GÅRDEN?
Vår entreprenör kommer snart att 
behöva köra in sina maskiner och all 
utrustning på gården, och eftersom 
grävjobbet startar uppe vid 3:an 
behöver de kunna ta sig hela vägen 
dit.

Därför behöver vi tillfälligt flytta på 
cyklar som står ute på gården. Har du 
din cykel i något av cykelställen på 
gården? Ställ den i så fall gärna på 
alternativ plats så snart som möjligt. 
Björn kommer i dagarna att börja 
flytta cyklar till både gräsmattan  
och till en tillfällig cykelparkering 
utanför expeditionens ingång. Hör 
gärna med Björn om detaljerna, så 
löser vi detta så smidigt som möjligt 
tillsammans!

DRÄNERINGSNYTT

NU KÖR VI så det ryker. Troligen 
har du redan ett hum om att ett 
dräneringsarbete är på gång utanför 
uppgångarna 3 till 11. Våra 
huskroppar står som bekant mitt i en 
sluttning, och mycket regnvatten ska 
transporteras - helst en lämplig väg - 
nerför berget. Därför kräver just vår 
fastighet lite extra uppmärksamhet 
när det gäller dränering.

Senaste nytt är att vår entreprenör 
tar sats och den 23 april beräknas 
arbetet börja utanför 3:an. Målet är att 
hela jobbet ska vara gjort innan 
sommarsemestern.

Tillfälligtvis kan vi behöva gå 
genom källargången för att hitta hem, 
just när området utanför entrédörren 
är uppgrävt.

Några speciallösningar krävs - allt 
du behöver veta finns runtomkring 
dig på denna sida.

BARNVAGN 
VID 7:AN?
När grävarbetet närmar sig 
uppgång 7 kommer du som har 
barnvagn i barnvagnsrummet 
där att behöva flytta vagnen 
därifrån ett tag. Åtminstone om 
du behöver använda den! För 
dig som använder 
barnvagnsförrådet hänvisar vi 
till tillfällig barnvagnsparkering i 
passagen mellan gården 
och gatan mellan 7:an och 
9:an. Där kommer du alltid åt 
din vagn under byggtiden och 
den står också torr och inlåst.

MASKINER 
OCH GROPAR
När dräneringsarbetet kör 
igång kommer vi att få se en hel 

del spännande maskiner ”in 
action”. Tänk på hålla de små på 

avstånd från arbetsplatsen 
och farliga gropar! Det 
behövs lite extra uppsikt nu, i 
den annars så lugna oas som är 

vår gård.

START 23/4 VID UPPGÅNG 3!

STÖK BLIR DET...
Bilden till vänster visar ett tidigare hål i 
samband med dräneringen 2010. En 
kort period är det lite stökigt, men vi är 
övertygade om att det är värt 
besväret. Vi får en torrskodd och fräsch 
husgrund i många år framöver.
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VAR HÄNDE I MIN TV?
Du har kanske märkt att något hänt i 
TV-utbudet. Det är nämligen så att 
TV4 Sport har bytt skepnad - inte 
bara i Ankarets utbud utan i hela 
Sveriges - kanalen har utgått och 
ersatts av TV12.

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.

MÄRK MÄRKBART I TID

VI GÖR VÅRFINT
Söndag 27/4

kl 10:00!Det drar ihop sig för 
vårens städdag! På 
söndagen den 27 
april ses vi på 
gården och gör fint. 
Ankarets städdagar 
är som vanligt ett 
roligt sätt att träffa 
gamla och nya 
grannar.

Vi hoppas att vädret 
är med oss, och 
oavsett hur det blir 
kan vi vara säkra på 
att vi kan njuta av 
både korv med bröd 
på gården och kaffe 
och smörgåsar i 
samlingslokalen. Vi 
ses den 27:e!

CONTAINER 
Den rejäla containern kommer 
fredagen 25/4 och åker igen 
29/4. Har du något skrymmande att 
slänga? Passa på under städdagen. 
Övriga dagar är containern 
sannolikt låst.

MÄRK SENAST 26/4!
I varje cykelrum placerar vi 
inom kort ut markeringstejp 
och pennor. Skriv 
lägenhetsnummer och 
datum på tejpen som du 
sätter på ett väl synligt ställe 
på din cykels/barnvagns/
leksaks ovansida. Gäller också 
dig som parkerar utomhus!

SAKNAD CYKEL, VAGN ELLER LEKSAK?

SISTA CHANSEN!

Känner du att du saknar en cykel, en vagn eller någon uteleksak och 
misstänker att den försvann under höstens städdag? Hör med Jakob i 
styrelsen, så låser han upp fotolabbet där vi förvarar allt omärkt och/eller 
obrukbart som sorterades ut i höstas. Passa på innan vårstädningen, för 
då anmäls sakerna som hittegods och bortskänkes efter tre månader.

Jakob i styrelsen når du på nummer: 073-952 12 12

LAGLIG UTSORTERING:
För att vi ska vara 100% säkra 
på att inget går galet till 
kommer utsorterade cyklar 
och leksaker i det f d 
fotolabbet att anmälas till 
polisen som hittegods. Efter tre 
månader äger föreningen 
sakerna och har full rätt att 
skänka bort dem till t ex bättre 
behövande cykelentusiaster.

mailto:brfankaret@me.com
mailto:brfankaret@me.com

