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VIP-GÄSTER
Tack till alla som engagerade sig på vår gårdsdag! Dagen 
resulterade bland annat i att bihotell installerades, till 
dessa små djur som vi bör värna om då de hotas av 
utrotning. Och eftersom bin är pollinatörer – tillsammans 
med till exempel fjärilar och getingar – innebär det även 
ett hot mot oss människor, då 75% av jordens livsmedels-
grödor kräver pollinering. Så prata riktigt snällt med de 
ibland stingsliga gästerna så de vill stanna här hos oss.
BI-FAKTA
Det finns 25-30 000 olika biarter, här följer lite om några: 
Solitärbin har inte några samhällen att försvara och har 
därför inte behövt utveckla några giftgaddar. Den gadd de 
har är också så klen att den oftast inte rår på vår hud. 
   Under maj-juni flyger Rödmurarbin omkring. Senare 
under säsongen flyttar andra arter in i hotellen, såsom 
Tapetserarbin, Citronbin och Väggbin. De fyller innersta 
delen av gången med pollen, lägger ett ägg och stänger till
med en vägg av lera, blad eller kåda.   
   För att undvika att cellerna möglar får vi komma ihåg att  
ställa bihotellen i ouppvärmt förråd under vintern. När vi  
hänger upp dem igen till våren tittar de nya bina ut. 

Önskar vi i styrelsen alla Ankaretbor.

DET ÄR SKILLNAD PÅ SKRÄP OCH SKRÄP  
     Ibland sorteras det fel i våra moloker (soptunnorna som sticker upp ur marken),
och då måste föreningen betala en extra avgift till Göteborgs kretslopp & vatten.
Så var därför snäll och kolla noga att ditt hushållsavfall hamnar rätt, med biologiskt 
avfall i matavfallsbehållarna i de bruna påsarna. Är du osäker på vad du får slänga i 
dem? Bra information finns på: https://brfankaret.se/mitt-boende/sopsortering

!
VATTNINGSDAGS?
Påminn dig själv och grannen om 
att vi under sommar får hjälpas 
åt att hålla liv i de fina växterna i 
alla våra entrékrukor. 

NYA GRANNAR
På Haråsg 7 har Katarina Sater, Miriam och David 
Schreiber samt Wilhelm Berggren flyttat in. Ralph 
Karam bor på Haråsg 17, och på nr 19 hittar vi Erika 
Ivarsson och Tobias Sandström. Ni är alla varmt välkomna!



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

AVGIFTSHÖJNING
En ny avgiftshöjningen på 3% 
träder i kraft 1/7. Den syftar till 
att anpassa månadsavgifterna till 
ökade kostnader för föreningen, 
till exempel i form av uppvärmning, 
prishöjningar hos underleverantörer, 
föreningens lån och fastighetens 
renoveringsbehov som finns angivna 
i underhållsplanen.  

SKRUTTIGA STAMMAR
2003 renoverades badrummen, 
avloppen relinades (rörens insida 
förses med ett nytt ytskikt) och 
har en beräknad livslängd på 
20-25 år. Men man åtgärdade inte 
inkommande vattenrör, vilka 
alltså är av modell 1959.    
   I underhållsplanen finns därför 
stambyte inplanerat om några år. 
Styrelsen har redan börjat ta in 
offerter för ett stambyte kräver 
mycket omfattande förarbete.  
			Tänk därför på både miljö och 
stammar innan du spolar ner 
diverse grejer i avloppet!

GIVET, MEN ÄNDÅ… 
Detta är förhoppningsvis en helt 
onödig självklarhet: Torktumla 
inte några blöta och smutsiga 
kläder, utan tvätta dem först. 
Sedan är ett tips att ta en kik så 
du har sopat och torkat rent till 
nästa person som har bokat tid, 
samt titta dig omkring så du inte 
har glömt kvar något. 

FETT & OLJOR

FÄRG & SPACKEL

KAFFESUMP

När det flytande fettet 
svalnar så stelnar det 
och blir efter ett tag
hårt som sten.  
   Det kan lätt undvikas om du 
torkar ur stekpannan med 
papper innan du diskar den.

Både vatten- och olje-  
baserad färg innehåller 
metaller och ämnen som  
inte är bra för avloppet. Spackel, 
betong och gips förstör också 
rören.  
   För att skona miljö och rör, 
stryk av den använda penseln på 
tidningspapper och ställ den i en 
burk med vatten. Efter några 
dagar har färgen sjunkit till 
botten och det översta, klara 
vattnet kan hällas av. Vatten- och 
färgburkar lämnas in på åter- 
vinningscentral. Samma procedur 
för spackel, gips och betong.  

Gammalt fett och  
kaffesump blir lätt en  
propp i avloppet. Släng  
istället kaffesump i komposten,  
eller använd den i krukor och 
odlingar som jordförbättring.
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FASADPROJEKTET
Som vi nog alla hört och sett så 
håller byggställningarna på att 
monteras ner, och inom kort 
fraktas även byggbodarna bort. 
Återstår att åtgärda de avvikelser 
som uppstått under arbetets 
gång och att måla socklarna runt 
husen.  
   Något som inte är rätt? Frågor? 
Kontakta projektledaren, Tommy 
Pettersson på SBC: 031-745 46 11, 
eller tommy.pettersson@sbc.se 

Styrelsens Barbara 
vill tipsa om boken
       En vänskap av
      Silvia Avallone.  
      Om vänskapen  
 mellan två väninnor  
som är mycket olika.

Den ena en introvert plugghäst, 
den andra en populär, blivande 
influenser. En spännande och 
lättläst bok för lata sommardagar. 
Inte minst för oss som läste och 
saknar Elena Ferrante.

Bladets redaktör är gråtfärdig. Hon 
har precis lyssnat klart på Garmus 
sprillans nya Lektioner i kemi och 
saknar redan Elisabeth Zott! Hon är 
kemist i 60-talets Kalifornien; 100% 
 A man’s world, men Miss Zott tar 
definitivt ingen skit. Debutbok, vid 
fyllda 64, såld till 35 länder och så 
sprakande, rolig, arg och rörande! 
Lysande inläst av Lena Endre. Betyg: 
Fem bländande bunsenbrännare! 
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