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ARBETSGRUPP-

SOLCELLER!
På stämman i november 2018 
röstades en motion igenom att 
starta en arbetsgrupp för att 
utreda om vi kan installera 
solceller på taken i vår 
föreningen.
Är du intresserad av att vara 
med i en sådan?
Kontakta då Olov Agné på brf-
ankaret-
solceller@googlegroups.com

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: 
• 20/8
• 3/9
• 1/10 

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).

PROBLEM MED 
SKADEDJUR?
Har du problem med 
getingar på balkongen eller 
silverfiskar i lägenheten, 
kontakta Nomor på 
0771- 122 300.

 29/5 BÖRJADE NYA 
STADGARNA GÄLLA

På extrastämman röstades 
föreningens nya stadgar 
igenom. Dessa är nu antagna av 
Bolagsverket och började 
gälla 29/5. Nya stadgarna har 
ni fått i era brevinkast tidigare, 
dessa kommer även anslås på 
anslagstavlorna i respektive 
trappuppgång och läggas ut på 
hemsidan.

AVGIFTSHÖJNING 
MED 3% F.R.O.M. 1/7
Från 1a juli höjs 
månadsavgiften med 3%. Detta 
för att ta höjd för underhåll av 
fastigheten som föreningen 
har framför sig kommande 
åren.

3%

HA EN HÄRLIG SOMMAR!
//ÖNSKAR STYRELSEN 

KORTTIDSUTHYRNIN
G AV LÄGENHET EJ 
TILLÅTET
Korttidsuthyrning av lägenhet, 
exempelvis via AirBnb, är ej 
tillåten verksamhet 
enligt styrelsebeslut.

APROPÅ 
SKADEDJUR...
Se separat anslag i 
trapphusen gällande mal, 
vad man bör vara 
uppmärksam på. En 
medlem har haft mal i sin 
klädkammare. Nomor 
har varit där och sanerat 
och problemet är löst.
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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. För dig som 
medlem gäller enbart den 
egna p-platsen alternativt en 
av våra två 30-
minutersplatser för lastning 
och lossning. Medlemmar som 
bryter mot detta riskerar böter och få 
sina gästkort indragna för innevarande 
år.

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. 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

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
I april blev renoveringen av 
tvättstuga nr. 2 klar (mellan 
uppgång 13-15).  
Renoveringen av tvättstuga 
nr.1 (mellan uppgång 5 och 
7) påbörjades i samband med 
detta. När nr.1 är klar i 
sommar kommer denna 
bestå av två tvättstugor, en 
”vanlig” och en där ni kan 
tvätta mattor. När respektive 
tvättstuga är klar gäller det 
nya bokningssystemet där 
man antingen kan boka 

tvättid på webben eller i app, 
alternativt på displayen 
utanför tvättstugan. För mer 
information kring bokning se 
utskicket ni fått i era 
brevlådor eller på hemsidan 
under ”Lokaler” —> 
”Tvättstugor”.

CYKELGRUPP
På stämman i november 2018 
röstades en motion igenom att 
starta en arbetsgrupp för att se 
över cykelparkeringarna i 
föreningen.
Är du som medlem intresserad 
att vara med i arbetsgrupp kring 
cykelparkeringar? Hör då av dig 
till styrelsen på: 
brfankaret@me.com

GÅRDSGRUPP
I vår förening har vi en grupp som 
är engagerade i frågor gällande 
vår gård och odlar i pallkragar. Är 
du intresserad av detta? Hör då av 
dig till Anita Pärsson på 0736-40 
32 22 eller 
anitaparsson@gmail.com  
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