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NU ÄR JULEN KOMMEN, NU ÄR JULEN HÄR –   
LITE MÖRK OCH KULEN MED ÄNDÅ SÅ KÄR. 
Är rubriken bekant? Troligen känner du igen raderna från Karl-Bertil 
Jonssons julafton, som sänts i SVT på julafton sedan 1975. Det är när 
Karl-Bertil på ölhaket gett bort sista julklappen som han stämmer 
upp i Nu så kommer julen, ”vari kunderna hest föll in”, som Tage 
Danielsson skriver i sin underbara saga.   
   Karl-Bertil – som har Robin Hood som idol – lägger ju beslag på 
klappar adresserade till personer med en årsinkomst över 50 000, 
för att istället ge dem till fattiga. Det kan kanske tyckas väl drastiskt, 
ja rent av kriminellt! Och komplicerat, utan extraknäck på posten. 
   Det finns dock andra sätt som kan betyda nog så mycket för 
några av alla fattiga och 3 161 hemlösa i Göteborg; till exempel en 
slant till, eller ideell insats hos, någon av de organisationer som nu 
jobbar för att alla i staden ska kunna få lite värmen och julkänsla.  
   Ett annat alternativ – i Karl-Bertilsk anda – kan ju helt enkelt vara 
att bjuda en granne som kanske är ensam på julmys. Jultraditioner 
hotas inte av att ytterligare någon hälsas välkommen in.

EN BRODER MER 
 
Jorden kan du inte göra om.
Stilla din häftiga själ.
Endast en sak kan du göra:
en annan människa väl.

Men detta är redan så mycket
att själva stjärnorna ler.
En hungrande människa mindre
betyder en broder mer.

Nu så kommer julen är en juldikt av Zacharias Topelius från 1857, i 
Karl-Bertil med musik från 1920 av tonsättaren Ellen Heijkorn.   
   Undersökningar visar att ett av de bästa sätten att öka den egna 
lyckokänsla är att hjälpa andra, tänk vilken fantastisk win-win! Te
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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 Marie 
Johansson är redaktör.  Tips och synpunkter tas gärna emot.

Anmäl fel och skador i 
bostad och fastighet till  
MBA: 031-22 05 54 på 
vardagar kl 07.30-16.00 
Du kan även anmäla till: 
felanmalan@mbafast.se 
och på hemsidan: 
mbafast.se
Vid akuta fel på kvällar 
och helger, kontakta 
MBAs jourtelefon: 
0734-160 440

OM INFORMATION 
Det går alltid utmärkt att mejla styrelsen om det finns Ankaret-
frågor, fast ofta finns svaren på föreningens hemsida: brfankaret.se 
och för att hålla sig up to date är en prenumeration på nyhets-
brevet oslagbar! På senare tid har många av nyheterna handlat om 
den pågående husrenoveringen. När det gäller den går det bra att 
vid frågor kontakta projektledaren Tommy Pettersson på telefon: 
031-745 46 11.  
   Och apropå jul och levande ljus: På hemsidan under ”Mitt 
boende” finns fliken ”Brandskydd”, där det bland annat beskrivs 
hur man agerar om brand uppkommer. De allra flesta dödsbränder 
sker i bostäder och vid flertalet av dessa finns ingen fungerande 
brandvarnare. Det är hemskt och så hemskt onödigt. Varje lägenhet 
ska ha en CE-märkt brandvarnare. På https://aktivmotbrand.msb.se 
kan du registrera dig för att få en regelbunden påminnelse via sms 
om att testa din brandvarnare. Vilken enkel och smart idé!

  

Nä, riktigt så illa är det faktiskt 
inte. Men som du möjligen sett 
finns det en ny skylt uppsatt på 
bommen. Den talar om att det 
är förbjudet att köra fordon på 
gården. Detta för att ingen ska 
råka bli påkörd och för att vi ska 
slippa oljud.  
   Var snäll och tänk på det om 
du t ex beställer hemleverans av 
Tradera-fyndet eller middagen 
från favoritrestaurangen. Hämta 
själv vid bommen eller be budet 
att leda fordonet, alternativt 
parkera det utanför.

Ännu ett år med en märklig årsstämma; inget fysiskt möte, bara 
torftig poströstning… Men, trots detta kan vi presentera nya 
ledamöter i styrelsen: Till ordförande på ett år valdes Karina 
Nilvall, till ledamöter på två år utsågs Erik Bentzer, Füsun Dehiller 
och Therese Enarson. Utöver dessa ordinarie har Ankaret fått en 
suppleant på ett år vid namn Lena Grundell.  
   Alarik, Barbara och Anita sitter kvar, och dessa tre tillsammans 
med de ”gamlingar” som nu tackar för sig vill hälsa er nytillträdda 
hjärtligt välkomna till Ankarets styrelse! 

Björn avgick nyss från 
postens som 

föreningens 
ordförande, 
men här får 
han bidra 

med ett sista 
kulturtips, 

Spoken word på Dramaten: Mitt i 
pandemin intar sex av Sveriges 
främsta spoken word-poeter 
Dramatens stora scen och 
framför sina dikter till musik av 
Random Bastards. En av dessa 
poeter är vår egen Oskar 
Hanska, boende i uppgång 7! 
Finns att se på SVT-Play.

Avgår från styrelsen gör även jag, 
Marie, som förutom att ha varit 
sekreterare haft äran att i två är 
knåpa ihop Ankarbladen. Är en 
ganska analog kulturtant, så 
förvånar här mig själv med att ge 
ett high tech-tips: QR-koder till 
glimrande julsånger. Vilka de tre 
låtarna är? En överraskning!  
(Sitter du bara och undrar vad 
prickarna egentligen har med 
saken att göra? 
Begripligt. Haffa 
mig eller en 
granne med 
smartphone!)

mailto:felanmalan@mbafast.se
http://www.mbafast.se
mailto:brfankaret@me.com
mailto:felanmalan@mbafast.se
http://www.mbafast.se
mailto:brfankaret@me.com

	nummer 2020/2021:2 – december
	Anmäl fel och skador i bostad och fastighet till MBA: 031-22 05 54 på vardagar kl 07.30-16.00 Du kan även anmäla till: felanmalan@mbafast.se och på hemsidan: mbafast.se
	Vid akuta fel på kvällar och helger, kontakta MBAs jourtelefon: 0734-160 440


