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Nya medlemmar som flyttar in 
behöver få lära känna föreningen och 
våra lokaler. Vi funderar lite på hur vi 
kan göra detta på bästa sätt.

Ska föreningsvärdarna göra separata 
rundvandringar med de nya medlem-
marna som tidigare?
Ska vi sammanföra flera nyinflyttade i 
större rundvandringar, för att bli mer 
effektiva och få in en social dimension 
i saken?
Ska vi kanske satsa på återkommande 
informationsmöten i samlingslokalen, 
där vi bjuder på fika och vandrar runt? 
Det kanske även skulle vara något för 
alla oss som bott här länge, men som 
inte hittar till pingisbordet?
Är du eventuellt intresserad av att vara 
med och hålla i sådana aktiviteter?

Lämna gärna din åsikt om saken till sty-
relsen på styrelsen@brfankaret.se eller 
med en lapp i expeditionens brevlåda, så 
kan vi se till att nytillkomna medlemmar 
känner sig precis så välkomna som de 
faktiskt är.

•

•

•

•

Hur ska vi visa upp 
oss?

lökar på rymmeN
Visst är det trevligt med nyplanterade 
lökar i rabatterna. I början av mars 
tyckte någon att det är ännu snyg-
gare att ha dem hemma hos sig själv, 
och snodde helt enkelt lökarna som 
trädgårdsgruppen planterat vid återvin-
ningsstationen.

posteN ocH citymail har tillsammans 
klagat på att de är tvungna att dela ut post 
till de boendes dörrar. Sådan utdelning vill 
de inte fortsätta med. Vi i styrelsen tycker 
väl kanske att det är deras jobb att leverera 
posten ända fram till kunderna, och därför 
struntar vi i att bemöta ärendet tills 2010, 
då lagen ändras och en förändring alltså 
kommer att behöva ske. Men vi utgår från att 
HSB, Riksbyggen och andra organisationer 
på vår sida vid den tidpunkten har tänkt 
fram en officiell ståndpunkt som vi kan följa.

puH, va Jobbigt 
att dela ut post!

kortisar



säg till styrelsen 
om du är intres-
serad av att ta 
tag i någon av 
dessa frågor! vi 
behöver din hjälp!

dräNeriNgeN är Nu avslutad. Arbe-
tet blev en smula mer komplicerat än vi 
trodde från början:

vi var tvungna att transportera bort 
och deponera kontaminerad asfalt;
vi fick gräva djupare än planerat;
vi behövde spränga berg;
vi fick byta riktning på dräneringen 
eftersom vi inte kunde gräva/spränga 
tillräckligt djupt i dikets östra ände.

Asfaltering återstår och kommer att ske 
senare i vår eller sommar. Marken måste 
sätta sig först, och dessutom är det lämp-
ligt att vänta med finliret tills vi åtgärdat 
fasaden på A-huset, ovanför det ställe 
där dräneringen gjorts. Vi har engagerat 

•

•
•
•

konsulter 
för råd-
givning 
och börjat 
upphandla offerter för arbetet.

vi Har också inlett arbetet med 
radonsanering med att tillfråga konsul-
ter. Det finns förslag på olika lösningar, 
där alla går ut på att lägenheterna ska 
ventileras väl så att vi får god luftge-
nomströmning. Och som pricken över i 
ligger vi i startgroparna för att komma 
igång med den lagstadgade energidekla-
rationen för våra byggnader. Vi inleder 
arbetet med upphandling inom kort.

iNglasat eller iNte?
Hur gick det egentligen med svaren på 
vår fråga i förra Ankarbladet om ert 
intresse av inglasade balkonger? Jo, vi 
fick in 18 svar, varav tre positiva och 
15 negativa. Just nu behöver vi dock 
inte ta något beslut på detta underlag, 
eftersom HSB ändå informerat oss om 
att frågan måste tas upp på årsstäm-
man. Vi genomför alltså en ny omröst-
ning om saken på stämman i november.

tröga kNappar
Många upplever att portkodsdosorna 
blivit lite svårare att hantera. Knappar-
na kärvar ofta. Vi jobbar på en lösning.

iNfo till Nya medlemmar
I anslutning till frågan om hur vi ska 
presentera föreningen för nya medlem-
mar, se huvudartikeln på första sidan, 
finns en önskan om ett trevligt och 
användbart informationsblad. I första 
hand är bladet till för nyinflyttade, men 
även vi andra skulle kanske behöva 
frsächa upp våra kunskaper med hel-
täckande information om var man hit-
tar saker och ting, när man kan få tag i 
vem och vad som gäller i allmänhet. Ett 
sådant material är under framtagade.

fuktmätare
Nu har föreningen köpt in en fuktmä-
tare. Kontakta styrelsen om du vill ha 
hjälp med att kolla fukt i din lya.

kortisar

de Nya fasta grillarna, som vi 
skrev om i förra Ankarbladet, kommer 
att placeras på dagens två befintliga 
grillplatser. Vi ska undersöka om det 
är möjligt att köpa in grillar med lösa 
galler, där gallren även kan köpas 
separat. Då blir det nämligen möjligt 
att alla medlemmar kan köpa ett eget 
galler (till självkostnadspris), så att vi 
minskar antalet sura miner över odis-
kade grillgaller.

Föreningen kommer också att 

tillhandahålla ett par gemensamma 
galler, men erfarenheten från dagens 
grillar säger att du knappast bör räkna 
med att dessa är rengjorda när du ska 
grilla.

Frågan är: vill du förhandsbeställa 
ett eget grillgaller? Vi vet inget pris i 
dagsläget, men det kan ju inte röra sig 
om jättepengar, precis.

