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NYA MEDLEMMAR

Publiceras i pappersupplagan.

Varmt välkomna till Ankaret!

TILL SNUSMUMRIKEN
Vi kan aldrig nog poängtera att ingen 
ska slänga fimpar på marken. På 
senare tid har vi tyvärr också hittat en 
hel del snusprillor på gården. Tänk på 
att i Ankaret är det sällan mer än 
några meter till en papperskorg - och 
vi har ju dessutom många små barn 
som inte riktigt har koll på vad man 
ska stoppa i munnen och inte!

KATTLÅDAN?
Vi har ny fin sand på vår lekplats, 
vilket dessvärre också våra katter 
verkar uppskatta. Du som har katt: 
håll koll så att den inte uträttar sina 
behov där barnen leker! Det är du 
skyldig oss andra i föreningen.

HÖSTSTÄDNING!

Söndag 18/10 ses vi på 
gården! Vi gör fint både ute och 
inne.

Varmkorv och rejäl lunchfika är 
populära inslag på våra städdagar 
och vankas även denna gång! En 
container kommer att finnas 
på plats före, under och 
efter städhelgen, för den 
som behöver bli av med något.

MÄRK VÄL
Vårt cykelbestånd växer stadigt. Det är 
kanonbra att fler och fler ställer bilen och 
cyklar så flitigt som vi gör i Ankaret. Dock 
”ackumuleras” varje år ett stort gäng 
oanvända eller bortglömda cyklar som vi 
måste rensa ut för att ge plats åt de cyklar 
och barnvagnar som faktiskt används. 
Glöm inte att märka din cykel i 
god tid före städdagen!
Har ni i familjen barnvagnar och 
leksaker i barnvagns- och 
cykelrum? Märk dem också!

BALKONGNYTT

VI HAR TITTAT närmare på några 
av våra balkonger. Det är en stickprovs-
undersökning som har gjorts eftersom 
det är 20 år sedan våra balkonger 
renoverades.

Undersökningen är en rutinåtgärd 
som finns med i vår underhållsplan, 
och vi väntar nu på besked och ett 
besiktningsprotokoll från 
undersökningen.

TREVLIG HÖST!
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GÅ PÅ GÖTEBORGSOPERAN!
Figaros bröllop 31/1!
All information hittar du inom kort på 
vår intern-TV! Ing-Marie Hörn har 
biljetter. Hennes kontaktuppgifter ser 
du i pappersupplagan eller på intern-
TV!

LEKSAKER I VÄGEN
Många gånger är våra gångar fulla av 
lekande och cyklande barn. Jättekul! 
Tänk bara på att ställa undan leksaker 
och cyklar. De hindrar annars 
framkomligheten, inte minst för våra 
äldre medlemmar nu när årstiden blir 
mörk!

BOLLKOLL
Tänk på att man inte får spela boll på 
gården. Det har kommit klagomål från 
medlemmar om att det stör. Kicka 
gärna boll nere på skolgården istället, 
där är det mycket rymligare och 
bättre anpassat för stora barn!

VI FINNS PÅ WEBBEN...
Har du precis flyttat in i föreningen? 
Då vill vi passa på att tipsa om vår 
hemsida. Surfa genast in på 
www.brfankaret.se och hitta massor 
av information om Ankaret. Ritningar, 
bilder, faciliteter och mycket mer.

...OCH I DIN TV!
Det är inte många föreningar som kan 
skryta om att ha en egen TV-kanal. En 
automatisk kanalsökning och du hittar 
oss lätt. Här lägger vi kontinuerligt ut 
aktuell information som rör 
föreningen och dess medlemmar, 
alltifrån fasadrenoveringar till 
högtidsdagar, konsertbiljetter och 
annonser! Ta kontakt med vår 
förtroendeman Jaime da Silva om du 
vill lägga in t ex en annons i Ankarets 
TV!

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.

ÅRSSTÄMMA!
SNART ÄR DET dags igen! 
Stämman är vårt högsta beslutande 
organ, där viktiga frågor som berör alla 
medlemmar tas upp och fattas beslut i. 
Väl mött till Ankarets årstämma 2015!

Stämman äger rum i Sjömanskyrkan 
på Stigbergstorget den 23/11 kl 19. 
Fikar gör vi innan stämman, så du är 
hjärtligt välkommen redan kl 18 för 
delikat landgång och kaffe!

VALBEREDNINGEN HÄLSAR
VILL DU VARA med och påverka 
hur vår fastighet och våra 
gemensamma intressen förvaltas? Vår 
styrelse fungerar som föreningens 
”parlament”. Är du intresserad av att 
vara med i styrelsen?

Tveka inte att kontakta oss i 
valberedningen för att veta mer om vad 

det innebär att vara med och jobba för 
föreningen. Vi som är valberedningen 
heter Mikael Enqvist och Åsa 
Edvardsson.

23/11 i 
Sjömanskyrkan, 

Stigbergstorget!

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.
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