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NYA MEDLEMMAR

• Publiceras i papperstidningen.

Varmt välkomna till Ankaret!

KOLLA INRE FONDEN
Somliga av oss medlemmar har kvar 
pengar i den s k inre fonden som 
kan användas för reparationer. Bra att 
känna till! Kolla på din senaste 
avgiftsavi, där står det om din 
bostadsrätt har pengar kvar på den 
inre fonden.

OCH DÄRMED BASTA!
Nu är vår bastu åter igång! Saknar du 
nyckel och/eller fungerande tagg? Kom 
in till expeditionen så får du hjälp att 
klara vilken kall vinterdag som helst.

BJÖRNS P-PLATS!

Påminn gärna dina gäster 
om att gästplatsen längst 
till vänster är reserverad 
för vår fastighetsskötare 
vardagar kl 07-16!

NYA BOKNINGSREGLER
Vi har nyheter för dig som ska boka gästlägenhet eller  
föreningslokal. Läs styrelsens senaste utskick eller 
gå in på vår hemsida för färsk information!

SEMESTERTIDER

TYVÄRR HAR VI fått 
påhälsning av cykeltjuvar 
under våren. En cykel har 
stulits från gården och en från 
ett av våra cykelrum.

Sådant får vi hjälpas åt att 
förhindra genom bra lås (gärna 
med möjlighet att låsa fast 
cykeln i cykelstället), och 
genom att hålla ögonen öppna!

CYKELTJUVEN HÄRJAR...

LEDIGHETEN STÅR FÖR 
dörren, och det gäller såklart också 
vår fastighetsskötare. Björn har 
semester vecka 28 t o m 31. Under 
denna tid sköter HSB föreningens 

fastighetsskötsel. HSB tar också 
emot din felanmälan.

Expeditionen håller stängt under 
juli månad. Vi önskar er alla en 
riktigt härlig sommar med en stor 
portion sol och värme!

TVÄTTAT 
FÄRDIGT?

TÄNK PÅ ATT inte låta 
tiden rinna iväg i slutet av din 
tvättid. Våra tvättstugor är 
omåttligt populära, och många 
medlemmar möter kvarglömd 
tvätt i maskinerna när de ska 
starta sin tvättid. Liksom tvätt 
som stannar på övertid i tork- 
och mangelrum.

Om vi håller tiden, så blir 
tvätten trevligare för alla! Tips: 
ställ ett larm på din 
smartphone...

TREVLIG SOMMAR!
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DISCOVERY CHANNEL
Det har sagts förut, men vi säger det 
igen: 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.

GETINGPROBLEM?
Några av oss blir tyvärr drabbade av 
getingbon på eller vid balkongen. Det 
finns hjälp att få! Du som medlem i 
Brf Ankaret kan ta kontakt med 
Nomor, som är den firma som 
hjälper oss vid sanering av skadedjur.

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. Nyheter, 
ritningar, bilder, faciliteter och mycket 
mer.

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

En typisk gammal termostat! Kärvar inte sällan.

BYT TERMOSTATER!
VAR DEN GÅNGNA 
vintern och våren för kall, för 
varm eller helt enkelt bara för 
svår att reglera?

Ofta har en eller flera av 
våra lägenheters termostater 
kärvat ihop. Känner du igen 
problemet? Kontakta Björn, så 
kommer han och byter ut dina 
termostater och tillhörande 
termostatventiler. Att hålla en 
jämn temperatur hemma blir 
sedan busenkelt.

ARBETSGRUPP: VÄVSTUGA
VAD SKA VI hitta på med 
vår före detta vävstuga? En hel 
del bra idéer har kommit in 
såsom gym, syateljé, 
pysselstuga  och mycket annat 
trevligt.

För att få till en trevlig och 
användbar lokal efterlyser vi 
nu en arbetsgrupp för 
vävstugans framtid! Prata med 
styrelsen om du är sugen på att 
vara med och driva frågan om 
vävstugans framtid!

Just nu är viljorna och 
åsikterna många men lika 
intressanta allihop! Häng med 
och påverka!

LEKSAKER PÅ GÅNG
Många leksaker blir kvar på 
gården när det nalkas middag 
eller är läggdags. Vi vill inte att 
någon snavar på sakerna, så 
plocka undan efter 
aktiviteterna - och särskilt på 
att hålla gångvägarna på 
gården fria!

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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