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NY PORTKOD
Då var det dags igen! Med jämna 
mellanrum byter vi vår portkod för 
att den inte ska riskera att hamna i 
orätta händer. Nå, till saken:

XXXX
... och den börjar gälla från:

2009-12-21

N U M M E R  2  2 0 0 9 / 2 0 1 0  -  D E C E M B E R

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

DET LACKAR MOT glädjens högtid. Vi 
bakar, gömmer paket och uppfinner 
tidernas bästa rim. Dagarna före 
dopparedan är som vanligt fulltecknade.

Mitt i julruschen får man inte glömma 
att andas ut lite, och det tänkte vi göra i 
samlingslokalen den 13 december. Kom på 
lussefika! Vi börjar klockan 16:00 och 
slutar ...när saffransbullarna är slut?

Gamla som unga, mångsysslare som 
direktörer är hjärtligt välkomna!

... OCH TREVLIG LUCIA!
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TEMA: FASAD & 
FÖNSTER

2009-12-10

Till lägenheter berörda av fasadrenoveringen

Som ni vet har det utförts nya plåtarbeten runt era fönster.

Några medlemmar har noterat att deras fönster har varit

tröga att öppna och / eller “svänga runt” vid exempelvis fönstertvätt.

Därför måste vi alla hjälpas åt att kontrollera våra fönsters funktion!

Vi vill därför be er att kontrollera alla era fönster och balkongdörrar! 

Fönstrena ska utan vidare gå att öppnas, svängas runt och “låsas” med 

det lilla metallblecket i båda lägena!Denna kontroll är viktig för garantin på fasad- och plåtarbetena!

Fyll i talongen nedan, och lägg den i expeditionens brevlåda senast 

måndag 14 december!Tack på förhand!
Styrelsen

------------------------------------------------------------------------------------------

Kan alla fönster öppnas och svängas runt helt och hållet 

på korrekt sätt?
JA, inget fönster kärvar!

NEJ, ange vilket/vilka fönster:___________________
_________________________________________________________

Lägenhetsnummer: ______  Namn: _______________________
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VÅR NYA FASAD på A-huset är 
numera Ankarets finaste. Medlemmarna i 
uppgång 11 - 17 har fått mycket buller och 
damm, men nu är det bara att andas ut.

Slutbesiktningen är gjord och allt har 
gått enligt planerna. Sånär som på en sak: 
Efter avslutade plåtarbeten runt fönstren 
har några av er noterat att några fönster 

har blivit kärva att öppna eller att “svänga 
runt” när man ska tvätta rutorna.

Ni som bor i nämnda uppgångar får 
med en liten enkät med detta nummer 
Ankarbladet, där ni kryssar för hur just 
era fönster fungerar. Och det är jätteviktigt 
att ni svarar, för det gäller garantin på 
fasadarbetet!

JULKLAPPSTIPS: ENJOY!
Enjoy-häftet är fulladdat med rabatter 
och erbjudanden. Det kostar 395 
kronor och kan beställas på 
expeditionen, eller hos Ing-Marie 
Hörn: imch@bredband.net. Och 
du: om du köper ditt Enjoy-häfte innan 
årsskiftet ingår Bonusguiden, som ger 
dig ännu fler rabatter! Passa på!

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:
Obs: Nytt nummer! SOS Alarm 031 – 334 12 21. 
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.

+

=
När andra ljuset brinner

är snart Lucia här

och brandvarnar’n i taket

på nya krafter bär

av Dick Andersson,
(brandsäkerhetskonsult och 

styrelsens HSB-representant!)

Kolla att du har fräscha 
batterier i jul!

PUST, ÄNTLIGEN NY PUTS

...OCH NU STEG 2

NÄSTA DEL I VÅRT fasad-
projekt är den här lilla biten, 
belägen på A-husets västsida 
mellan 7:an och 9:an. Här är 
fogarna också i behov av 
restaurering. Sydläge är det här 
också, och 50 års regn, frost och 
blåst gör sitt. Nu är det för kallt, 
men på vårkanten kör vi igång!
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STORT TACK!

FÖR ALLA FRISKA TAG PÅ 
HÖSTENS STÄDDAG!

...och en stor applåd till fikagänget!

NYA MEDLEMMAR
- Peter Bader, uppgång 17
- Staffan Larsson och Ellen Breitholtz, 

uppgång 9
- Anna Lydia Sandgren och Torleif 
Sandgren, uppgång 11

Varmt välkomna till Ankaret!

