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N U M M E R  2 0 1 5 / 2 0 1 6 : 2  -  D E C E M B E R

NYA MEDLEMMAR

Publiceras i papperstidningen.

Varmt välkomna till Ankaret!

BATTERIKOLLEN!
Du har väl kollat att du har friska 
batterier i din/dina brandvarnare? 
Helgerna står för dörren, och då 
tänder vi fler levande ljus än någonsin. 
Har du kanske bra batterier? Kolla 
en gång till!

OCH APROPÅ DET...
...glöm inte att släcka alla ljus som 
tänts! 

NYA GÄST-P-
KORT!

Med detta nummer 
kommer dina nya P-
kort till gästparkeringen. 
De nya korten börjar 
gälla den 1:e januari. 
Anteckna det i kalendern!

VENTILATIONSKONTROLL

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

ÅTG Ä R D :  FA S A D P L ÅT
DU KANSKE ALDRIG har lagt 
märke till dem, men vi har faktiskt två 
plåtfasader! De är belägna på både A- 
och B-husets sydgavlar, det vill säga 
mot berget.

Nu har vi i dagarna avslutat en 
nödvändig uppfräschning av B-husets 
plåtfasad, och med delvis nya plåtar 
ska väder och vind få stanna utomhus 
ett bra tag till!

ETT FÖRETAG VID namn 
CanMera kommer utföra OVK 
(Obligatorisk VentilationsKontroll) i 
föreningens alla lägenheter (förutom 
de som redan har haft åtgärder där 
radonvärdet varit högt).

Arbetet startar vecka 4 eller 5. Du 
kommer att få information i brevlådan i  
god tid före mätning. Kan du inte vara 

hemma vid mättillfället går det bra att 
lämna en extranyckel till Björn. Mer 
info kommer snart!

Om någon åtgärd behövs på 
ventilationsfronten, så kommer 
föreningen att utföra egenkontroll när 
jobbet är gjort. Alla eventuella åtgärder 
tas fram lägenhetsvis, så vi pratar alltså 
om punktinsatser.
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NYTT OM INKASSO
Från och med 1 januari 2016 kommer 
Intrum Justitia att ta hand om 
eventuella inkassoärenden som berör 
medlemmar, avgifter med mera. Mer 
om detta kan du läsa på expeditionen.

CONTAINER KOMMER
Innan du kanske ens har hunnit skaffa 
dig en gran - så kan vi i meddela att vi 
har beställt en rejäl container för 
brännbart avfall som kommer att 
stå här mellan 18-20 januari. 
Bekvämt till januaristädningen!

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

HEJ FRÅN NYA STYRET!
VÅR ÅRLIGA STÄMMA är 
avklarad och nu har vi valt in en ny 
styrelse bestående av både nya och 
gamla ansikten.

Dessutom har vi nya 
föreningsvärdar  som har hand om 

gästlägenheten och samlingslokalen! 
De heter Helene Absi och Johanna 
Edqvist.

Varmt välkomna alla ni nya som 
valts in! Snart får ni också vara med på 
bild i våra trappuppgångar!

GARAGEPORTAR BYTS UT

NYA STYRELSEN
• Jonna Jansson
• Janna Bordier
• Charlotta Cederberg
• Paul Södersten
• Johan Lyttbacka
• Pernilla Jonsson
Suppleanter:
• Gabriela Mayoral
• Lena Zachrisson

DET ÄR DAGS att göra en 
uppdatering av några av våra 
garageportar. Närmare bestämt är det 
A-husets portar till garage 1, 2 och 3 
som ska bytas ut.

Resultatet blir förhoppningsvis en 
snyggare, smidigare och säkrare port. 
Arbetet görs under januari 2016.

STÄMPNING AV EN BALKONG

EFTER VÅR SENASTE balkong-
översyn ska vi genomföra en så kallad 
stämpning av en av våra balkonger vid 
uppgång 23. Detta är en ren 
försiktighetsåtgärd.

De tillfälliga stöden som sätts upp är  
avskärmade med markeringar så att 
området runt stöden inte blir någon 
plats för lek eller kurragömma.
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