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GAMMAL BORTGLÖMD 
TVÄTT
Det har legat gammal tvätt i några av 
våra tvättstugor och mangelrum i 
månader nu. Björn tar nu hand om 
allt, och man kan hämta det på hans 
expedition. Saknar du tvätt sedan 
länge? Skynda dig, allt kommer 
inom kort att kastas!

FÖRRÅDSKOLLEN
Har du någon gång varit inblandad i 
”byte” eller lån av källarförråd med en 
granne? Det kan ibland vara praktiskt 
att lösa förvaringsfrågan på sådana 
sätt, eftersom storleken på våra 
förråd inte alltid speglar den mängd 
prylar vi har lust att ställa in där...

Nu till det viktiga: vet styrelsen om att 
ditt förråd är utlånat eller ”byt-lånat”? 
Varje utlånat förråd är kanonviktigt 
för oss att känna till. Vi har nämligen 
upplevt flera fall då nyinflyttade 
medlemmar gått ner i källargången 
och funnit sitt eget förråd låst, och 
ingen har en susning om vem som 
använder det... Så varje gång du 
lånar ut eller lånar ett förråd av en 
granne - meddela 
förtroendemannen! Vi slipper då 
onödiga låsklippningar och timmar av 
grävande detektivarbete.

SEMESTERTIDER
Expeditionen kommer att hållas stängd 

under juli månad.

Björn har semester 7/7 t o m 1/8. Under 

tiden vikarierar Ingemar Lind mån - tors 

vanligen klockan 07:00 - 15:30. 

Ingemar kan på arbetstid nås på Björns 

telefonnummer 0702-925254, eller på 

Ingemars eget nummer 0739-408955.

GRÄVT VAR DET HÄR

Du vet väl att det finns ett extrautrymme för 
vagnar i höjd med uppgång 11 (på utsidan mot 
gatan) nu medan det ser så här tokigt ut...

ARBETET FORTGÅR...

...om än med en liten 
försening: man påträffade 
mer motsträvigt berg än 
man förutspådde, så vi får 
räkna med att hela jobbet 
tar halvannan vecka längre 
tid än utlovat.
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GÅ PÅ BRÖLLOP!
Missa inte chansen att se en helt ny 
uppsättning Mozarts Figaros 
bröllop på GöteborgsOperan!

Söndagen 5 oktober kl 15:00
Pris 550 kr.
Ålder t o m 20 år = 50% rabatt!
Ålder t o m 28 år = 25% rabatt!

Det är bara att höra av dig till Ing-
Marie Hörn senast 10 juli för 
biljetter. Hon har e-post:
imch@bredband.net och telefon:
0761-267788.

RENT PÅ SVALEN!
Tänk på att du inte får förvara saker i 
trapphuset. Skor, kläder, dörrmattor, 
inget får finnas utanför dörren. Sådana 
är våra brandskyddsregler. Och 
dessutom stöter inte trappstädningen 
på några hinder...

TREVLIG SEMESTER!
Vad du än hittar på under sommaren, 
- på land eller till sjöss, inrikes eller 
utrikes - se till att ha det riktigt bra, så 
hörs vi till hösten!

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.

VILL DU HJÄLPA TILL?

BOSTADSRÄTTS
-TILLÄGG
Ursäkta att vi tjatar... 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. Att ha 
bostadsrättstillägg är 
obligatoriskt!

DET DRAR IHOP sig för val i 
Sverige. Många kallar det Supervalåret. 
Men det är väl ingenting mot vad 
Ankaret åstadkommer: val varje år!

Ja, varje år väljs styrelseledamöter, 
föreningsvärdar, valberedning och andra 
funktioner på vår stämma.

I vår förening sköter vi det mesta 
själva, och alla viktiga beslut fattas av oss 
medlemmar, antingen på stämman eller 
löpande under året av styrelsen.

Vi i valberedningen vill förstås redan 
nu kolla läget med dig. Har du idéer 
som behöver luftas och frågor du vill 
driva i föreningen?

Tveka inte att prata med oss i 
valberedningen om du är sugen på att 
bli en del av det goa gänget i styrelsen!

Du känner oss säkert redan men är du 
osäker på vilka vi är, så hittar du oss lätt 
med både namn och bild på anslagen i 
varje entré.

Har du frågor om våra förtroende-
valda poster, styrelsearbete eller nästan 
vad som helst går det också jättebra att 
e-posta direkt till sammankallande 
Mikael Enqvist på: 
m.enqvist@gmail.com 

Väl mött valåret 2014!

HOBBYRUMMET
Vi har nyligen haft en så kallad 
brandsyn, där vi har gått igenom alla 
gemensamma utrymmen. På många 
håll såg det bra ut, men när vi kom 
till hobbyrummet fick vi bakläxa. Det 
finns både möbler och löst virke här, 
och detta måste bort för att rummet 
ska anses vara brandsäkert. Detta är 
också för att säkerställa en 
utrymningsväg för våra pingis- och 
bastuutrymmen som ligger innanför 
hobbyrummet. Björn kommer därför 
att tömma rummet på allt löst virke 
och slänga detta efter semestern. Ta 
hand om dina saker innan de 
slängs!

VENTILERA 
MERA
Vi vill påminna dig om att hålla alla 
lägenhetens ventiler rena och 
framförallt öppna. Fastigheten 
ventileras passivt genom självdrag, 
en beprövad och tyst lösning.
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