NY YRKESREVISOR
Föreningen har en egen revisor som 
är utsedd av stämman, samt en 
auktoriserad revisor, det av HSB 
utsedda BoRevision. Vi har inte varit 
helt nöjda med detta bolag, och 
dessutom har de tidigare varit ägda av 
HSB. Vi tycker att 
revision ska ske på 
ett så oberoende 
sätt som möjligt 
och inte gå via 
“gamla kollegor”, 
så därför beslutade 
vi på stämman att 
byta revisionsbyrå. 
Den nya 
revisionsbyrån 
heter Acrevi, och 
bytet kommer att 
ske så snart som möjligt, när alla 
papper är underskrivna.

FÅGELHINDER PÅ GÅNG
Det finns många bevingade gynnare 
som gillar att rota i våra pappers-
korgar. Och inte har de lärt sig att 
städa upp efter sig. För att få bukt 
med fåglarnas ideliga nedskräpning ska 
vi köpa in nya fina papperskorgar, 
försedda med lock. Sägs vara 
jättesvåra att öppna om man är kråka.

GROVSOPOR 
UTELÅSTA
SOM DU VET har vi spärrat våra 
sopnedkast. Den tillfälliga containern är 
på plats, och visserligen är den inte 
vacker, men den får ta hand om vårt 
avfall en tid, tills de nya fräscha 
utomhusbehållarna är på plats.

Vi har i och med “systemskiftet” i 
sophanteringen inte längre någon 
möjlighet att ta hand om grovsopor från 
medlemmarna. Därför kommer vi snart 
att byta låsen på grovsoprummen. 

Undantaget är  lampor och lysrör, dem 
kan du lämna hos Björn!

Tänk på att du har 6 fria besök per år 
hos Göteborgs återvinningsstationer med 
ÅV-kortet. I många andra kommuner 
måste man betala inträde på “tippen”.

De före detta grovsoprummen 
kommer snart att få nya lås, i väntan på 
att vi tar reda på hur dessa utrymmen 
ska användas i framtiden. Plats för 
barnvagnar? Museum? Terrarium?

Skaffa ÅV-kortet 

om du inte redan har 

det. 6 fria besök per 

år på “tippen”!

VA, REDAN ETT HALVT SEKEL?
Jo, minsann. Nästa år firar Ankaret 50 år! Detta ska vi naturligtvis fira. Därför tycker vi 
redan nu att det vore kul att skissa lite på idéer till ett evenemang. Ska vi ha en brakfest 
med storband och dansgolv på gården? Ska vi välta grannhusen? Sätt dig och fundera på 
hur halvseklet ska uppmärksammas! Datum är ju inte bestämt, men sommartid är nog 
ändå att föredra!
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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 
brfankaret@me.com.

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

SAMLINGSLOKALEN...
...är nästan klar! Vi har fått ny finish på 
väggarna, nytt golv och mycket mer. 
Det enda som återstår är lite nya 
fräscha möbler. Kom in på Lucia och 
titta hur fint det har blivit! 
Bokningarna av lokalen lär nu stiga 
exponentiellt!

PUBEN DÅ?
Det var ett tag sen vi hade pub! När 
helgerna är över kör vi igång igen. 
Titta efter flygblad i uppgången i 
mitten av januari. God öl, gott vin och 
pizza utlovas till hugade spekulanter. 
Datum bestäms snart!

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.hsb.se/
goteborg/ankaret 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!

EXPEDITIONEN 

STÄNGD 4/1-10!
Vår förtroendeman tar lite välförtjänt semester efter 

nyår, så passa på att lösa dina brådskande ärenden till 

expeditionen före helgerna.

VI I STYRELSEN ser delvis annorlunda 
ut efter stämman. Vår ena suppleant 
Andreas Bäckström har gått och blivit 
ordinarie ledamot, och två nya ansikten 
har vi också: Jens Sjöborg, ledamot och 
Alper Aner, suppleant. Varmt välkomna, 
Jens och Alper!

Snart ser du den nya konstellationen i 
din trappuppgång, men innan dess - håll 
till godo med listan här till höger.

Tack till valberedningen för ett utmärkt 
rekryteringsarbete! Styrelsen vill också 
passa på att tacka för 2009, och önska God 
Jul och Gott Nytt år 2010!

 

STYRELSE 2010:

Petra Velte - ordförande
Göran Andersson - vice ordförande
Mikael Enqvist - sekreterare
Andreas Bäckström - ledamot
Ing-Marie Hörn - ledamot
Jens Sjöborg - ledamot
Alper Aner - suppleant
Ingemar Lind - suppleant
Dick Andersson - HSB-ledamot

Göran Lundgren - revisor

NYTT FRÅN NYA 
STYRELSEN
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