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NYA MEDLEMMAR

• Publiceras i papperstidningen.

Varmt välkomna till Ankaret!

DUN-EXPLOSION
Vi har sagt det förut, och vi säger det 
igen! Undvik att tvätta dunkuddar och 
andra potentiella ”luddbomber” i våra 
gemensamma tvättmaskiner! På 
senare tid har vi haft incidenter i våra 
maskiner som orsakar tråkiga, onödiga 
kostnader för föreningen.

TACK FÖR VÅRFINT!

Tusen tack, alla ni som var 
med och gjorde fint på vårens 
städdag!

Tack för god korv med bröd 
under arbetets gång, och 
dessutom en stor tackkram till 
fikagänget som ordnade det 
riktigt trevligt i samlingslokalen 
efteråt!

HERRELÖSA 
JÄRNHÄSTAR

Ett stort antal omärkta och/
eller övergivna cyklar har sedan 
de senaste städ-dagarna samlats 
”på hög” i det gamla s k 
fotolabbet.

Är du en sällancyklist som glömt 
märka cykeln, eller är det flera 
år sedan du cyklade? Kontakta 
då styrelsen och hämta din cykel 
innan fotolabbet töms i höst! 
Exakt ”deadline” är inte spikad, 
men ju förr du hämtar den desto 
bättre!

VÄVSTUGANS 
FRAMTID?

SAKER OCH TING förändras, och 
det innefattar också fritidsintressena 
bland oss medlemmar. Vår mångåriga 
och trogna vävstuga används allt 
mindre.

Det har blivit dags att se över vad 
vävstugan ska användas till i framtiden, 
och därför vill vi i styrelsen gärna veta 
din åsikt. Hör av dig till styrelsen med 
dina funderingar! När vi fått in ett antal 
förslag görs ett övervägande om vad 
som ska ske med lokalen. 
Kontaktuppgifterna till styrelsen hittar 
du längst ner på baksidan av detta blad.

SEMESTERN STUNDAR!
Vår fastighetsskötare Björn har semester X/X-X/X. Under tiden 
sköter HSB grundläggande underhåll. Är det något som behöver fixas 
när inte HSB är på plats, så kan du ringa HSB:s felanmälan på 
telefon 010 - 442 24 24. Vår förtroendeman Jaime är på 
semester XX/XX - XX/XX, och under denna period håller 
expeditionen stängt.

LEK-EXTRA!EN AV MAJORNAS mysigaste 
lekplatser ska nu bli ännu bättre. 
Ingen har nog undgått grävskopan 
på plats på gården.

Ny sand och ny gungställning 
kommer att innebära säkrare, 
fräschare och mjukare aktiviteter på 
lekplatsen. Snart dags att överlämna 
till våra lite mer ungdomliga och 
småskaliga åretrunt-grävprojekt 
med spade och hink igen!
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BERSÅ PÅ HÖGRE NIVÅ
Snart uppgraderar vi vår grill-berså 
ovanför uppgång 3: den lite trista 
asfalterade ytan ska beläggas med ett 
trevligt trädäck. Jobbet är beställt och 
utförs inom kort. Trevlig grillkväll!

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 november till 
december - kasta ett öga på Ankarets 
TV där alla datum och priser finns!

Ing-Marie kontaktar du enklast via 
e-post: imch (snabela) bredband.net 
eller telefon: 0761 -26 77 88.

PÅMINNELSE: BR-TILLÄGG!
Tänk på att du som medlem måste ha 
bostadsrättstillägg i din 
hemförsäkring. Ofta ingår detta när 
försäkringen tecknas, men är du det 
minsta osäker så kolla igenom dina 
försäkringspapper pronto!

ÖGON OCH ÖRON ÖPPNA
Vi är många som åker bort under 
sommaren. Är du hemmavid? Håll 
gärna ögon och öron öppna så inga 
ovälkomna gäster besöker förråd eller 
i värsta fall en bortrest granne... 
Sommarsäsong är dessvärre även 
inbrottssäsong!

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.

PALLKRAGAR HOS OSS!
HÄNG MED I vår nya 

odlargrupp och så spännande 
frön i våra nya pallkragar uppe 
på berget!

Stadsodling är på 
frammarsch och vi i Ankaret 
vill förstås inte vara sena att 
hoppa på tåget. Häng med och 
odla!

Snart kommer också en låda 
dyka upp nära lekplatsen för 
våra yngre odlare!

MÅNADSAVGIFTS-NYTT
HELT ENLIGT PLANEN 
är det nu vid månadsskiftet 
juni/juli dags att höja våra 
månadsavgifter med 2%.

Detta gör vi enligt en 
tidigare beslutad ”femårsplan” 
om en årlig höjning med just 
nämnda procentsats. På det 
sättet följer vi ganska väl det 
rådande ekonomiska läget och 
inflationsmålen i Sverige.

CYKEL-NYTT UNDER VÅRENS 
STÄDDAG fick vi en 
underbar gåva från Chris och 
hans arbetsplats (en välkänd 
cykelaffär i stan): väggfasta 
cykelställ för upphängning av 
cyklar i cykelrummet vid 
uppgång 19!

Med ens blev det ordning i 
kaoset, och det ser riktigt 
trevligt ut därinne! Tack Chris!

H A  E N
H Ä R L I G 

S O M M A R !
önskar styrelsen
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