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MEDLEMSBLAD Brf. Ankaret 2 

NR 3 – juni 2018 

Ansvarig utgivare: Jan Österman Redaktion email:  peter.olausson@comhem.se malin.bernt@yahoo.se 

 
   Hemsida: bolinderstrand-ankaret.se 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Ordförande har ordet …………… 

Efter en osedvanlig varm och torr vår står vi inför 

sommaren. Förhoppningsvis inte lika torr men gärna 

varm och skön. 

 

Om ni åker bort i sommar, meddela gärna dina 

grannar för att ha lite koll på din lägenhet och 

omgivning. 

 

Under hösten kommer vi ge ut en uppdaterad version 

av ”Välkommen till Brf Ankaret 2” 

 

Jag vill slutligen önska er alla en riktigt bra sommar. 

 

Janne Ö 

 

Efter årsstämman  

Styrelsen har konstituerat sig, och en lista på den nya 

styrelsen har satts upp i portarna samt lagts till på vår 

hemsida tillsammans med årsberättelse och 

stämmoprotokoll. 

 

På årsstämman behandlades en motion angående 

missfärgning på balkonger och altaner. 

Missfärgningen beror, enligt en sakkunnig, på 

algbeväxning. Styrelsens svarade att vi skulle vidta 

åtgärder i närtid. Det har vi gjort och avvaktar 

resultatet. Det tar lite tid, och vi återkommer så snart 

vi har mer information. 

Om inte denna åtgärd är effektiv så kommer vi titta på 

andra alternativ. 

 

Kajaker 

Det finns ett intresse i föreningen av kajakpaddling, 

vilket är en trevlig sport. Ett problem är dock 

förvaring av kajakerna, och då speciellt 

vinterförvaring. Styrelsen undersöker nu intresset för 

att förvaring av kajaker. Meddela ev. intresse till 

ordföranden på enklaste sätt, före september. 

 

 

 

 

 

Inoljning av fasader 

Sol, väder och vind torkar ut våra träfasader vilket 

kräver periodisk inoljning för att hålla dem i gott 

skick. Vi bedömer det som att det är läge att olja in 

fasaderna vid entré och förråd under denna sommar.  

Varje hus ansvarar för att det blir gjort. Vi har hela 

sommaren och hösten på oss att få det gjort. 

Passa även på att kontrollera träfasaderna på 

balkongen. 

Föreningen har olja, penslar och slipduk. Innan oljan 

stryks på slipas träfasaden lätt med speciell slipduk. 

För närmare instruktioner kontakta Rolf Lindeborg 

tel. 070-3727333, mail rolf.lindeborg@comhem.se  

 

Styrelsemöten och stämmor 
• 20/8 kl 18.00: Besiktning samt styrelsemöte 

• 17/9 kl 19.00: Styrelsemöte 

• 15/10 kl 19.00: Styrelsemöte 

• 12/11 kl 19.00: Styrelsemöte 

• 10/12 kl 19.00: Styrelsemöte 

• 21/1 kl 19.00: Styrelsemöte 

Vid behov av att diskutera något är ni välkomna att ta 

kontakt med styrelsen, gärna med en skriftlig 

framställan. 

Vill ni ha medlemsbladet och övrig information via e-

post, fyll i blanketten för medgivande som finns under 

rubriken medlemsblad på hemsidan. 

 

Vi i styrelsen önskar er alla en skön sommar. 
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