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Informationsblad för medlemmarna i Brf Bagaregården 

Årsstämma i Bagaregården 

Tisdagen den 24 april kallas samtliga medlemmar i Brf Bagaregården till ordinarie 

årsstämma i föreningslokalen vid 3 D. Bokslutet för 2011 gås igenom, och nya 

representanter för föreningens styrelse skall väljas eller återväljas. 

Medlemmarna är välkomna från 18.30 då vi serverar fika, själva stämman drar 

sedan igång kl 19.00. 

Välkomna hälsar styrelsen! 

 

 

Mycket på gång 

i Bagaregården 

Våren är här, även om den 

temperaturmässigt kommit av 

sig lite de senaste dagarna, så 

är det inga tvivel. 

De tidiga lökväxterna krokus 

och snödroppar blommar sedan 

länge, och för tulpanerna är det 

bara en fråga om dagar innan vi 

ser den första blomman i 

föreningen. 

På våren vaknar naturen till liv, 

brukar man säga, men även vi 

människor blir mer aktiva och 

gladare i takt med värme, ljus 

och spirande grönska. 

I föreningen är det flera olika 

saker på gång. Först ut är 

årsstämman den 24 april, 

särskild kallelse kommer i era 

brevlådor inom kort. 

Sedan blir helgen 5-6 maj en 

riktig Bagaregårdshelg. På 

lördagen har vi vår traditionella 

vårstäddag kl 10.00 till 12.00, 

och sedan på söndagen, en 

nyhet: Vi kör en Loppis! 

Helgen blir med andra ord en 

riktig röjarhelg, passa på att 

städa ur saker du ej behöver 

och sälj, resten kan du slänga i 

vår container! 

 

 

Container 

Helgen 5-6 maj ställer vi 

hit en container för 

grovsopor. Passa på att 

städa ur era förråd! 

Vårstäddagen den 5 maj 

Lördag den 5 maj går årets vårstäddag av stapeln. Vi träffas vid gaveln 3 D kl 10.00 

och sedan håller vi på fram till 12.00, då vi avslutar med fika och korvgrillning. 

Alla medlemmar är välkomna, ju fler vi är desto mer får vi gjort. I år ska vi bland 

annat måla i våra parkeringsrutor igen, en ny märkvagn har införskaffats för detta 

ändamål. Självklart lottar vi som vanligt ut ett par flaskor vin bland de 

bagaregårdshjältar som deltar. Vi ses! 

 
Loppis i Bagaregården! 

Söndag den 6 maj kl 10.00-14.00 kör vi en Loppis i föreningen. Ett utmärkt tillfälle 

för medlemmarna att bli av med gamla prylar tjäna lite pengar, och samtidigt ha 

roligt.  

För föreningen innebär det ett bra tillfälle att visa upp vår fina gård för 

utomstående. Läs mer om vårloppisen på BaksidanBladet ™ 

 

Ny medlem 

Bladet hälsar 

välkommen till nya 

medlemmar i lgh 4, 

Fidelie och Karl-Johan! 

Tack! 

Rosor till alla Ni som 

hjälpte till med röjningen 

av skogsbacken. 

Tillsammans slängde vi 

2,28 ton grenar och ris! 



 

 

Loppis i Bagaregården 

Söndagen den 6 maj är det premiär för Brf Bagaregårdens Loppis! Vi 

har öppet från kl 10.00 till 14.00. Loppisen kommer att vara på 

gången, bottenlägenheter som vill sälja placerar sitt bord på sin 

täppa, övervåningslägenheter snett mitt emot, se principskiss: 

 

1  3   5 

 

 

 

 Bord bokas på lista utanför lokalen, inga avgifter tas ut och det är medlemmar inom 

föreningen som får sälja. Vi använder föreningens bord så långt de räcker, därefter plockar vi 

ihop vad som behövs bland trädgårdsbord och liknande. 

 

 Loppisgruppen ansvarar för att organisera korvgrillning, fika, skyltning från ICA m m. 

Reklamlappar har redan delats ut t ex vid slottsskogens loppis, så vi hoppas på mycket folk. 

 

 Vid ösregn kör vi i lokalen istället 

 

 Allt går att sälja! 

 

 Osålda varor kan ni slänga i containern på kvällen, eller spara till nästa års loppis. 

 

 Glöm inte att ordna en liten växelkassa. 

 

 Sprid ordet, flyers och lappar att sätta upp på t ex din arbetsplats finns att hämta utanför 

exp.  

 

Hör av er till Loppisgruppen med frågor, tips och funderingar:  

Jon (lgh 8, 1 D): 0707-69 59 80; Sofia (lgh 30, 3 C): 0733-72 56 74 
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