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VISST BLIR DET JUL i Ankaret i år 
också! Tro inget annat. Vi drar igång redan 
på Lucia, den 13 december, med vårt 

trevliga och traditionella luciafirande i 
samlingslokalen. Vi kör igång klockan 
16:00 och håller på till 19:00 ungefär. 

Gamla och unga, “original” och 
nyinflyttade, alla är såklart varmt 
välkomna. Glada högtider, allihop!

BALKONGINGLASNING
Nejdå, vi har inte glömt frågan om 
inglasning av balkonger. Det är bara så 
att vi måste vänta med ärendet tills vi 
genomfört nödvändiga fasadarbeten. 
Annars blir det som att ta på sig 
byxorna före kalsongerna.

ÄR DET NÅGON i föreningen som går 
omkring och skriver den här lilla 
“taggen”? Det är en tänkbar förklaring till 
att den börjat synas inomhus likaväl som i 
omgivningarna runt vårt hus. En annan 
förklaring är att det är någons gode vän, 
och den är ju inte heller så kul.

Snälla du som skriver det här kluddet, 
eller vet vem det är: låt oss ha våra väggar 
i fred. Det kostar oss – och dig – pengar 
att återställa.

JUL I 
ANKARET!

KLOTTER 
INOMHUS

N U M M E R  5  •  D E C E M B E R  2 0 0 9
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ÅTERFÖRSÄLJARE:

bonusguiden

®

bonusguiden

®

Fantastiska erbjudanden
på resor, shopping, bilvård, sport, golf, friskvård, 
konserter, kultur och mycket, mycket mer...

2 för 1
på restauranger

och caféer

Halva
priset
på hundratals 

hotell

ÅTERFÖRSÄLJARE:

VAD BLIR DET PÅ TV ikväll? Smaken 
är som baken, även i Ankaret. Vi har ett 
standardutbud av kanaler som är 
gemensamt för alla lägenheter. Självklart 
vill somliga av oss tittare få tag i den där 
kanalen som sänder senaste säsongen av 
favoritserien!

Dock har vi alltför dåligt underlag för 
att säkerställa vad merparten av de 

boende egentligen vill ha. Vill du ha ett 
skräddarsytt utbud - överväg att skaffa en 
digital dekoder, och få bättre ljud och bild 
som bonus!

Känner du att du ändå vill påverka vårt 
standardutbud? Ta tag i frågan, värva din 
granne och starta en projektgrupp som 
exempelvis kan göra enkätundersökning 
bland Ankarets medlemmar!

VÅRT TV-
UTBUD

APROPÅ medlemsundersökningar - 
känner du att du brinner speciellt för 
någon fråga som styrelsen har svårt att 
hinna med? Vill du driva frågan aktivt 
tillsammans med dina grannar? Starta en 
projektgrupp! Det kan handla om allt 
mellan innegård och hobbyrum, ordet är 
ditt! Hör av dig till styrelsen och 
formulera ditt projekt - och se till att värva 
den likasinnade grannen som du pratade 

med i tvättstugan senast. Styrelsen tittar 
på ditt förslag och ger anslag till projektet.

Vi har redan sett exempel på mycket 
lyckade projektgrupper, cykelgruppen och 
trädgårdsgruppen för att nämna två. Med 
ordet projektgrupp vill vi betona att ingen 
behöver ta sig vatten över huvudet - när 
projektet väl är genomfört tackar gruppen 
för sig och kan luta sig tillbaka efter en 
god insats!

STARTA EN 
PROJEKTGRUPP!

BYT BATTERIER TILL JUL! 
Vad passar sämre till jul än en rejäl 
eldsvåda? Undvik sådana olyckor 
genom att byta batteri i din brandvar- 
nare, så att du vet att den är redo nu 
när lägenheten blir full med ljus.

NY FÖRENINGSVÄRD!
Varmt välkommen Anita Jordö, vår nya 
föreningsvärd som efterträder 
Marianne Tovesson.

