
Vi har genomfört en energidekla-
ration för att ta reda på hur det står till 
med energianvändningen här i fastig-
heten. Resultatet är mycket trevligt: vår 
förening använder inte speciellt mycket 
energi. Vi gör av med 128 (A-huset) res-
pektive 132 (B-huset) kilowattimmar per 
kvadratmeter och år, vilket ska jämföras 
med mellan 126 och 153 för liknande hus. 
Nybyggda hus ligger på runt 110.

Inte illa – men vi kan bli ännu bättre! 

Det gäller att släcka ljuset i alla gemen-
samma utrymmen vi inte använder, att 

inte köra torkrummen i onödan och att 
hålla entrédörrarna stängda.

UtöVer energimätningen har 
också radon- och ventilationskontrol-
ler genomförts. Ventilationen är bra, 
medan vi har förhöjda radonvärden här 
och där. Vi håller precis på att starta en 
pilotsanering av en lägenhet i uppgång 
27.  Efter utvärdering går vi vidare med 
övriga radondrabbade lägenheter.

görbra, 
ankaret!

Ny trevlig portkod gäller från fredag 
2008-10-10. Memorera den, och lämna 
inte ut den till okända.

kortisar

XXXX
Har du eN 
pytteliteN bil?
Då kan DU få en garageplats på stört. Platsen är liten, 
den klarar en bil som är högst fyra meter lång. Om din 
älskling är nätt och näpen – kontakta förtroendemannen 
så kanske hon har tak över huvudet redan i kväll.

n U m m e r  4  •  o k t o b e r  2 0 0 8



töm fickorna!
Åtminstone innan du tvättar dina 
kläder. Varje sådan här liten kvarglömd 
pryl kan kosta föreningen tusentals 
kronor i reparationer.

och apropå Det ...
... spola gärna ur tvättmedelsfacket när 
du kört tvättmaskinen. det minskar 
risken för att vi måste byta ut igen-
grodda fack.

fyller stina äntligen år?
då ska du naturligtvis be björn hissa 
flaggan. Och varför inte meddela Jaime 
i god tid, så att han kan kirra en snajsig 
gratulationssida på ankarets tv?

aja baja
Gästparkeringen är inte till för det 
egna fordonet. inte heller för firma-
bilen som chefen var snäll nog att låta 
dig ta hem över natten. parkeringen 
är till för våra gäster. Om vi blockerar 
platserna med egna bilar blir det svårt 
för våra gäster.

kUlört ankarblaD
du har väl sett att ankarbladet finns 
som pdf-fil – i färg – på vår webbsida? 
Hoppa till www.brfankaret.se, ladda 
ned, skriv ut, njut.

kortisar

Dräneringen gjorD, 
fasaDen Väntar

tack för att du stått ut med dräne-
ringsarbetet, som gjort att vår gård sett 
ut som en enda röra under sommaren. 
Nu är jobbet avslutat, asfalten är lagd och 
barnen leker som vanligt.

Vi har fått förfrågningar från många 
medlemmar som vill hjälpa till med 
arbetet att återskapa gårdens grönska – 
kanske på nya spännande sätt? Kontakta 
vår gårdsgrupp, under ledning av Inge-
mar Lind, och erbjud dina tjänster. Dina 
idéer och insatser är mycket välkomna, 
tillsammans kan vi förhoppningsvis få 
gården precis som vi vill ha den.

nästa arbete inom reparation/ 
underhåll blir fasaden på A-huset, som är 

fuktskadad och behöver åtgärd.
Projektets status är att vi har kallat in 

konsulter för rådgivning om lämpliga 
åtgärder, som passar just vårt hus. Detta 
är ett tidsödande men mycket viktigt steg 
som förhindrar att vi satsar pengar på fel 
häst, att vi betalar dyrt för en åtgärd som 
inte löser problemet för tillräckligt lång 
tid framåt.

Kanske du kan bidra? Vad vet du om 
fasadåtgärder? Kontakta gärna vår byg-
grupp, som består av Göran Andersson 
och Ing-Marie Hörn, och berätta vilka 
kunskaper eller idéer du har som kan 
hjälpa arbetet. Vi värdesätter din med-
verkan. Kom ihåg: det är vår fastighet! 
Låt oss sköta den på bästa sätt.

Sälja eller köpa?
själVklart Utnyttjar DU den 
härliga möjligheten att annonsera på 
Ankarets tv. Här når du 151 grannlyor 

fulla med köp- och säljstinna medlem-
mar. Ring förtroendemannen, eller maila 
din annons till jaime@brfankaret.se



inte skVätta!
de nya fasta grillarna tål inte flytande 
tändbränsle. använd i stället tändkuber 
eller liknande.

eget grillgaller?
Vill du ha ett eget grillgaller, så du slip-
per reta dig på att dina grannar glömt 
diska det gemensamma gallret efter 
sig? Hämta då ett på expeditionen. 
Kostar ynka 250:–, räcker hela livet.

