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GÄST-P TILLBAKA
Äntligen är våra gästplatser tillbaka 
efter vårens omflyttningar på grund av 
arbeten i huset. Kom ihåg att max 24 
timmar gäller! 

CYKLAR SKÄNKTA
Efter de senaste årens insatser i 
cykelrummen har till slut 30 cyklar 
som ingen ägare längre ville kännas vid 
skänkts till Smyrnakyrkan.  Vi hoppas 
att de fixas till och ger cykelglädje åt 
sina nya ägare, samt en slant till de 
välgörande ändamål som 
Smyrnakyrkan jobbar med.

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

LEKSAKER PÅ GÅRDEN?
Många gånger är gården 
svårframkomlig då leksaker, barncyklar 
och annat inte blivit inplockat på 
kvällarna. Tänk också på att ta ett tag 
med sopborsten om barnen dragit ut 
leksand på gångarna!

Vi vill också påminna om att saker 
inte får ställas in i trappuppgångar 
eller allmänna utrymmen i 
källargångar. Där måste det vara fritt 
så vi kan upprätthålla vår brand- och  
utrymningssäkerhet.

Vill du kontakta styrelsen? Lägg en 
lapp i expeditionens brevlåda eller e-
posta på brfankaret@me.com. Vi 
kollar mail några gånger i veckan.

H A  E N
H Ä R L I G 

S O M M A R !
önskar styrelsen

VÅR FASTIGHETSSKÖTSEL
VI HAR NYA aktörer på kartan när 
det gäller skötseln av våra hus och  
vår utemiljö. Du har säkert redan sett 
anslagen i uppgångarna: Brf Ankaret 
har anlitat MBA Fastighetsservice och 
det betyder förstås att det är till dem 

du ska vända dig till om något 
behöver åtgärdas! Dessutom: 
trappstädningen kommer från och 
med nu att skötas av ADA Städ.

Nya kontaktuppgifter för 
felanmälan ser du här nedan.

KONTAKT:
Felanmälan 031-220554
eller e-post: 
felanmälan@mbafast.se

Journummer för akuta fel på kvällar 
och helger:
0734-160440

EXPEDITIONS-
TIDER

JULI
Expeditionen håller stängt.

AUGUSTI
Under augusti bemannar 
styrelsen expeditionen 
måndagar jämna veckor. Till 
hösten kommer MBA 
Fastighetsservice att ta över 
driften av expeditionen, och vi 
ber att få återkomma om 
expeditionstiderna som ska 
gälla då.

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.

TILL 
HÖSTEN

12/9 19.00 Informationsmöte 
för medlemmar inför nya 
stadgar

19/9 19.00 Informationsmöte 
för medlemmar inför nya 
stadgar

15/10 Extrastämma i 
Sjömanskyrkan 19.00

20/10 Gårdsdag

19/11 19.00 Ordinarie 
stämma i Sjömanskyrkan
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