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N U M M E R  2 0 1 6 / 2 0 1 7 : 3  -  J U N I

FÖRVALTNINGS-NYTT
Sedan denna månaden har föreningen 
en förvaltare som hjälper oss med att 
se över avtal och handla upp tjänster. 
Vår förvaltare heter Amanda och 
arbetar på HSB.

GLÖM INTE...
...att kolla att du har bostadsrätts-
tillägg på din hemförsäkring!

GETINGSOMMAR?!
Upplever du problem med getingar 
eller getingbon på balkongen i 
sommar? Hjälp finns att få för getingar 
och andra skadedjur. Slå en signal till 
Nomor, tel 0771 - 122 300 och 
ange att du ringer från BRF Ankaret.

GÄSTPLATSERNA
Vi vet att det kan verka tjatigt, men 
flera av oss har för vana att nyttja våra 
gästplatser till den egna bilen. Detta är 
inte tillåtet, och dessutom riskeras 
parkeringsböter som vi inte kan häva!

NY PORTKOD

Publiceras i 
papperstidningen

 

TREVLIG SOMMAR!

AVSTANNAT PROJEKT?

Du som använder hobbyrummet - tänk efter om du har något fördröjt eller 
avstannat projekt som blivit kvar där! Just nu finns många ”pågående” 
möbelprojekt och liknande som belamrar hobbyrummet. Kom ihåg att 
hobbyrummet är till för våra arbeten - inte förvaring!
Dessutom: Fatet för gammal oljebaserad färg har tagits bort av 
brandskyddsskäl. Du ansvarar själv för att gamla färgrester tas om hand.

N Ä T - N Y T T
NU SNABBAR VI på vår redan 
snabba uppkoppling. 250 Mbit/s i 
nedladdning jämfört med tidigare 
100.

Uppgraderingen innebär ingen 
kostnad, samma pris som du 
tidigare haft på din avgiftsavi gäller 
fortfarande.

Men passa på att njuta av det fina 
vädret... innan du börjar streama 
loss...

Titta gärna in på vår nyrenoverade 
hemsida på www.brfankaret.se! 
Den uppdateras åtminstone var 10:e 
dag, så här hittar du alltid den 
färskaste informationen. Saknar du 
något på hemsidan? Skicka ett mail till 
styrelsen på 
brfankaret@me.com .
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BYTA GREJER-RUMMET!
Har du hunnit testa vårt byta-grejer-
rum? Titta innanför dörren till vänster 
om hobbyrummet på A-husets västra 
fasad. Skänk prylar och leksaker du 
inte behöver, hämta prylar du 
behöver. Bytt bytt!

BASTA OCH SPELA PINGIS!
Visste du att vi har egen bastu och 
eget pingisrum? Exakt var detta kan 
hittas ser du på hemsidan. För att 
komma in hit krävs en speciell nyckel, 
och den kan du kvittera ut på 
expeditionen. Perfekt för en regnig 
sommarkväll!

ENBART CYKLAR!
I våra cykelrum ställer vi bara vanliga 
cyklar. Detta på grund av att vi har 
riktigt ont om plats som det är. Har 
du moppe, lastcykel eller liknande? 
Ställ den då i cykelutrymmet i garage 
3, där det finns lite mer space. Nyckel 
till garage 3 hämtar du ut på 
expeditionen.

Vill du kontakta styrelsen? Lägg en lapp 
i expeditionens brevlåda eller e-posta 
på brfankaret@me.com.

Ankarbladet är medlemstidning inom BRF Ankaret på Haråsgatan i Majorna, Göteborg. Ansvarig utgivare är Björn Vestling, redaktör 
är Mikael Enqvist. Tips mottages gärna – lämna din idé i expeditionens brevlåda, eller e-posta på adressen här ovan.

SOS ALARM
Händer det som inte får hända på 
helgen, mitt i natten eller andra tider 
då HSB:s felanmälan inte svarar? 

Ring:
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.

GÅRDSGRUPPEN HÄLSAR

DET HÄNDER UNDER ÅRET...

•	 Extra föreningsstämma 18/9
•	 Höstens gårdsdag 14/10
•	 Årsstämma 20/11

På höstens extra 
föreningsstämma är det 

tänkt att vi ska anta HSB:s 

nya normalstadgar. Mer om 

det längre fram!

GÅRDSGRUPPEN SOM ÄR 
vårt nyaste aktivitetstillskott i 
föreningen hälsar att vi är flera som 
är igång och odlar i pallkragar. 
Jättekul! Varmt välkommen att 
komma och titta, och hör av dig om 
du vill vara med!

Våra gemensamma rabatter, träd 
och buskar sköts numera av 
företaget Vägen ut. 

Den 21 augusti kl 19 är alla som 
vill prata om gården och odlingar 
välkomna till expeditionen för att 
dela tankar och synpunkter. Eva 
Erlandsson är sekreterare i styrelsen 
och kontaktperson för 
gårdsgruppen.

Välkommen till 

gårdsgruppens möte! 

21/8 kl 19:00 på 
expeditionen.
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