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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!
	 	  

TRÄFFA STYRELSEN
Har du några funderingar/frågor till 
styrelsen? Då är du välkommen förbi 
expeditionen på gaveln av Haråsgatan 
19, kl.18.30-19.00 följande 
datum: 
• 2/4
• 7/5
• 4/6
Datum efter sommaren 
kommuniceras i nästkommande 
Ankarblad. 

PROBLEM I HUSET?

Kontakta MBA:
031-22 05 54
Felanmälan kan man även göra på 
MBAs hemsida www.mbafast.se 
Händer något akut utanför deras 
öppettider gäller deras journummer 
(se separat notis på nästa sida).

TV-TJÄNSTEN FRÅN TELENOR
För föreningens medlemmar ingår Telenors kanalpaket ”Bas”. Vill du ha fler kanaler 
kan du få dessa för en rabatterad kostnad, kontakta Telenor i sådana fall.
Vi medlemmar har även rabatt på mobiltelefoni från Telenor.
För support gällande internet eller TV kontakta Telenor på 020-222 
222

Efter 31/3 2019 kommer enbart gratiskanalerna (SVT1, SVT2, Barnkanalen, 
Kunskapskanalen, TV4 och TV6) vara tillgängliga via antennuttaget. För att 
få tillgång till föreningens fulla kanalutbud gäller tjänsten från 
Telenor. Mer information finns på brfankaret.se under ”Service”.

REGLER KÖ TILL 
GARAGE-OCH 
PARKERINGSPLAT
SER
En veckas betänketid vid 
erbjudande av
p-plats. Om medlem har 
tydliga förhinder för 
denna tidsgräns 
(exempelvis resa) måste

detta meddelas så att 
dispens kan ges. Om 
inte återkoppling 
gjorts inom den angivna
tidsramen erbjuds den till 
nästa på kö och du 
åker ur kön. Om du 
tackar ja så gäller det
också detta i direkt 
anslutning till att platsen 

blir ledig. Du får stanna 
kvar i kön om det är
så att du blir erbjuden en 
plats du inte kan ta p.g.a 
garage-eller 
parkeringsplatsens 
storlek.

NYA STADGAR
TACK FÖR GOD uppslutning på vår 
extrastämma! Protokoll från denna 
sitter uppsatta på 
anslagstavlorna i trapphusen. På 
extrastämman röstades föreningens nya 
stadgar igenom. När dessa är antagna hos 
Bolagsverket kommer det mer 
information till er medlemmar.

27e april klockan 10.00...

... är det dags för vårens 
gårdsdag. Vi samlas vid lekplatsen 
för att fördela arbetsuppgifter. Vi 
kommer bl.a. att:
• Ta fram utemöblerna
• Plantera nya växter
• Sopa gångar och kratta löv
• Rensa bort herrelösa cyklar

Vi avslutar kring kl.13.00 med 
korvgrillning. Välkomna!

http://www.mbafast.se
http://brfankaret.se
http://brfankaret.se
http://www.mbafast.se
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EXPEDITIONSTIDER
Daniel som är vår fastighetsskötare 
från MBA har expeditionstider två 
gånger i veckan. Platsen är 
fastighetsskötarexpeditionen i 
uppgång 21. Tidpunkterna är:
• Måndagar kl. 07.30 - 08.00
• Onsdagar kl. 15.00 - 15.30
Här kan du hämta ut nya taggar eller 
kvittera ut nycklar till garage, 
hobbyrum/bastu m.m.

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 

Ankarbladet är medlemstidning inom BRF Ankaret på Haråsgatan i Majorna, Göteborg. Redaktör är Björn Vestling. 
Tips mottages gärna – lämna din idé i expeditionens brevlåda, eller e-posta på adressen här ovan.

MBA:s jour
För avhjälpande av akuta fel på 
kvällar och helger kontakta MBAs 
jourtelefon på 0734- 160 440 

Fel av akut karaktär:
När det finns risk att människor eller 
fastighet kan komma till skada vid:
• Elfel
• Vattenläckor och översvämningar
• Avsaknad av vatten
• Totalstopp i avlopp
• Kyl och frys fungerar ej
•
Vid brand eller pågående brott ring 
112.

ANNAT NYTT I FASTIGHETEN
TRYGGHETSFRÅGOR
Som ett led i styrelsens arbete med 
trygghetsfrågor hölls 
informationsmöte med polisen 7/2. 
Där blev Brf rekommenderad att 
skapa uppmärksamhet för 
grannsamverkan bland medlemmarna. 
Ett sätt att göra detta, enligt polisen, 
är att be alla medlemmar maila 
observationer/misstänkt beteende/etc 
till mailadressen:

grannsamverkan.brfankaret@
gmail.com

Styrelsen läser regelbundet denna 
mailadress, och vidarerapporterar 
inkomna observationer till Brfs 
kontaktperson hos polisen. På detta 
sätt kan polisen sammanställa en bild 
av vad som pågår i området. Brf 
kommer även få info om misstänkta 
aktiviteter och skeenden genom 
denna mailadress.  Pågående brott 
anmäls som vanligt till 112.

Gör föreningen dessa delar, och 
arbetar någorlunda aktivt med dessa 
frågor, är vi kvalificerade att få 
Grannsamverkan-skyltar. Dessa finns i 
olika storlekar, bl a för att fästa på 
våra fasader. Enligt polisen kan man 
statistiskt notera att antalet 
incidenter minskar i och med 
uppsättande av dessa skyltar, och ett 
aktivt arbete inom Brf med 
grannsamverkan.

LADDSTOLPAR FÖR 
ELBILAR
Arbetsgruppen för laddstolpar har 
träffat en leverantör kring en 
eventuell lösning. I samband med 
detta Ankarblad delas även en enkät 
ut för att se intresset kring 
laddstolpar för elbilar bland 
medlemmarna.

ANVÄNDER DU 
INTE DIN CYKEL?
Då kanske den tar upp plats för 
medlemmars cyklar som används 
mer frekvent. 
Har du en cykel du inte 
använder rekommenderas du att 
ställa den i ditt förråd eller i 
cykelförrådet som vätter ut 
mot Klareborgsgatan.

TVÄTTSTUGE-NYTT
Nu i april beräknas renoveringen av 
tvättstuga nr. 2 bli klar (mellan 
uppgång 13-15). 
Efter detta påbörjas renoveringen av 
tvättstuga nr. 1 (mellan uppgång 5-7). 
Mer information kommer att anslås i 
trappuppgångarna.

APROPÅ ARBETSGRUPPER...
Intresserade medlemmar är välkomna 
till övriga arbetsgrupper som 
stämman beslutade om, en för 
solceller på taken och en arbetsgrupp 
gällande cykelparkering. Är du 
intresserad? Maila då styrelsen på 
brfankaret@me.com
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