Svara med en lapp i expeditionens 
brevlåda senast XX maj, eller eposta på 
styrelsen@brfankaret.se 

på arbets-
froNteN

svara
seNast
XX maJ!

VAd SägS oM Ett
eget grillgaller?

vi beHöver
diN HJälp!

på styrelseNs bord ligger just nu ett antal 
förslag om förändringar, som vi skulle behöva 
utreda med er hjälp. Vi söker därför dig som vill bli 

vår assistent i någon av följande frågor, och hjälpa oss 
att ta fram information om vad medlemmarna tycker 

om dessa saker:

passivHus, där all uppvärming kommer från de 
boende (och deras gäster), är på modet. Vill vi konver-
tera? Vad innebär en konvertering? Är det möjligt?

gemeNsamma eliNköp är ett mildare alternativ 
om man vill spara pengar. I HSB:s tidning Hemma i HSB 
2007/6 finns en artikel om en förening som gjort bety-
dande vinster på att upphandla energi gemensamt för 
medlemmarna. Något för Ankaret?

tv-kaNalutbudet i kåken kan gärna få ses över. 
Har vi rätt kanaler i våra hem? Hur är det med samlings-
lokalen – skulle vi kanske ha en storbilds-tv där med 
speciella sportkanaler för trevliga matchkvällar?

w

w

w



Nya medlemmar
Sara Lien – lgh 98.
Lena Melvinsdotter och Magnus 
gunnarsson – lgh 123.
Jeanette Jonasson – lgh 132.

Mycket välkomna till Ankaret!

reNt i trappHuseN
I alla gemensamma utrymmen måste 
det vara fritt från saker som kan brin-
na, och dessutom kräver vår allmänna 
trivsel att vi inte grisar ned. Så: förvara 
inte saker i exempelvis trapphuset, det 
kan störa dina grannar och det kan 
innebära brandrisk.

När får maN låta illa?
På senaste tiden har vi fått in en del 
klagomål från medlemmar om att 
grannarna stör. det rör exempelvis 
borrande på söndagar. För att vi ska 
kunna ta itu med frågan på rätt sätt har 
vi tittat på Ankarets trivselregler, som 
härstammar från föreningens ungdom. 
Reglerna upplevs gärna som en smula 
föråldrade i dag, vilket resulterar i att 
man kanske gärna struntar i dem. och 
då följer ju klagomål från medlemmar 
om att andra medlemmar för oljud, 
eller liknande, som ett brev på posten. 
därför ska vi nu se om vi kan moder-
nisera reglerna en smula. Naturligtvis 
med hänsyn till vad dagens lagar och 
praxis säger. Efter det kommer vi med 
tydlig information om vad som gäller.

brett autogiro
du som har bredband – har du skaf-
fat autogiro än? det finns gott om 
trevliga pengar att tjäna. Logga in på 
www.bredbandsbolaget.se med 
dina användaruppgifter, så kan du kon-
takta kundservice via ett formulär.

•
•

•
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om du tvättar saker med 
djurhår – tänk på att köra maskinen 
tom en gång efter din tvätt för att 
minimera hälsoriskerna för allergi-
ker som tvättar efter dig.

morr om 
dJurHår

tema: tvättgNäll

INgEN
LoRt 
I toRK-
RuMMEN

städa är eNkelt

vem Nyper
NyporNa?
vi är lika fuNdersamma som ni. Vart tar alla 
klädnypor vägen egentligen? Föreningen köper ganska 
ofta in nya nypor, men ändå är det alltid kort om dem i 
torkrummen. Vi planerar att köpa in en ny mängd, och 
hoppas att de får stanna där de hör hemma.

När du tvättat klart, ta ett 
svep med moppen på golven i tvätt- 
och torkstugorna du använt. Städa av 

maskinerna från tvättmedel, och töm 
torktumlaren från ludd. Då blir det ju 
jättetrevligt att ha tvättiden efter dig!

det är viktigt att vi bara 
använder torkrummen för tork-
ning av rena saker. Plagg och 
annat som inte är tvättade spri-
der gärna lukt, och den lukten 
hamnar i det rena torkgodset 
för nästa medlem som tvättar.



Felanmälan 
måndag–fredag 
07:00–07:15

Expeditionstid 
helgfria måndagar 
18:30–19:30

kom iHåg: det är vår fastigHet!

Ankarbladet är medlemstidning inom BRF Ankaret på Haråsgatan i Majorna, göteborg. Ansvarig utgivare är Petra Velte, redaktör 
är gunnar Linn. Material mottages gärna – lämna din idé i expeditionens brevlåda, eller e-posta på ankarbladet@brfankaret.se

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 styrelsen@
brfankaret.se

StyrelSen – Nu på bild!

så där, Nu känner du oss. Några nya 
ansikten, några gamla. Sedan styrelsen 
formades har två förändringar skett: Per-
nilla Medegård har avsagt sig sin supp-
leantpost; hon kommer att ersättas av 
Anita Jordö som adjungerad suppleant. 
Och HSB:s representant i vår styrelse, 

Vilmar Petersson, har avgått. HSB har 
utsett Klas Sjödell som ersättare.

vi sitter Här i styrelsen med ambitio-
nen att sköta Ankaret så väl som möjligt. 
Var därför inte rädd för att kontakta oss 
med dina frågor, förslag eller funde-

ringar. I svarta rutan nedan ser du hur du 
gör det lättast.

Vi är faktiskt ännu snyggare i färg! 
Kila ned till entrén i din trappuppgång 
och titta; när du läser detta har vi näm-
ligen förhoppningsvis satt upp våra nya 
finfina lappar.
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