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NYA MEDLEMMAR

• Publiceras i papperstidningen.

Varmt välkomna till Ankaret!

NYA UPPGIFTER?
Nummerbyte, namnbyte, giftermål. 
Orsakerna är många till att våra 
namn- och kontaktuppgifter behöver 
uppdateras. Känns detta igen? Glöm 
inte att meddela föreningen dina nya 
uppgifter! Ibland kan det vara viktigt 
att snabbt få tag i dig, om något skulle 
hända.

Tvättstugor, garage, cykelrum och många andra 
utrymmen har fått nya, bättre och inte minst fler 
brandsläckare och bättre utrymningsskyltning.

S Ä K R A R E  K Å K

VI GÖR FINT I ANKARET

Vintern gör sitt yppersta för att 
rasa ut och det uppmärksammar 
vi så klart med vårens städdag! 
Söndagen 19 april klockan 
10:00 kör vi igång.

Som vanligt utlovas grillad korv 
på gården, och en mysig fikastund 
med smörgåsar, kaffe och kaka i 
samlingslokalen. Väl mött!

HAR DU SETT vad som är 
nytt i våra hus? På flera 
strategiska ställen har vi 
monterat nya brandsläckare av 
både pulver- och koldioxidtyp. 
Släckarna har blivit fler än 
tidigare och är dessutom nya 
och fräscha. Utöver det har vi 
också märkt dörrar och 
allmänna utrymmen med 
tydliga flourescerande skyltar 
som visar bästa vägen ut ur 
huset om det brinner.

Efter föreningens senaste 
brandsyn fick vi en lista över 
nödvändiga åtgärder för att 
husens brandskydd och 
utrymningssäkerhet ska hålla 
modern standard. Den listan 
betar vi nu av, så att våra hus 
blir så trygga som möjligt.

19/4 KL 10!

TIllfälle att lära känna en 
brandsläckare! På 
städdagen klockan 
11:00 arrangeras en 
släckövning.

25 medlemmar kan vara 
med på övningen, först 
till kvarn gäller!

MÄRK VÄL

Som vanligt ansvarar du 
för att märka dina cyklar, 
barnvagnar och leksaker 
innan städdagen!

Vid städdagen kommer vi 
att kasta alla saker som 
förvaras i allmänna 
utrymmen (trapphus) på 
grund av brandrisk och 
krav på utrymnings-
säkerhet. Ta hand om dina 
saker som står i gångar, i 
trapphus och andra icke-
förråd!
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GÅ PÅ OPERA!
Spektakulär stepp-musikal av 
bröderna Gerschwin: Crazy For You

Känd musik, smart dialog och 
storartade dansnummer utlovas!

Ing-Marie Hörn ordnar biljetter till 
flera datum från september till 
december - kasta ett öga på Ankarets 
TV där alla datum och priser finns!

Ing-Maries kontaktuppgifter hittar du i 
papperstidningen och på Ankarets TV!

VENTIL ELLER FÅGELBO?
Just nu har vi en konsult på plats som 
byter ut köksventiler i huset där detta 
går att genomföra med skylift. Många 
gamla fågelbon och getingbon har 
hittats i ventilerna. Har du en ventil på 
”utsidan” av huset, där du märker att 
det gärna byggs bo då och då? Prata 
då med Björn, han kan montera ett 
nät på ventilgallrets insida som 
förhindrar att ventilen blir en 
”bostadsrätt” för allehanda små 
gynnare.

EN TILL NY KANAL!
Redaktören zappade runt en kväll och 
fann till sin stora förvåning ett tillskott 
i vårt kanalutbud: Investigation 
Discovery. Här kan man frottera sig i 
brottsmysterier, mordgåtor och 
liknande hämtade från verkliga 
händelser. Kanalplats 22!

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.

M E R  H O B B Y !
Vår granne Kenneth hade ett 
överskott av verktyg vid flytten till 
Ankaret, och dessa har han nu 
placerat i hobbyrummet på en 
särskild hylla. Tanken är att alla 
medlemmar som behöver ska få 
använda verktygen. En kanonbra idé 
tycker vi och vill ge Kenneth en stor 
applåd för detta fina initiativ! Tänk på: 
Var rädd om verktygen och 
dig själv - låna dem bara om du är 
helt säker på handhavandet. Detta 
gäller förstås särskilt elmaskinerna - 
du ansvarar själv för säkerheten. Mer 
hobby i Ankaret!

EFFEKTIVARE CYKELPLATS
Vi Ankaret-medlemmar cyklar mer och 
mer, och det är förstås kanonbra. Det 
innebär ju också att antalet cyklar i 
föreningen har ökat dramatiskt på senare 
år, så vi tittar nu på möjligheter till att 
ytterligare optimera vår cykelförvaring. Vi 
börjar på städdagen med att förbättra i 
cykelrummet vid uppgång 19, bland annat 
med nya väggkrokar för cyklar. Var gärna 
med och ge ett handtag här!

Vi är alltid intresserade av bra tips om hur 
vi kan göra vår cykelförvaring bättre. Hör 
gärna av dig till styrelsen med din idé!

NY TRÄDGÅRDSGRUPP!
DU SOM HAR eller vill 
skaffa dig gröna fingrar, anslut 
dig till den nya trädgårds-
gruppen!

På städdagen 19 april sätter 
gruppen upp lappar med 
kontaktuppgifter för alla som 
vill vara med och förfina vår 
gemensamma grönska.

Välkommen till trädgårds-
gruppen!
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