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NYA MEDLEMMAR

Nya medlemmar publiceras bara i 
papperstidningen.

Varmt välkomna till Ankaret!

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.

BATTERIKOLLEN
NÄR TÄNKTE DU senast på din 
brandvarnare? Tryck på testknappen (akta 
öronen) så att du är säker på att batteriet är 
bra och brandvarnaren funkar.

Vid minsta osäkerhet - köp en ny! 
Denna finfina uppfinning har räddat 
många liv och kommer att göra det igen.

Precis nyinflyttad och inte köpt någon 
än? Gör det nu! Vi vågar påstå att den är 
viktigare än alla andra inköp till hemmet. 
Överst på listan, med andra ord.

TRASIG ELEKTRONIK?
KANSKE STÅR DU i 
begrepp att köpa en ny tv, 
kaffebryggare eller 
laserskrivare? För varje nytt 
inköp behöver vi oftast 
antingen sälja eller kasta en 
begagnad pryl.

Och just när det gäller att 
kasta: elektronik får vi inte 
lägga i containern på våra 
vår- och höststädningar. 
Däremot går det utmärkt att 
lämna elektronikskrot hos 
Björn, så ser han till att detta 
återvinns på rätt sätt. Och 
det erbjudandet gäller året 
runt. Bekvämt, eller hur?

Ett kass mobilbatteri som skräpar? Björn tar emot!

N YA  G Ä S T KO RT
Häftat i detta nummer får du 
dina nya gästparkerings-
kort för 2015. Dessa börjar 
gälla omgående! Kom därför 
ihåg att kasta de gamla 
gästkorten nu direkt, så att 
dina gäster inte får fel kort till 
sin bil. Böter är tråkigt!

Ogiltigt! 
Släng!
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INGET PÅ SVALEN
Vi vill påminna dig om att inga saker 
får förvaras i öppna allmänna 
utrymmen, såsom trapphus och 
källargångar. Vad det än är - ytterskor, 
vagnar, mattor eller leksaker - tyvärr 
inte okej! Detta är inget eget påhitt 
från brf Ankaret, utan så ser 
brandsäkerhetskraven ut idag. Så, håll 
”soprent” på svalen, tack! 

Källa: SAOL

VENTILERA MERA
I vår fastighet fungerar ventilationen 
med så kallat självdrag. En passiv 
metod som inte drar en massa el och 
inte skapar några störande ljud (ja, det 
går ju att höra i ventilen när det 
blåser kuling, men det är väl ingen 
större fara?). 

En grundförutsättning för att självdraget 
ska fungera är att du håller dina 
ventiler öppna! Det håller lägenheten 
fräsch och förebygger dessutom 
problem med radon.

NYTILLSKOTT I TV:N
En ny kanal har anlänt till oss, och det 
är BBC World News. Du hittar 
den på kanalplats 110. 

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 Mattias Fyhrman, redaktör 
är Mikael Enqvist. Tips mottages gärna – lämna din idé i expeditionens brevlåda, eller e-posta på adressen här ovan.

HEJ FRÅN NYA STYRELSEN

TACK FÖR SENAST!

Stort tack till alla ni som var med 

och förgyllde städdagen i höstas:

Vi tackar fika-ansvariga särskilt 

för god soppa och smörgåsar:

• Lena Zachrisson
• Ann-Britt Pettersson
• Harriet Svärd

...och korvdepartementet låter 

hälsa att allt gick åt.

Stora tack-kramar också till gänget som höll i vårt fina Luciafirande:

• Margarete Staats
• Ann-Britt Pettersson
• Harriet Svärd

Riktigt lyckat och mysigt som vanligt!

VI VILL HÄRMED å det varmaste 
välkomna det nya gänget i styrelsen 
som vi valde in på vår stämma i 
november. Både nya och bekanta 
ansikten ser du nu i bild i din 
trappuppgång.

Styrelsens nya utformning ser du 
här till höger.

• Mattias Fyhrman - ordförande
• Ing-Marie Hörn - vice ordförande
• Charlotta Cederberg - sekreterare
• Paul Södersten - ledamot
• Lena Zachrisson - ledamot
• Gabriela Mayoral - ledamot
• Johan Lyttbacka - suppleant
• Magnus Gunnarsson - suppleant
• Jan Elverdam - HSB-ledamot
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