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NYA 
GÄSTKORT...
Med detta nummer får du nya fina 
kort till gästparkeringen. Vi byter 
design på dessa kort med jämna 
mellanrum för att förhindra att gamla 
kort hamnar i orätta händer och 
används utan medlemmens tillstånd.

GÄLLER FRÅN

15/6

N U M M E R  2  •  J U N I  2 0 0 9

TREVLIG SOMMAR!

SEMESTERTIDER!
Vår fastighetsskötare Björn Bohlin har semester under veckorna 29 t o m 32. Under tiden 
sköts nödvändiga arbeten av HSB:s fastighetsservice. Behöver du göra en felanmälan under 
denna tid? Ring då HSB:s fastighetsservice på 031-859155. De svarar måndag - fredag 
klockan 9:00-12:00 och 13:30-15:00.
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GAPAR P-PLATSEN TOM?
Vi är många som ger oss iväg på en 
välförtjänt semester i sommar. 
Kommer din p-plats att stå tom under 
delar av sommaren? Gör våra gäster 
glada och kontakta förtroende-
mannen, så kan han erbjuda din plats 
till en tacksam sommargäst medan du 
är borta!

NYA MEDLEMMAR
• Göran Eriksson - lgh 82, uppgång 11
• Katerina Storek - lgh 68, uppgång 7
• Jens Sjöborg och 
Anna Tvingsell - lgh 
28, uppgång 7

• Kim Westlund och 
Hanna Jansson - lgh 
78, uppgång 15

• Linus Hellsing och 
Ann-Charlotte 
Hellsing-Eriksson - 
lgh 32, uppgång 5

• Fredrik Kron och 
Pernilla Jonsson - lgh 
81, uppgång 13

• Johan Högebrandt och Neda Kharazi 
Abhari - lgh 109, uppgång 21

Varmt välkomna till Ankaret!

NYMÅLAT!

KUREN MOT REGNIGA dagar - 
pingis! Lokalen har precis blivit 
uppfräschad med nymålat golv. Skaffa 
nyckeln på expeditionen, leta upp en 
motståndare och kör igång.

Hobbyrummet har även det fått ny 
golvfärg och rensats ut på gammalt 

kvarglömt material. Så nu finns det gott 
om arbetsyta för den flitige 
hemmafixaren eller konstnären. Det finns 
dessutom gott om lediga tider att boka - 
än så länge. Om ditt arbete orsakar starka 
ljud, tänk bara på att det ska vara lugnt 
efter klockan 20.

OCH APROPÅ LOKALER, så 
planerar vi en helrenovering av 
samlingslokalen till hösten, när vi är 
klara med fasadrenoveringen. Kök och 
mycket annat ska bytas ut och fräschas 
upp, så vi ger bollen till dig som gillar att 
använda utrymmet: Hur vill du att 
samlingslokalen ska se ut?

Vi kräver förstås inte att du är 
inredningsarkitekt. Tänk bara till, skriv 
ner och maila till styrelsen@brfankaret.se 
eller lägg en lapp i expeditionens 
brevlåda.

PRESSTOPP!
UPPDRAG: FASAD
Beställningen av vår fasadrenovering 
är rykande färskt påskriven, 
entreprenören som ska utföra arbetet 
är ThermoFasad AB. Vecka 32 
kommer byggnadsställningarna att 
resas. I vecka 33 och 34 får vi vara 
beredda på en del buller då man bilar 
ur gammalt murbruk mellan 
tegelstenarna, och därefter tar det 
ungefär två veckor till innan allt är 
klart. Men någon månads stök är det 
ju klart värt för att få en ny fin fasad.

mailto:styrelsen@brfankaret.se
mailto:styrelsen@brfankaret.se
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DOKUMENT: STÄDDAG!
Slå på Ankarets TV och vänta till sista 
“rutan”. Där kan du se fina filmklipp 
från städdagen. Har du tur så är du 
själv med i rutan! Tack till Jaime da 
Silva för flitig videodokumentation!

RADONMÄTNING KLAR!
Bengt-Erik Svensson har samlat in de 
sista mätdosorna, och nu är de hos 
mätföretaget för analys. Varje lägenhet 
får ett mätresultat inom kort, håll 
ögonen öppna!

KATTÄGARE?
Av föreningens fyrbenta vänner är 
ungefär hälften katter. Dessa 
karaktäristiska och smidiga varelser 
har alltid något hemligt i blicken. 
Oftast har de inget att dölja - men 
någon gång ibland händer det faktiskt 
en olycka i trappuppgången eller på 
lekplatsen, som katten själv helst 
“tiger” om... Vi vill bara påminna dig 
som kattägare att ha pejl på vad din 
katt hittar på under arbetsdagarna, så 
ingen behöver bli förargad över vad 
din misse hittar på!

