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BRANDVARNARE?
Har du en brandvarnare hemma? När 
pep den och ville ha nytt batteri 
senast? Kolla med test-knappen 
att din brandvarnare funkar som den 
ska - vi är nämligen framme vid den 
stora risksäsongen med julens alla 
levande ljus. Detta är livsviktigt för alla 
i vårt hus!

Och glöm inte att släcka ljusen när 
du lämnar ett rum eller går hemifrån!

CONTAINER BESTÄLLD
Julen har ju knappt börjat, men det är 
aldrig fel att tänka framåt – när du är 
färdig med granen går det bra att 
lägga den i vår stora container som 
för ändamålet är beställd till den 12 
januari! 

PROBLEM I HUSET?

HSB felanmälan:
010 442 24 24
Felanmälan kan man även göra via 
webben på HSBs hemsida.
Händer något akut utanför deras 
öppettider gäller SOS Alarm (se även 
separat notis på nästa sida).

OMORGANISATION AVSEENDE FASTIGHETSSKÖTSEL
Styrelsen har beslutat att genomföra en omorganisering avseende föreningens 
fastighetsskötsel och lokalvård. Omorganisationen innebär att fastighetsskötseln 
och lokalvården kommer att läggas ut på entreprenad. Det medför att det inte 
längre kommer finnas något behov av en anställd fastighetsskötare inom 
föreningen och styrelsen har därför beslutat att säga upp anställningen för vår 
nuvarande fastighetsskötare Björn Bohlin.
Björns anställning upphör per den 5 juni 2018. Utgångspunkten är att Björn 
kommer att fortsätta arbeta för föreningen anställningstiden ut.
Ingemar Lind kommer under Björns uppsägningstid vara Björn behjälplig med 
fastighetsskötseln.
Samtliga felanmälningar ska fortsatt ske till HSB, tel 010 442 24 24 eller enligt 
anvisningarna på föreningens hemsida.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Det vill vi önska alla medlemmar! Ha en härlig helg så ses vi 2018. 
Styrelsen

NYTT FRÅN STÄMMAN
TACK FÖR GOD uppslutning på vår  
senaste årsstämma! Vi har nu delat ut 
det färdiga protokollet från vår 
ordinarie stämma där du kan läsa allt 
om nya ledamöter, motioner och 
stadgeändringar.

Den stora frågan 2018 är de 
uppdaterade stadgarna. För att dessa 
skulle börja gälla krävdes 75% majoritet 
för en stadgeändring vilket inte 

uppnåddes. Mer information om vad 
det innebär återkommer vi med under 
första delen av 2018.

Styrelsen tackar för visat 
engagemang på stämman. Vi tackar 
även brevskrivarna av det öppna 
brevet (sitter på anslagstavlorna) för 
inspel. Hur vi ska gå vidare kommer vi 
att diskutera på kommande 
styrelsemöte.

15e januari klockan 
19.00...

... är intresserade medlemmar 
välkomna till föreningslokalen 
på medlemsträff. Styrelsen 
informerar och svarar på 
frågor runt våra tankar kring 
omorganiseringen och vår 
framtida fastighetsskötsel. 
(ingen föranmälan krävs)
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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. Vi kollar 
mail några gånger i veckan.

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.

RÖR-NYTT I FASTIGHETEN

Reliningarbeten är på gång!

Pågår preliminärt under januari - april 
i A-huset (uppgång 3-17), samt mars - 
maj i B-huset (uppgång 19-27).

Under denna tid kommer vissa 
medlemmar inte kunna använda sin 
parkering utan kommer istället få 
reserverad plats på gästparkeringen. 
Övriga medlemmar kommer därför 
inte kunna använda gästparkering 
under denna tiden.

Mer detaljerad info om 
reliningarbetena kommer skickas ut 
av entreprenör när det närmar sig!

Under våren kommer även 
tappvattenledningar i källaren bytas 
samt ny fjärrvärmeanslutning till B-
huset installeras. Mer info kommer 
om detta längre fram!

Toaletter och tvättstugor kommer 
att gå att använda som vanligt under 
renoveringsarbeten. Vattnet kan dock 
komma att stängas av tillfälligt vid 
omkoppling av stammar

STORT TACK...
... för deltagandet på höstens 
gårdsdag! Vi fick mycket gjort och nu 
har vi fått relativt god ordning i 
cykelrummen jämfört med tidigare. 

Och apropå det...

SAKNAS DIN CYKEL??
Du som cyklar sällan kan i värsta fall 
tro att din hoj är borta. Innan du tror 
det värsta: din cykel kan ha blivit 
undanställd i vårt långtidsförvar om 
du glömt märka den. Prata med 
styrelsen innan du tror att cykeln är 
stulen!
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