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HEMSIDAN
Ni tittar väl in på hemsidan för 
att ta del av senaste nyheterna 
som rör vår förening? 
www.brfankaret.se  

GÅRDSDAG 19/10
Välkommen till höstens 
gårdsdag 19/10. Samling vid 
lekplatsen kl.10.00. Vi 
beräknas vara klara till kl.13.00. 
Som vanligt bjuds det på grillad 
korv(både kött och vegetariskt) 
med bröd och dryck.  
Container kommer finnas 
tillgänglig
Vi kommer att 
• plocka in och rengöra 

utemöblerna
• Kratta löv

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

PROVINSTALLATION VENTILATION 
UPPGÅNG 15 & 17
I början av oktober kommer 
arbetena påbörjas och beräknas 
vara klara i början på januari. 
• Arbetena utförs för att sänka 

radonvärden och förbättra 
inomhusklimatet i lägenheterna.

• Efter att arbetena är klara 
kommer en radonmätning 
utföras för att kunna ta fram ett 
beslutsunderlag för hur man ska 
gå vidare med övriga 
trappuppgångar.

• I uppgång 15 kommer befintligt 
självdrag förbättras.

• Uppgång 17 kommer få 
mekaniskt frånluftssystem.

• Ställning kommer att byggas längs 
med fasaden ut mot parkeringen/ 
Karl-Johansskolan.

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

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

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.

HYRA UT I ANDRAHAND?
Funderar du på att hyra ut i 
andrahand? Ta då gärna en titt på 
vår hemsida www.brfankaret.se 
under fliken ”Föreningen” och 
sedan ”Uthyrning i 
andrahand” för att se regler 
kring detta och blankett för 
nedladdning. 
Tänk på att ha god 
framförhållning och att fylla 
i all information som 
behövs i blanketten. 

TVÄTTSTUGORNA
Tvättstugerenoveringen fortsätter enligt plan. Arbetet har gått smidigt 
utan några större överraskningar under resans gång. A-husets båda 
tvättstugor är nu klara (tvättstugorna 1a/1b samt 2a/2b). Därmed 
har renoveringen av B-husets första tvättstuga påbörjats, 
tvättstuga 3, med slutbesiktning 28/10. Därefter påbörjas 
renoveringen av sista tvättstugan, tvättstuga 4. Den kommer 
slutbesiktigas senast 31/1-20. Därefter är föreningens samtliga 4 
tvättstugor totalrenoverade och försedda med nya, energieffektiva 
maskiner och digitalt bokningssystem.Gällande bokning av tvättid via 
webben så måste ni som bor i lägenhet med tvåsiffrigt 
lägenhetsnummer börja med 0, exempelvis lägenhet 93 
skriver 093.

ÅRSSTÄMMA 18/11
Måndagen 18/11 är det dags för 
föreningens årsstämma. Separat 
inbjudan till denna kommer att 
delas ut. Det är alltid bra att man 
som medlem deltar på stämman 
och röstar. Har man inte möjlighet 
att deltaga kan man ge fullmakt 
till annan person. Fullmakter 
kommer att sättas upp i 
trapphusen och vara 
nedladdningsbara på hemsidan.
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