nya meDlemmar
Kristian andersson – lgh 46.
Noemi Serban – lgh 66.
Carianne Näslund – lgh 83.
erik Finne och erika Svensson – lgh 
89.
Markus tempe och Carolina Jenslin 
– lgh 131.

trevligt att få er som grannar här i 
ankaret, välkomna!

höststäDning
Ses vi på gården söndag 19 oktober? 
då är det höstens stora städdag; vi 
fixar så att våra gemensamma utrym-
men blir snygga inför vintern (hu, är 
det redan dags?), och vi käkar väl en 
varmkorv också.

hemförsäkringsrabatt
du får rabatt på hemförsäkringen om 
du väljer länsförsäkringar, som fören-
ingen nyttjar. ring pär isaksson på 031-
15 78 19 eller maila på par.isaksson 
@gbg.lansforsakringar.se och 
uppge brF ankaret, så ordnar han den 
så kallade biffen.

•
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kortisar

om platta 
tV-apparater
står DU i begrepp att skaffa en 
sådan där modern lcd- eller plasma-tv? 
Då bör du se till att apparaten kan ta 
in så kallad dvb-t-signal. Dvb-t är ett 
namn på marksänd digital signal. Fast-
ighetens tv-anläggning släpper igenom 
denna digitala signal rakt ut till ditt 
tv-uttag, och om då har motsvarande 
ingång på tv:n, dvb-t, får du alltså in de 
marksända kanalerna i digital form.

Detta ger bättre bildkvalitet än om 
du köper en tv som inte tar in dvb-t, 
eftersom du då blir hänvisad till den 
analoga signal som vår anläggning 
också skickar ut för alla äldre tv-appa-
rater. Lite fel att låta den nya digitala 
tv:n käka analog signal ...

Om du dessutom köper en tv som är 
förberedd för en så kallad ca-modul, så 
kan du stoppa in en sådan modul och 
ett kort för avkodning av kodade digi-
talkanaler. Digitalt hela vägen. Det du.

DU ska DefinitiVt också köpa 
en så kallad galvanisk avskiljare till 
antennsladden. Genom att den tar 
hand om den skillnad i jordpotential 
som vi har i fastigheten gör den att du 
får bättre bild och att grannarna slip-
per störningar från din tv. En galvanisk 
avskiljare kostar dryga hundringen i 
tv-affärerna – en liten investering som 
ger bra effekt både för dg och dina 
grannar.

Vem lUrar i 
trapphUset?

Vi har haft ett par trista tillbud 
vad gäller boendesäkerheten i Anka-
ret. Att ha en okänd person alldeles 
utanför lägenhetsdörren, bultande 
och skrikande, är nog något ingen av 
oss önskar sig, och just detta är en av 
de saker som har hänt. Vi kan minska 
risken genom att hålla entrédörrarna 
stängda, så länge vi inte har dem under 
uppsikt, och genom att aldrig lämna ut 
koden till okända. Vi kan också hjälpa 
varandra genom att ringa polisen vid 
konstiga händelser.



ankarbladet är medlemstidning inom brF ankaret på 
Haråsgatan i Majorna, Göteborg. ansvarig utgivare är 
petra Velte, redaktör är Gunnar linn. Material motta-
ges gärna – lämna din idé i expeditionens brevlåda, eller 
e-posta på ankarbladet@brfankaret.se 

Vill du kontakta styrelsen? inget kan vara enklare. lägg 
en lapp i expeditionens brevlåda (på b-husets gavel mot 
gården) eller e-posta på styrelsen@brfankaret.se

kom ihåg: Det är Vår fastighet!

ja, Varför ska du egentligen det? Jo, 
det finns några tungt vägande skäl. Llåt 
oss räkna upp dem.

Styrelsen förvaltar och utvecklar vår 
gemensamma fastighet, vilket betyder 
att styrelsens arbete har direkt påver-
kan på vår boendemiljö och vår trivsel.
Varje lägenhetsinnehavare låter 
styrelsen förvalta ett kapital på runt 
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två miljoner kronor, vilket är ett stort 
förtroende och ansvar.
Styrelsearbetet är intressant, kul och 
lärorikt.
Du lär känna föreningens medlemmar, 
speciellt de som sitter i styrelsen, och 
det är inga trista människor det.

Låter inte helt fel, eller? Inför mandatpe-
rioden 2009 behöver vi i första hand en 
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sekreterare, en informationsansvarig och 
en revisorsuppleant.

Känner du att någon av posterna är för 
dig? Eller vill du tipsa valberedningen 
om att din granne minsann skulle vara 
ett utmärkt ämne för styrelsen? Maila 
då till valberedningen@brfankaret.se 
eller ring Bengt-Erik Svensson direkt på 
0709-62 17 62.

Varför ska jUst DU 
gå meD i styrelsen?

Om du vill ha direktinfo från styrelsen, så maila till styrelsen@brfankaret.se och be oss att sätta upp din epostadress på distri-
butionslistan. Kan vara mycket praktiskt om du exempelvis vill ha snabb information om nyheter på ankarets tv eller liknande.

deN FörSte att Veta?

Ditt 
namn 
här!


