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På styrelsemötet 23/8 fattades beslutet att även i år genomföra en poströstningsstämma. Strax efter 
lättade Folkhälsomyndigheten på sina restriktioner och en fysisk stämma skulle inte ha inneburit brott 
mot något förbud, men styrelsen står fast vid fattat beslut:  
ÅRETS STÄMMA KOMMER ATT HÅLLAS GENOM POSTRÖSTNING.
Det motiveras med att HSB inte har ändrat sina rekommendationer 
angående mötesform, med hänvisning till Folkhälsomyndigheten  
som trots lättnader uppmanar till rejäla avstånd om det ska hållas 
större sittande möten, och – inte minst – det faktum att tiden  
helt enkelt är för knapp för att hinna styra om: Att genomföra
en fysisk stämma kräver lång framförhållning. Och det faktum att  
det hittills inte inkommit någon motion underlättade beslutet. 
Liksom förra året kommer inga motioner behandlas på stämman
i november, men motioner välkomnas när som helst under året. 

Det kommer att bli korvgrillning! (Även av sådan tillverkad av kött.)
Du kanske trots lättade restriktioner känner dig orolig för att bli 
smittad? Stanna då hemma med gott samvete. Det ska främst rensas 
bland cyklar, i bytesrum och kånkas in grejer, det är alltså inte mer 
att göra än att det räcker med lagom många… 

ANGÅENDE ÅRSSTÄMMAN 22/11

 
Välkommen till 

höstens gårdsdag, 
lördag 16/10  

kl 10. 

DÖRRARM
Det är tydligen metallpinnen 
mellan dörrens överkant och 
dörrkarm, som kan hålla dörren 
öppen. Armarna finns till cykel- 
och barnvagnsrummen, och det 
bästa är att aldrig röra dem för 
   då rubbas lätt inställningen 
från det att de monterades. 

För att delta i stämmans röstning måste poströster ha inkommit 
till föreningen senast den sista helgfria vardagen närmast före 
stämman. Stämman hålls måndagen 22/11, vilket innebär att  
röster måste läggas i styrelseexpeditionens brevinkast  
senast fredag 19/11. Senare röster kan inte godkännas.  
Tydlig information och årsstämmans dagordning kommer att delas ut i god tid.
Låt oss hoppas att detta är sista gången vi inte har en riktig årsstämma.

Kom ihåg att poströsta! Sista dag – 19/11.
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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!

 

RENOVERINGEN 
Slipningen av fogarna är rent 
öronbedövande! Men oväsendet 
är ju tyvärr helt oundvikligt, och 
enligt byggjobbare är de gamla 
fogarna så porösa att det var hög 
tid. Annars går det alltid tänka att 
det dröjer en sisådär 50 år till 
nästa gång… 
   Arbetet med att mura och foga 
pågår vid uppgång 3-7, plasten 
tas bort allteftersom. Det utförs 
även punktinsatser på fasaden 
vid uppgång 13-17, då den ca 10 
år gamla renoveringen visade sig 
vara lite bristfälligt utförd.  
   Några medlemmar har frågat 
om olika datum, exempelvis för 
balkongrensning. Projektledaren 
har lovat att datum förmedlas 
med god framförhållning, men 
om det finns annat du undrar 
över anges kontaktuppgifter på 
anslagen vid entréerna.

Förra året resulterade Cykelgruppens satsning i ca 60 nya 
parkeringsplaster för vanliga cyklar, ytterligare några för lådcyklar, 
och så en fin mekaryta. Men vad hände; snabbt som blixten var det 
ju trångt om saligheten igen! Har alla cyklister köpt sig en extra 
racinghoj, eller har barnen i ett huj blivit så många fler, och genast i 
cykelålder? Det är en gåta… 
   På gårdsdagen blir det rensning och inventering av både cyklar 
och ytor. Hör gärna av dig om du har idéer om var och hur vi kan 
skapa ytterligare parkeringsplatser, för oavsett verkar det behövas.

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

Det är ingen dum idé att ha koll 
på aktuella bra-att-veta-saker. 
När det gäller Ankaret går det 
enkelt att fixa genom att 
registrera sig för föreningens 
digitala nyhetsbrev. Det görs på 
hemsidan brfankaret.se 
Länken hittas under rubriken  
”Brf Ankaret – Ett bättre boende”.

EN NY TID
Fastighetsskötaren Johan finns 
varje onsdag kl 16-16:30 på 
expeditionen vid uppgång 21. 
Kan du inte komma då så går det 
att boka tid för möte vid annat 
tillfälle via felanmälningsformuläret 
på MBAs hemsida: mbafast.se 

VÄXER CYKLAR PÅ TRÄD?
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När små barn lekar hamnar 
grejer lite varsomhelst. Så är det. 
Men om leksakerna blockerar 
vägen utomhus, ja då kan det bli 
krockar. För kanske kommer en 
med ont i benet, en som trött 
traskar hem efter jobbet, eller en 
som bara inte tycker det är okej 
att behöva sicksacka fram. Så var 
snäll och ta en titta om det finns 
pinaler att samla ihop, innan ni går 
in till pannkakor och Bolibompa.  
Då slipper vi onödiga krockar.

NÄR OLIKA LIV KROCKAR
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