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DISCOVERY CHANNEL
Någonting har uppdaterats i vår tv-
central och det kan hända att kanalen 
Discovery Channel har hoppat till en 
annan plats. Gör en ny kanalsökning så 
dyker den upp! Redaktören hittade 
den på kanalplats 104.

SNART RENOVERING?
Är du i färd med att göra om hemma? 
Tänk på att man inte får göra vad som 
helst med lägenheten utan att först få 
detta godkänt med föreningen. Allt du 
behöver veta finns på brfankaret.se 
(klicka på ”Föreningen”).

LÅNA REGELDETEKTOR
Vi tillhandahåller numera en så kallad 
”regeldetektor”! Den hjälper dig 
att hitta rätt i väggen och undvika 
borrning i el- och vattenledningar. 
Instrumentet finns att låna på 
expeditionen. Men läs noga i 
handboken - regeldetektorns 
mätresultat är ingen garanti mot att 
det blir tokigt när du borrar...

NY PORTKOD!

Publiceras i 
papperstidningen.

BRANDSÄKRA UTRYMMEN!

HUNDAR PÅ BERGET

VI ÄR PRECIS klara med ett ganska 
omfattande byte av inomhusdörrar till 
våra källargångar, cykelrum och andra 
gemensamma utrymmen.

De nya dörrarna är ett led i de 
åtgärder som föreningen utför efter vår 
senaste brandskyddsinspektion. Skulle 
olyckan vara framme, så känns det tryggt 

med vetskapen att de nya brandklassade 
dörrarna bidrar starkt till att motverka 
spridningen av en brand.

Under kommande veckor kommer en 
del finjusteringar att göras av de nya 
dörrarna, samt avslutande arbeten på 
ytskikten såsom spackel, färg och tapet.

KLARTEXT OM GÄSTPARKERING
FÅR DU OCKSÅ bilburna gäster 
ibland? Ankarets gästparkeringar är som 
du säkert vet mycket populära - särskilt 
under helger och semestrar.

Vi ser tyvärr fortfarande att flera 
medlemmar ställer sin egen bil på en 
gästplats för att på så sätt ”paxa” den, 
och vi måste återigen påminna om att 

detta inte är tillåtet! På det sättet får ju 
inte alla medlemmar samma chans att 
utnyttja platserna. För att även i 
fortsättningen behålla våra fina 
kostnadsfria gästplatser måste vi jobba 
tillsammans och ge alla lika stora 
möjligheter till att nyttja dem!

VI ÄR MÅNGA som njuter av det fina 
berget mellan våra hus. Särskilt de unga 
som älskar att springa omkring där - 
ända tills de trampar i något brunt och 
kletigt...

Har du någonsin hunden uppe på 
berget? Kom ihåg att koppel gäller, och 
självklart ska man också hjälpa hunden 
att plocka upp efter sig...
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BALKONGBESIKTNING
En noggrann besiktning av några av 
våra balkonger stundar under vecka 
14 och 15. Berörda medlemmar har 
redan meddelats om detta per brev.

HITTAT NYCKEL?
På gården tappas ibland nycklar och 
andra värdesaker när vi har bråttom. 
Hittar du en nyckel, tagg eller något 
annat värdefullt? Sätt upp lappar i våra 
hus eller lämna sakerna till 
expeditionen, så kan sakerna komma 
till rätta snabbt.

APROPÅ VÄRDESAKER...
Tänk på vilka ägodelar du förvarar i 
ditt källarförråd. Det förekommer 
faktiskt inbrott i dessa utrymmen, och 
i sådana lägen är du skyldig att veta 
vad som gäller för just din 
hemförsäkring. Vilka dyrbara saker 
som helst kan inte stå i förrådet! Gör 
gärna en inventering.

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.

VÅRSTÄDNING STUNDAR

Söndagen 24 april är det dags! Vi 

gör fint ute och inne, trivs tillsammans 

med korv ute och god fika i 

samlingslokalen. Hoppas att vädret är 

med oss även denna gång!

FINARE SAMLINGSLOKAL!

VI ÄR PÅ gång att fräscha upp vår 
samlingslokal, göra den flexibel för olika 
aktiviteter och anpassa den för moderna 
behov, säkerhet och hygien.

Här behöver vi din hjälp! Har du idéer 
och skisser på hur du skulle vilja att 
samlingslokalen ska se ut, så är vi 
jätteglada om du mailar oss på 
brfankaret@me.com och ger oss tips! 

AIRBNB??
En ny populär tjänst - eller ska vi säga 

community? - för att hyra ut sin lägenhet 

under semestrar m.m. är ett faktum. Men kom 

ihåg: i denna föreningen gäller samma regler 

för eventuella AirBnB-gäster som för alla 

andrahandshyresgäster - dessa måste 

alltid godkännas av styrelsen.
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