
 

 

 
 

Hej alla Bagaregårdare! 

 

Föreningens hemsida är nu änt-

ligen lanserad! Drömmen om 

en egen hemsida har funnits 

några år, periodvis har frågan 

lyfts fram och arbetats med, 

men det är först nu efter ett di-

gert arbete av Géza Pályi (lgh 

17), som vi mäkta stolta kan 

presentera  

 

www.bagaregarden.org  
 

Hemsidan är till för medlem-

marna samt föreningens intres-

senter. Medlemmarna kan här 

hitta information om felanmä-

lan, vad gäller vid renoveringar, 

hur göra vid försäljning, stad-

gar, styrelse, aktuellt i förening-

en och mycket mer. Hemsidan 

skall också avlasta styrelsen, då 

mäklare och köpare här kan 

hämta mycket information. 

Dessutom skall den ytterligare 

höja värdet på föreningen och 

dess lägenheter, och vi hoppas 

att den av medlemmarna upp-

levs som ett mervärde. Surfa in 

nu och bekanta dig med din 

egen förenings hemsida, och 

lämna gärna dina synpunkter! 

 

En grundlig presentation av 

hemsidan kommer att göras på 

vårstäddagen, söndagen den 2 

maj, missa inte det! 

Söndagen den 2 maj 

har vi vårstäddag i fö-

reningen. Under två 

timmar mellan 10.00 

och 12.00 hjälps vi åt 

att snygga till i före-

ningen inför 

”utesäsongen” och stä-

da undan de sista res-

terna efter vinterns 

härjningar. Slut upp! 

Vi träffas utanför ex-

peditionen, och avslu-

tar som vanligt med 

korvgrillning, fika 

samt vinlotteri. 

Under helgen 1-2 maj 

kommer dessutom fö-

reningens årliga con-

tainer att finnas på 

plats. Passa på att ren-

sa ditt förråd och 

slänga gamla prylar. 

Containern hanterar 

blandavfall, så det 

mesta går bra att 

skyffla in, gamla cyk-

lar, utemöbler, bygg-

avfall, kläder, husgeråd, 

glas, porslin, mm. 

Det som uttryckligen 

INTE får slängas i con-

tainern är farligt avfall, 

apparater eller gips. 

Görs detta drabbas fö-

reningen av en hög ex-

traavgift! 

 

Vårstäddagen söndag den 2 maj! 

April 2010 • Nr  3• 70:e årgången 

Årets ordinarie stämma öppnades av ordföranden Richard Avellán på utsatt tid kl 19.00 på tis-

dagskvällen och representerades av 21 röstberättigade medlemmar. Till stämmans ordförande 

valdes sittande, Richard, som effektivt föredrog ärendena vilket var tur, 20.30 skulle Renovas 

Christopher De Flon komma och informera om sopsortering samt nyheter kring detta. 

 

Formalia avklarades först, Lena Eriksson utsågs till protokollförare, Géza Pályi och Sara Kjell-

ström valdes till protokolljusterare. Sedan föredrog Niclas Jonsson styrelsens årsredovisning, 

vilken enhälligt antogs av stämman. 

 

Valberedningen hade gjort ett digert arbete med att förbereda aktuella val, och stämman antog 

även där enhälligt förslagen. Géza Pályi valdes att från att ha varit suppleant bli ordinarie leda-

mot, helt ny ledamot i styrelsen blev Sara Kjellström (lgh 26). Dessutom valdes Sofia Belcaid 

(lgh 30) till ny suppleant i styrelsen. 

 

Stämman avslutades med avtackning av avgående styrelseledamöter och 

suppleanter, Marianne (Maja) Rapp Ljunggren, Fredrik Danielsson och 

Lena Eriksson mottog blomma och present för sina insatser i föreningen. 

 

 

Vilken Stämning!  
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Föreningens årsstämma hölls tisdagen den 20 april kl 

19.00 i föreningslokalen 

Märk upp din cykel!! 
Cyklar som saknar ägare kommer 

att rensas ut ur föreningens cykel-

rum. Märk upp din cykel med en 

namnlapp, finns på anslagstavlan i 

din trapp. 

Omärkta cyklar kommer på städ-

dagen 2 maj flyttas till utmärkt 

plats 1:ans förråd, de cyklar som 

sedan inte därifrån tas om hand 

inom 3 månader, kommer att 

slängas. NYINFLYTTAD 

Efter stämman var det Renovas Christophers tur att 

prata sopor, soprum och sopsortering. Han fick 

många frågor, och det märktes att ämnet röner stort 

intresse bland Bagaregårdens medlemmar. Planerade 

20 min blev nästan en timme, och det var något trötta 

stämmodeltagare som till slut bröt upp kring 21.30. 

Välkommen! 
Vi önskar vår nya medlem Anna Flygring hjärt-

ligt välkommen till vår 

förening, hon flyttar in i  

lägenhet 20 den 28:e april!  
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