GÅ PÅ OPERA!
Goya är en ny opera i två akter av 
Daniel Börtz som du inte får missa! 
Kontakta Ing-Marie Hörn, hon har 
biljetter till söndagen 11 oktober 
klockan 18. imch@bredband,net eller 
telefon 149291. Biljetterna kostar 445 
kr/st.

Boka senast 20 augusti! Läs mer på 
www.opera.se.

VI HAR RENSAT ut omärkta cyklar i samband 
med vårstädningen. Saknar du en cykel som du 
glömt märka? Slå på Ankarets TV! Där ger 
cykelgruppens representanter en demonstration om 
precis var man hittar sin cykel om den blivit 
utgallrad.

Vill du vara delaktig i hur vi förvarar våra 
tvåhjuliga vänner i föreningen? Anslut dig till 
cykelgruppen! Kontakta styrelsen så vidarebefordrar 
vi dig till cykelgruppen.

TACK!

CYKLAR UTGALLRADE

...FÖR ALLA INSATSER PÅ STÄDDAGEN!

20090417

UTRENSNING AV CYKLAR 

inför vårstädning

•MÄRK din cykel som du vill behålla med lägenhetsnummer OCH 

datum (april 2009) senast lördag 25 april!

•Omärkta cyklar kommer att forslas bort.

(Kontakta Björn om du saknar din cykel efter städdagen)

Detta gäller även cyklar som står utomhus.

Märkband finns i cykelrummen. Tag med egen tuschpenna!

REGLER för CYKELFÖRVARING

Alla som använder cykelrummen vid nr 19 och vid nr 7-9 inåt gården, 

inser att vi måste göra något radikalt åt trängseln. Styrelsen har därför 

beslutat att:
* Cykelrummen som nås inifrån gården, dvs det vid nr 19 och nr 7-9 

reserveras för cyklar som används ofta.

* Cyklar som används mindre ofta ska förvaras i privata 

förvaringsutrymmen, alternativt i den inre delen av cykelrum nr 7 som 

nås från Haråsgatan (utsidan). Där förvaras även alla cyklar som 

saknar stöd, dvs inte kan stå för sig själva. 
INFORMATION 

om fortlöpande åtgärder

För att öka framkomligheten kommer styrelsen tillåta att cyklar flyttas 

från cykelrummen som vetter mot gården till det något mindre 

belamrade cykelrummet vid nr 7 mot gatan, även utan att utrensning är 

annonserad. Det gäller endast cyklar som är obrukbara eller tydligt inte 

verkar användas. (Jämför detta med att felparkerad bil bortforslas). Titta i 

cykelrum 7:an mot gatan, innan du tror att den är stulen!

Naturligtvis är det önskvärt att var och en tar ansvar för 

sin cykels uppställning!

Styrelsen

V
IK

T
IG

 IN
FO

R
M

A
T

IO
N

Tack alla som var med och 
gjorde vår gård till Majornas 
finaste! Stor eloge till fikagänget 
som bidrog med välkomna 
energitillskott under dagen!

http://www.opera.se
http://www.opera.se
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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

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

ANKARET PÅ 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 en annons i Ankarets TV!

NYTT PARKERINGSBOLAG 
PÅ GÅNG!
Styrelsen har beslutat att byta 
parkeringsbolag, eftersom det gamla 
bolaget hade alltför låg 
besöksfrekvens. Bilar har ibland stått 
över natten på 30-minutersplatserna 
utan att få någon böteslapp, och det 
ger ju kanske lite dubbla budskap. Det 
nya bolaget är Göteborgs Stads 
Parkerings AB, som redan står för 
bevakningen i många andra föreningar 
i området.  Vi hoppas nu på förbättrad 
bevakning. 

“DET GÅR NOG ÄNDÅ...”
Föreningen kan inte låta återkalla en 
p-böter om man t ex glömmer 
gästkortet.  Var därför extra noga med 
att använda de nya fina gästkorten när 
du får främmat - eller har besök av en 
hantverkare!

NY HEMSIDA!

ANKARET HAR FÅTT ett rejält lyft 
på webben. Vår hemsida har en ny och 
mer lättnavigerad design, och inte nog 
med det. Bland annat hittar du nya bilder 
och filmklipp från Ankarets utemiljö. En 
särskilt spännande och kul detalj är att 

du numera kan se överskådliga 
planritningar över lägenheterna i 
samtliga uppgångar, i smidigt pdf-
format. Kasta dig över datorn, surfa in på 
www.hsb.se/goteborg/ankaret redan 
idag.Haråsgatan 3 - 7

3:an
5:an

7:an

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.

mailto:ankarbladet@brfankaret.se
mailto:ankarbladet@brfankaret.se
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