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BOKA BASTU? 
Är du sugen på att basta, boka 
då tid via appen Electrolux Vision 
Mobile, eller genom att gå till 
http://brfankaret.paralarm.se 
Det är gratis och bastun kan 
användas mellan kl 8 och 21.  
   Nyckel kvitteras ut på fastig-
hetsskötare Johans kontor under 
expeditionstid. På brfankaret.se 
hittar du mer info om bastun, 
som var du hittar den och vilka 
bokningsregler som gäller. 

Kom så hjälps vi åt att göra 
gården vårfin! Efter lite 
lagom med rens och röj blir 
det såklart korv – till små & 
stora, kött- & veganätare. 

BUDSKAP TILL BILBURNA
På vardagarna är gästparkeringen upptagen
av renoveringsprojektet, men på helgerna
är våra besökare välkomna att ställa sig där, 
så med detta blad damp även gästparkerings-  
kort för 2022 ner. Platserna är ju väldigt
eftertraktade, inte minst under den ljusa årstiden,
som nu helt plötsligt är tillbaka! Så för att vara schysta mot 
grannarna låter vi inte släktingar och vänner stå längre än max ett 
dygn per parkeringstillfälle.    
     Som vi alla märkt dammar det rejält när fasaden renoveras. Enligt 
rekondfirma kan fogdamm i kombination med solsken ge upphov 
till lackskador. Så om du har en bil som fått mycket av detta damm 
på sig rekommenderas tvätt innan det blir ännu varmare ute. 
   Men som du nog vet kan den inte ske lite var som helst, för då 
kan förorenat vatten rinna ner i dagvattenbrunnen.  Trots det är 
det enligt organisationen Svenskt Vatten årligen cirka 15 miljoner

bilar som tvättas på gatan, vilket 
resulterar i otroliga 1 000 ton olja 
och 50 ton tungmetaller i vatten-
drag, sjöar och hav. Därför får 
bilar i Göteborg endast tvättas 
på särskilda biltvättar, och dit 
räknas inte Haråsgatans garage.



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 Karina Nilvall 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

TILL NYA OCH KANSKE 
ÄVEN GAMLA GRANNAR
Undrar du var gästlägenheten, 
hobbyrummet, föreningslokalen, 
eller kanske rent av tvättstugan 
håller hus, eller hur bokning går 
till? Svaren finns på brfankaret.se  
Fast det är kanske både lättare 
och trevligare att be någon som 
bott här ett tag att helt enkelt 
visa vägen? 
   På hemsidan hittar vi svar på 
det mesta som rör Ankaret, och 
där fixas prenumeration på det 
digitala nyhetsbrevet. Men vid 
behov går det givetvis utmärkt

    att mejla styrelsen.

NYA GRANNAR  
Sedan du läste senaste numret av 
Ankarbladet har det kommit nya 
medlemmar till föreningen:  
Johan Ahlander i uppgång 23, 
Robin Walldén på nr 25, samt 
Ylva Byrman och John Wedin på 
Haråsgatan 9.
  Ni hälsas alla varmt välkomna!

BIBLIOTEKET
I passagen genom huset ut 
mot gatan, där återfinns 
Bokallén, med sitt eget, 
kreativa  klassifikations-
system, väldigt långt ifrån 
traditionell fyrkantighet. 
Biblioteks enda regel, § 1: 
fullproppad hylla – gallra 
gammalt så nytillskottet 
ryms, släng, eller kånka 
hem dina böcker igen. 
Bytesrummet är inte för 
böcker utan andra pinaler. 

Outside of a dog, a book is a man’s best friend.  
Inside of a dog, it’s too dark to read.   

                                        Groucho Marx    

NYGAMMAL INFO OM 
SAKER PÅ FEL STÄLLEN
Fastighetsskötaren, Johan, har via 
styrelsen i uppdrag att genom-
föra den så kallade egenkontrollen, 
som del i Det systematiska 
brandskyddsarbetet. Senaste 
kollen visade att det står en del 
brandfarligt i källargångarna. Om 
det rör dig – flytta grejerna, för 
alla medlemmars säkerhet. Tack.

FASADRENOVERINGEN
Det känns ju faktiskt som om 
vi kan skymta slutet på denna 
omfattande renovering (Som 
bara behöver genomföras cirka 
var 50:e år…) Det är etapp 4 
som pågår, och etapp 5, B-husets 
innergård, beräknas starta v 14. 
Innan dess måste balkongerna 
vara tömda. När det är dags för 
ventilationsarbeten aviseras de 
med lapp i brevlådan.  
  På anslagstavlorna i de berörda 
uppgångarna sitter info om detta 
ifrån Erlandssons bygg. Även 
kontaktuppgifter till projektledaren. 

Styrelsens Barbara tipsar om Nobel-
pristagaren A. Gurnahs bok Den sista 
gåvan. Finstämd och lättläst om en man 
som lämnar Zanzibar som ung för att 
bosätta sig i England. Om förlust och 

frihet, exil och skuld, hos Gurnah 
återkommande teman. Av totalt åtta  

utgivna romaner, finns på svenska även Paradiset.

Ankarbladets Marie vill tipsa om en helt ny och sorgligt aktuell bok: 
K. Nannestads Vi var vargar. På bibblans mellanstadie-
hylla, men definitivt även för äldre barn, och vuxna. 
Om tre tyska barn som under andra världskriget 
tvingas fly och skiljs ifrån familjen. Med barnens ögon 
ser vi en värld fylld av nöd och död, där tidigare 
sanningar ställs på ända, när till och med en tysk kan 
vara fiende och en ryss en riktig vän.         M
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