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FRÅN STYRELSEN - 
LITEN RAPPORT OM VÅR GÅRD

Odling
Under året har en grupp medlemmar 
odlat i pallkragar på kullen. Det verkar 
ha fungerat fint och är något vi 
planerar att fortsätta med framöver. 
Pallkragarna ägs av föreningen och vi 
tänker att vi fördelar dem bland 
intresserade på våren. Om det skulle 
bli väldigt många intresserade får vi 
diskutera hur många pallkragar vi ska 
äga och hur stort utrymme detta 
odlande ska få. Hittills bedömer vi det 
från styrelsens sida som trevligt 
inslag, och vi har inte fått in några 
medlemssynpunkter på det.

Trädgårdsskötsel
I våras gjorde vi bedömningen att 
säsongsinsatser för gårdsskötseln bör 
upphandlas, de är för omfattande och 
krävande för att kunna skötas av 
medlemmar eller fastighetsskötare. Vi 
kommer även i fortsättningen 
upphandla trädgårdsskötsel av någon 
aktör utifrån. Medlemmar som vill 
sköta om  blommor i våra krukor och 
rabatter är naturligtvis välkomna att 
göra det, men större insatser behöver 
säkerställas av anlitad entreprenör.

Utemöbler / lekmaterial
Om du har förslag på större 
förändringar eller inköp kan du lämna 
in det som en motion. Det finns också 
tankar om att ta upp idéer och se 
över helheten, på samma sätt som vi i 
höst gör med tvättstugorna. För 
närvarande är dock ingen sådan 
process i gång då vi i styrelsen har 
fullt upp med underhållet av 
fastigheten.

HOBBYRENSNING

I hobbyrummet ser vi nu lite för många projekt som blivit ”kvar”. Då vi inte 
vill att hobbyrummet ska bli förrådsplats för avstannade projekt måste vi 
utföra en gallring. Därför behöver vi inför gårdsdagen märka våra projekt 
tydligt om vi vill behålla dem!

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 .

HA EN MYSIG HÖST!

mailto:brfankaret@me.com
mailto:brfankaret@me.com


2

BOSTADSRÄTTS-

TILLÄGG!
Har du precis flyttat in? Vet du inte 
vad du ska ha för hemförsäkring? 
Valmöjligheterna och 
försäkringsbolagen är många - men en 
sak ska du aldrig välja bort: 
bostadsrättstillägget! Kolla alltid 
så att detta ingår i den hemförsäkring 
du väljer. Läs mer hos ditt försäkrings-
bolag!

GÄSTPARKERINGEN
Ett av Ankarets verkliga privilegium är 
möjligheten till gratis parkering för 
våra gäster. Vi ser dessvärre dock ofta 
att gästparkeringen används av 
medlemmarna själva. Tyvärr händer 
det ju därför att någon av våra gäster 
går miste om en bra parkeringsplats. 
För dig som medlem gäller enbart den 
egna p-platsen alternativt en av våra 
två 30-minutersplatser för lastning 
och lossning.

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.

DET HÄNDER UNDER HÖSTEN
•	 Höstens gårdsdag 14/10
•	 Årsstämma 20/11

NYA TV-KANALER PÅ PROV
Styrelsen kommer snart att utvärdera en ny 
lösning för våra TV-kanaler med Brebandsbolaget 
som leverantör. Nuvarande kanallösning börjar bli 
föråldrad. Håll utkik, mer information kommer 
snart!

Mer information om stämman och de nya 
stadgarna finner du i bilagan till detta nummer!

PARKERAT I KÄLLARGÅNGEN?

DET HÄNDER OFTA att vi ser 
barnvagnar, leksaker, cyklar och annat 
stående i våra gemensamma utrymmen 
såsom trapphus och källargångar. Av 
brandskyddsskäl måste vi hålla helt rent i 

de gemensamma utrymmena! Saker som 
lämnats på icke avsedd plats i de 
gemensamma utrymmena kommer att 
förses med lapp och därefter ställas 
undan efter 2 veckor.
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