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TUT ELLER PLING?
Föreningen har två garageplatser lediga, då de är lite svårparkerade. 
Men om du har en mindre bil, är en fena på att ratta och intresserad, 
kontakta Boendeservice på HSB: boendeservice.gbg@hsb.se eller 
ring 010-442 24 00. Det gäller nr 8 och 36, längst in i garage 4. Om 
ingen lägger beslag på dem före sista augusti kommer rutorna 
förvandlas till cykelparkering. För även om det tillkommit många 
cykelplatser senaste året så verkar behovet vara omättligt.

VÄVSTUGAN
I förra Ankarbladet stod några 
rader om de olika inskickade 
förslagen på Vävstugans framtid.
   Styrelsen vill inte avgöra vilket 
Ankaret ska satsa på, utan tycker 
att beslutet och idéer kring 
utformning bör komma från en 
grupp av kreativa medlemmar 
med skilda intressen. Hör av dig 
senast den sista augusti om du 
vill ingå i denna grupp. 

Julimorgon 
Ett hallon rodnar 
på taggig gren. 
Harkranken springer 
på rangliga ben. 
Morgonsol skiner. 
Himlen är blå. 
Tänk att den kom 
— sommarn, ändå!

Lena Sjöberg ur Brevet från mig: Dikter för unga

Önskar dig en riktigt skön sommar.

Vilket ju faktiskt bara är positivt!
   Angående garageplats för bil, 
låter HSB hälsa att det är fint om 
ni som står i byteskö kontaktar 
Boendeservice för att meddela 
vilka platser ni önskar byta till, 
alltså inte vilka ni inte vill ha.   

LITE LAGOM ROLIGT
Vattenlekar är svårslagna. Men
styrelsen består av trista vuxna,      
som därför 
ber föräldrar  
låta det vara lite lagom roligt. 
Vattenräkningar och vatten-  
brist är inte heller så kul…   

VI HAR FÅTT EN GULDSTJÄRNA I KANTEN
Nyligen var Anticimex här, som inte bara ägnar sig åt att utrota 
kackerlackor, utan Ankaret anlitar dem även för att säkerställa att 
vårt brandskydd är bra. Nu var det dags för den årliga inspektionen 
och glädjande nog fanns inte mycket att anmärka på. Bara en viktig 
sak, vilken kanske flera inte känner till: Det är inte tillåtet att förvara 
     någon form av brandfarlig vätska i förråden. Inte heller i barn-
        vagnsrummet, där det bland annat stod tändvätska. 
        Apropå tändvätskan; förutom att röken kan irritera grannen är
        det brandrisk som är orsaken till att det inte är ok att grilla på
            balkongen. Vill du veta mer om ämnet? Besök Ankarets  
            hemsida, under huvudrubriken Mitt boende finns Brandskydd.



På hemsidan finns information samlad: brfankaret.se Och anmäl dig för Ankarets nyhetsbrev!  
Vill du kontakta styrelsen? Lägg en lapp i expeditionens brevlåda eller mejla: brfankaret@me.com 

Ankarbladet ges ut till medlemmar i BRF Ankaret på Haråsgatan i Majorna, Göteborg.  
Ansvarig utgivare är Björn Vestling och redaktör är Marie Johansson. Tips mottages gärna!

HUSKURAGE
Helst skulle det bara vara trivsam läsning i Ankarbladet, men ibland kräver 
verkligheten det motsatta.
   I Sverige anmäls varje dag 50 fall av våld i nära relation och varje år dödas 
omkring 20 personer av sin nuvarande eller före detta partner. Majoriteten är 
kvinnor. Män som anmäler misshandel känner oftast inte förövaren, men 80% av 
kvinnorna misshandlas av närstående, oftast hemma. Var tionde barn lever i hem 
med våld, det är minst 200 000 barn. (Siffror från Rädda Barnen och Brå.)
   Här kommer Huskurage in i bilden. Det är en metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns 
våld mot kvinnor. Det handlar om att våga ingripa om du oroar dig för en granne. Oftast räcker det att 
knacka på, fast ingen ska utsätta sig för fara. Hämta hjälp och ringa polis om situationen upplevs hotfull!
   Men, rör detta verkligen oss, här på trivsamma Haråsgatan? Förhoppningsvis inte, men risken finns. 
Och OM, då kan lite kurage vara avgörande. Kort info på anslagstavlorna, mer utförlig på huskurage.se

ANMÄL FEL & SKADOR i bostad och fastighet till MBA, på telefon: 031-22 05 54, 
alla vardagar kl 07.30-16.00, mejl: felanmalan@mbafast.se eller hemsida: mbafast.se  
Vänligen ange ditt telefonnummer, så blir det enkelt att återkoppla vid behov.
Vid akuta fel på kvällar och helger, ring jourtelefon: 0734-160 440

I TV-serie Underground Railroad,
som hittas på Amazon Prime, får
vi följa den unga Cora som med 
hjälp av en underjordisk järnväg 
flyr livet som slav på ett plantage 
i USA:s sydstater i slutet av 
1800-talet. Lysande serie tycker 
Björn, och romanen som den 
bygger på, av Colson Whiteheads 
från 2016, vann både Man Booker 
Prize och Pulitzerpriset!  

Barbara vill tipsa om tegelstenen 
Samlande verk av Lydia Sandgren  

En härlig bladvändare för långa, 
lata dagar. Om människor i 

Göteborgsmiljö, om den stora 
kärleken, livslång 
vänskap och om 

konst. En särdeles 
spännande och 

fantasifull debut, 
som kammade 

hem det senaste 
Augustpriset.

Årets hittills roligaste och mest 
tänkvärda bilderbok tycker Marie 
att Korvtjuven är, av Marianne 
Gretteberg Engedal. Om Kjell, 
vars hela storfamilj är tjuvar. Men 
Kjell tar bara motvilligt sådant 
som ändå ingen vill ha, oduglig 
tycker alltså föräldrarna. En natt 
ska det tjuvas 
hos kompisen 
Korv-Per. Men 
fixar Kjell det? 
Kanske måste 
han inte göra 
som alla 
andra i 
familjen?

Häromdagen beviljades Ankaret 
225 375 kr i bidrag från Natur-
vårdsverket för installeringen av 
de18 laddstolparna till elbilar.  
Det betyder att de står för 50% 
av den totala kostnaden.
         Så bra, för både klimatet
         och föreningens ekonomi!          

AVGIFTSHÖJNINGAR
Efter möte med vår ekonomiska 
förvaltare på HSB beslutade 
styrelsen att för kommande 
verksamhetsår höja månads-
avgiften på våra bostäder med 
1% och övriga avgifter med 3%, 
(för garage, bilparkeringar, extra-
förråd och mc-platser.)
   De höjda avgifterna gäller från 
och med juni månad.
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