JULKLAPPSTIPS: ENJOY!
Enjoy-häftet är fulladdat med rabatter 
och erbjudanden. Det kostar 395 
kronor och kan köpas kontant på 
expeditionen. Och du: om du köper 
ditt Enjoy-häfte innan årsskiftet ingår 
Bonushäftet, som ger dig ännu fler 
rabatter! Passa på!
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NY A-NYCKEL
Bommarna till innegården samt 
stolpen till gången upp till uppgång 
23-27 kommer att få nya lås, med en 
särskild typ av A-nyckel. Fordonstrafik 
är ju förbjuden på gården, och trots 
det har bland annat hantverkare 
använt vår gård som parkeringsplats. Vi 
måste hålla gården och backen 
ovanför slänten fordonsfria, så att 
ambulans och brandkår har fri väg den 
gång det verkligen gäller! Givetvis 
finns det ju sådana tillfällen då man vill 
kånka upp sin mormors piano - ta då 
kontakt med vår fastighetsskötare 
Björn för öppning av bommen!

SÄLLANCYKLIST?
Tillhör du dem som mycket sällan 
använder sin cykel, men ändå inte vill 
“arkivera” den helt? Cykelrummet på 
utsidan av uppgång 7 (mot gatan) har 
lite plats kvar, där den som inte cyklar 
så ofta med fördel kan parkera sin 
cykel! Då kan våra lite mer aktiva 
cykelpendlare slippa trängsel i övriga 
cykelrum.

SOPOR SOM SOPOR...
Vi i Ankaret har tur som har en fräsch 
återvinningsstation alldeles runt 
knuten, och majoriteten av oss är 
väldigt duktiga på att källsortera 
förpackningar och kompostera 
matavfall. Men en liten titt i 
soprummen avslöjar faktiskt att vi kan 
bli ännu bättre! Renova hälsar att de 
fortfarande hittar lite för mycket 
matrester bland restavfallet vi slänger 
i sopnedkasten. Gör en insats du 
också, och kolla över dina rutiner, 
finns något mer du borde källsortera 
eller kompostera?

BJÖRKEN BORT
DET HAR VISAT SIG ATT björken vid lekplatsen 
måste sågas ner. Anledningen är att den tidigare har 
beskurits på ett sätt som inte björkarten tål. Tråkigt, 
tänker många medan somliga kommer bli glada över 
lite extra solinsläpp till förmiddagskaffet. Faktum 
kvarstår: gör vi ingenting så kommer björken att 
självdö ganska snart, och i takt med att den försvagas 
finns ju en potentiell risk att den ger vika av sig själv i 
nästa höststorm eller liknande. Ett nytt träd av 
tåligare slag med mer kontrollerbart växtmönster ska 
planteras i björkens ställe. I samband med 
trädfällningen har vi också beställt beskärning av ett 
par andra träd, bland annat i backen ner mot 
Klareborgsgatan.

SOS ALARM
Händer det som inte får hända på helgen, mitt i natten eller andra tider då 
fastighetsskötare och andra ansvariga inte finns i närheten? Om du skulle ha behov av 
omedelbar hjälp när fastighetsskötaren inte är i tjänst ringer du:
SOS Alarm 031–703 14 50
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.

DET ÄR FÖR närvarande ett hårt tryck 
på våra tidsbegränsade gästplatser. För att 
så många övernattande gäster som möjligt 
ska få en plats, har vi ett tips för korttids-
besökare med raska fötter: Oljekvarnsgatan 
har fri 2-timmars-parkering! Bara några 
stentrappsteg nedanför Haråsgatan, och 
dessutom närmare körväg till Oskarsleden! 
Inte helt dumt för miljön heller!

FÖRST TILL 
OLJEKVARN!

STORT TACK!

FÖR ALLA HJÄLPANDE HÄNDER 
PÅ HÖSTENS STÄDDAG!

