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MEDLEMSBLAD Brf. Ankaret 2 

NR 3 – juni 2019 

Ansvarig utgivare: Jan Österman Redaktion email:  olauspet@gmail.com malin.bernt@yahoo.se 

 
   Hemsida: bolinderstrand-ankaret.se 

 

Laddstolpar 

Som tidigare meddelats har vi installerat laddstolpar 

för elbilar. Ankaret 2 har tre stolpar f.n. 

Styrelsen skickade ut en förfrågan om medlemmars 

intresse och planer vilket gav en del svar. 

Föreningens planer är att öka antalet när behov 

föreligger. Av den anledningen vill styrelsen att den 

som har konkreta planer på att skaffa elbil kontaktar 

styrelsen. Observera att det kan ta lång tid mellan 

beslut och verkställighet. 

 

Nya stadgar 

Vid årsmötet antog vi nya stadgar (andra läsningen). 

Stadgar kan ändras om de beslutas av två årsmöten. 

Första beslutet togs vid årsmötet 2018. Ändringarna 

består i att en ny lag krävde ändrade tider för kallelse 

och tillgänglighet av årsmöteshandlingar. Vi ändrade 

också hur många styrelseledamöter och suppleanter 

styrelsen ska bestå av. 

Vi avvaktar att Boverket ska godkänna de nya 

stadgarna och kommer då lägga ut dem på hemsidan. 

Ändringarna skickades ut i samband med utskick av 

årsmöteshandlingar. 

 

Ny styrelse 

Årsmötet valde en ny styrelse, helt enligt 

valberedningens förslag. Ny i styrelsen är Tom 

Bjerver, HNv4, som ersätter Tönis Lunt som 

sekreterare. Tönis valdes som suppleant. 

Lista på den nya styrelsen finns uppsatt i varje 

portuppgång. 

 

Klotter 

Som jag tror att alla noterat har någon/några klottrat 

på gaveln på HNv6. Första gången anlitade vi en 

saneringsfirma och andra gången målade vi över (av 

kostnadsskäl). Tyvärr har vi fått fel färgkoder så det 

blev inte bra. Men vi kommer åtgärda detta. Klottret 

är polisanmält och det finns tecken på att det kommer 

upphöra. 

 

Algsanering 

På årsmötet 2018 motionerades, och beslutades, att vi 

ska försöka ta bort alger som växer på altaner. Vi 

gjorde en test 2018 och det blev avsevärt bättre, men 

vi var inte nöjda. Vi gör ett nytt försök i juni med en 

ny metod och entreprenör. 

Det är givetvis beklagligt att det tar tid men det tar tid 

om man inte ska lägga ner orimliga kostnader. 

 

Lite ordning och reda 

Det har under vintern och våren framkommit att 

material och verktyg från trädgårdsförrådet lämnats i 

sopförråden. Det är självklart att det vi anskaffat ska 

användas. Det innebär också att den som tar ut något 

också ska återställa detta snarast efter användandet, 

inte efter dagar eller veckor. 

Vidare kommer föreningen köpa in plastsäckar 

avsedda för "ogräsavfall". Dessa kommer placeras i 

trädgårdsförrådet. Kontakta styrelsen när tömning 

behövs eller töm dem själva på Görvelns 

återvinningscentral 

 

Hjärtstartare 

Vi har köpt in två hjärtstartare enligt stämmobeslut. 

Dessa är placerade i gröna skåp i vardera tvättstuga 

(HNv 4 resp. 10). Utbildning kommer genomföras 

under året men i avvaktan på denna rekommenderas 

en instruktion på Internet. Länk kommer finnas på 

hemsidan 

OBS: hjärtstartarna är självinstruerande men innan 

användning ska utbildning/instruktion ha genomförts. 

Gör den snarast, när behovet har uppstått är det 

försent.  

 

Slutord 

Jag vill avslutningsvis önska alla en glad midsommar 

och en bra sommar 

 

Jan Österman 
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Styrelsemöten och stämmor 
 28/8 kl 19.00: Styrelsemöte 

 17/9 kl 19.00: Styrelsemöte 

 15/10 kl 19.00: Styrelsemöte 

 12/11 kl 19.00: Styrelsemöte 

 11/12 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. 

 

  


