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NY FÖRVALTARE PÅ HSB

Vi har en ny förvaltare på HSB som 
heter Anna Hallernäs. Hon tar 
över efter Amanda Sundqvist 
som är föräldraledig.

PARKERING - EJ PÅ GÅRDEN
På gården får vi på sin höjd parkera 
cyklar och leksaker. Den senaste tiden 
har många gånger hantverkare och 
andra ställt sina bilar inne på gården 
hela dagar. Detta är inte tillåtet, då 
fordon på gården utgör onödiga 
hinder för räddningstjänst i händelse 
av larm.

OCH APROPÅ LARM...
Vi har under våren haft ett par tråkiga 
fall av brand som med största 
sannolikhet anlagts i behållaren för 
tidningar på återvinningen utanför 
oss. Enligt Räddningstjänsten är risken 
för spridning inte stor, men vi måste 
alla hjälpas åt att larma om detta sker 
igen!

KOD SOM STREJKAR?
Nej, troligen har du inte glömt koden! 
Vi har nu inventerat beståndet och 
bestämt oss för att byta alla koddosor 
som fungerar dåligt. På gång inom 
kort.

TREVLIG 
VÅR!

GÅRDSDAG 21/4
Varmt välkommen att delta 
på vår gårdsdag på 
lördagen 21 april kl 10! 
Vi kommer också att få hit 
en container för brännbart.

Våra gårdsdagar brukar vara 
populära, och inte minst är 
de ett fint tillfälle att umgås 
med nya och gamla grannar. 
Givetvis avslutar vi med korv 
med bröd på gården. Väl 
mött på lördag!

I BRF ANKARET har vi tv-kanaler 
både digitalt och analogt.

Medlemmar har märkt att Kanal 5 
inte fungerar i det analoga tv-nätet vi 
har i föreningen. Detta pga av att kanal-
leverantörerna stänger ned det analoga 
nätet allt eftersom. Därav kommer flera 
kanaler försvinna från det analoga nätet 
under året.

De flesta hushåll idag har en platt-tv, 
om du inte redan har de digitala 
kanalerna i din platt-tv kan du göra en 
kanalsökning på DVB-T (Se din TV:s 

instruktionsbok). Vet du inte om din TV 
stödjer DVB-T, kontakta din 
återförsäljare.

Har du en äldre TV utan stöd för 
DVB-T måste du köpa en digitalbox för 
att kunna fortsätta se alla kanaler. En 
sådan box kostar 200-500 kr beroende 
inköpsställe. OBS! Det är enbart hushåll 
med TV som saknar stöd för DVB-T 
som behöver köpa en sådan box.

Till nästa år kommer vi dessutom att 
byta kanalleverantör, mer information 
kommer om det framöver.

TV-NYTT!
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FLYTTA BILEN IGEN?

Som du ser här till höger, 
kommer Göteborg Energi att 
installera nya anslutningar till 
fjärrvärmen. Du som har plats 
för bil eller MC i garage 
nummer 1 - 3 kan beröras av 
detta några dagar under maj 
månad - information kommer 
att skickas separat till dig!

TVÄTT I FRAMTIDEN
Just nu pågår en upphandling om 
renovering av våra tvättstugor, och i 
höst ska arbetet påbörjas. Kom gärna 
in på expeditionen och se vad som 
finns i form av förslag! Mer 
information om tvättstugerenovering 
kommer framöver, håll utkik.

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.

PROJEKTEN NU OCH 
FRAMÅT

• Relining
• Tappvatten
• Fjärrvärme
• Radon
• Tvättstugor

DET HÄNDER EN hel del i 
föreningen 2018 som du säkert märker. 
Just nu har vi flertalet relining-projekt 
av våra avloppsrör igång, och i A-huset 
är vi så gott som klara. I B-huset blir 
entreprenaden klar i slutet av juni.

Vattenledningar byts också ut och 
detta förväntas vara klart i maj.

Under maj månad kommer nya 
fjärrvärmeanslutningar att installeras av 
Göteborg Energi, vilket påverkar garage 
1-3. De medlemmar som berörs kommer 
att meddelas separat, och det handlar 

om en kort tidsperiod då man kan 
behöva flytta sin bil.

Bland våra kommande projekt längre 
fram i år finner vi översyn och åtgärder 
för ventilation och eventuell radon - mer 
om det längre fram! Vi har också en 
större förnyelse av våra tvättstugor på 
gång. Välkommen att kika in på 
expeditionen på gårdsdagen 21/4 för att 
titta på förslagen till våra förnyade 
tvättstugor!

HSB-felanmälan + vår hemsida

Kom ihåg att använda HSB-felanmälan 
istället för att mejla styrelsen om du 
upptäcker något som inte funkar i 
fastigheten. Vår hemsida uppdaterar vi ofta - 
håll koll på den för senaste nytt!
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