...och en eloge till kökspersonalen!
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...SLÄNGS... OCH STÄNGS?
Under 2009 kommer sopnedkasten 
tyvärr att stängas och ersättas med 
kärl placerade utomhus i anslutning till 
återvinningsstationen. Detta är 
Renovas beslut, och våra sopnedkast 
går helt enkelt samma öde till mötes 
som hos resten av stadens alla 
fastigheter. Tråkigt tycker vi, men vi får 
försöka se det positivt och glädja oss 
åt den lilla extra motion vi får när vi 
bär ut soporna.

VI FINNS PÅ WEBBEN...
Har du precis flyttat in i föreningen? 
Då vill vi passa på att tipsa om vår 
hemsida. Surfa loss på 
www.brfankaret.se och håll dig 
uppdaterad om det senaste som 
händer i föreningen.

...OCH I DIN TV!
Det är inte många föreningar som kan 
skryta om att ha en egen TV-kanal. 
Ankarets intern-TV skruvar du in på 
kanal S18 eller 280,25 MHz. En 
automatisk kanalsökning och du hittar 
oss lätt. Här lägger vi kontinuerligt ut 
aktuell information som rör 
föreningen och dess medlemmar, 
alltifrån fasadrenoveringar till 
högtidsdagar, konsertbiljetter och 
annonser! Ta kontakt med vår 
förtroendeman Jaime da Silva om du 
vill lägga in t ex en annons i Ankarets 
TV!

Ankarbladet är medlemstidning inom BRF Ankaret på Haråsgatan i Majorna, Göteborg. Ansvarig utgivare är Petra Velte, redaktör 
är Mikael Enqvist. Material mottages gärna – lämna din idé i expeditionens brevlåda, eller e-posta på ankarbladet@brfankaret.se

Vill du kontakta styrelsen? Inget kan 
vara enklare. Lägg en lapp i expeditio-
nens brevlåda (på B-husets gavel mot 
gården) eller e-posta på styrelsen@ 
brfankaret.se

RADONFRÅGAN 
FAS TVÅ!

FÖR ATT VARA på den säkra sidan, 
har styrelsen nu beslutat att återstående 
122 lägenheter ska radonmätas. För er som 
inte känner till hur det går till, så är det 
mycket enkelt. Två små oansenliga dosor 
placeras i lägenheten och sitter på plats i 
tre månader. Under den tiden gör dosorna 
ett “fingeravtryck” på den luft som 
cirkulerar i lägenheten, vilket sedan 
analyseras av expertis. Varför ska vi då 
mäta hemma hos alla medlemmar? Jo, för 

att vi alla ska känna oss säkra på 
luftkvaliteten i våra bostäder. Inget radon 
ska få ligga och lura någonstans! 

Och apropå luftkvalitet: Vår fastighets 
ventilation fungerar genom självdrag, ett 
beprövat passivt system som inte kräver 
bullrande fläktar. Därför bör vi alla se till 
att våra frånluftsventiler och liknande är 
öppna och inte blockerade. Hur var det nu 
med den där garderoben vi ställde framför 
ventilöppningen?

VI HAR FÅTT några nya ansikten i 
Ankarets styrelse! Malin Weijmer, 
Andreas Bäckström och Mikael Enqvist 
heter vi som just blev invalda vid års-
stämman häromveckan. Tillsammans med 
den redan etablerade hälften av styrelsen 
ska vi verka för att vår kära förening 
ständigt ligger på topp. Just nu håller vi 
på att kamma håret och pudra oss inför 
fotografering, så snart ser du våra 
ansikten i en trappuppgång nära dig!

Den nya styrelsen, som du ser här till 
höger, vill också passa på att önska alla 
medlemmar en riktigt God Jul och ett 
Gott Nytt År 2009!

STYRELSE 2009:

Petra Velte - ordförande
Göran Andersson - vice ordförande
Mikael Enqvist - sekreterare
Petra Kalling - ledamot
Ing-Marie Hörn - ledamot
Malin Weijmer - ledamot
Andreas Bäckström - suppleant
Ingemar Lind - suppleant
Klas Sjödell - HSB-ledamot

Magnus Lundevall - revisor
Emil Mattsson - revisorsuppleant

OCH TILL SIST... HEJ FRÅN 
NYA STYRELSEN!
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