
  

Nya avgifter 2012 

Föreningens budget klubbades i oktober, och det 

beslutades då att lämna medlemmarnas månadsavgifter 

oförändrade 2012. Det är åttonde året i rad som 

avgifterna ej höjs! Även om driftskostnaderna långsamt 

ökar, så hålls ökningarna nere främst på grund av våra 

amorteringar och gynnsamt ränteläge, vilket ger oss 

utrymme att hålla kvar till vår strategi. 

Kringavgifterna ändras dock en del, enligt följande: 

 Parkeringshyrorna höjs till 200 kr/månad 

 De olika årsavgifterna för gym och bastu ändras 

till en gemensam ”friskvårdsavgift”. 300 kr/år 

och lgh ger obegränsad tillgång till gym och 

bastu under hela 2012. Meddela Niclas/lapp till 

exp. eller mejla om ni önskar prenumerera. 

Engångsavgift 20 kr gäller fortfarande. 

 Gästrummets avgift är oförändrad (100 kr), men 

möjligheten att utnyttja sina två gratisnätter 

försvinner på storhelger. (Alla lgh nollställs vid 

årsskiftet, två nya fria bokningar har alla fr o m 

2012-01-01. Ej utnyttjade fria nätter från 2011 

förfaller). 

 Rusta för vintern 

Även om snön ännu så länge lyser med sin frånvaro, så 

skadar det inte att vara förberedd. Här följer lite tips: 

 Ni som har balkong, tänk på att ni själva är 

ansvariga för att skotta balkongen, om det 

kommer mycket snö. 

 De som har parkering, ansvarar själva för 

snöskottning av den egna P-platsen 

 För att rädda utemöbler och grillar inför nästa 

säsong, ta in dessa nu 

 Redskap (snöskyffel, sopborste mm) finns att 

låna i förrådet på 1:ans gavel 

 Var försiktiga när ni rör er i föreningen, våra 

stengångar kan bli mycket hala vid frost och is! 
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Viktbaserad taxa i 

soprummet 

Göteborgs stad har länge pratat om att man skall övergå 

till viktbaserad taxa istället för enbart antal kärl och 

hämtningar. Efter att ha testat detta i Askim under 2011, 

så införs det fr.o.m. årsskiftet även här i 

Härlanda/Örgryte. 

För att gynna duktiga sorterare, så har man bestämt att 

komposten inte kommer att vägas. Således är det reda 

pengar att tjäna på att sortera ur det ofta relativt tunga 

komposterbara avfallet ännu bättre, och inte låta det 

hamna bland restsoporna. 

Och snälla, sluta slänga grovsopor bland restsoporna, nu 

blir det kostsamt! Får inte avfallet plats i er vanliga 

soppåse under diskbänken, så är det ingen restsopa, utan 

en grovsopa, och den skall i containern istället! 

Containern ställs hit en helg i maj. 

Förändringen kommer troligen inte att innebära billigare 

sophämtning för oss, men vi kan alla hjälpas åt för att 

undvika att den blir dyrare.  

 

HSB Bo Nära 

HSB lanserar nu en ny tjänst för service i hemmet, som 

de kallar Bo Nära. Man kan beställa och få hjälp med 

städning, fönsterputs, trädgårdsskötsel och 

snöskottning t ex. Tjänsten är skapad i och med att det 

nu gällande RUT-avdraget gör att dessa tjänster upplevs 

som billigare att köpa. 

Har du frågor kring detta, eller önska beställa någon 

tjänst, hör av dig till HSB via: 

Telefon: 031-85 90 00, Mejla: bonara@gbg.hsb.se  

Hembesöket för att få en offert på just ditt 

uppdrag, är kostnadsfritt! 
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 God Jul alla Bagaregårdare!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya medlemmar 

Vi hälsar hjärtligt välkomna till våra nya medlemmar i  
lägenhet 43, Daniel och Åsa, och hoppas ni ska trivas här i föreningen!  

Tänk på våra allergiker 

När ni tvättar, ta en extra titt så att inte maskinen har 

lämnat kvar lite tvättmedel i tvättmedelsfacket efter 

tvättprogrammet. Torka gärna ur med en trasa. 

 

Insamling av granar 

Funderar du på att köpa julgran, men tvekar för att det är 

besvärligt att i januari göra sig av med granen? 

I år behöver du inte våndas för krånglet med att slänga 

din julgran, föreningen har tecknat avtal med Landvetter 

Gran, som tar hand om alla våra medlemmars granar! 

Exakt datum meddelas senare, men kring 20: e dag knut 

så kommer allas uttjänta julgranar att transporteras 

gemensamt iväg till återvinningen. 

 

 

Jul i Bagaregården 

Efter de två senaste årens vargavintrar ser det, ännu så 

länge i varje fall, ut som att vi får en ”normal” 

Göteborgsvinter denna gång. Alltså regn, storm och 

plusgrader. 

Istället för knarrande snö, bitande kyla och gnistrande 

is, får vi hämta julstämning från hemmens 

adventsstakar och stjärnor, affärernas julskyltning och 

stadens utsmyckningar. 

Bilpendlarna är givna vinnare, men även de som brukar 

promenera tar sig lättare fram, åtminstone om man kan 

passa på då det är uppehåll och någorlunda vindstilla. 

Men se på Liseberg! Det går utmärkt att skapa skön 

julstämning med ljus och julig inredning, även om 

buskarna i trädgården är inne på sin andra blomning! 

Bladet önskar alla Bagaregårdare med familjer en riktigt 

God Jul, och tillsammans ser vi fram mot ett gott 2012. 

 

 

 

Säkrare jul, och hela året! 

Julen är ju ljusens tid, men dessvärre också brändernas 

tid. Bladet uppmanar alla medlemmar att vara försiktiga 

med ljusen i helgerna. För andra bra tips, som räcker hela 

året, skickar vi med en bilaga från MSB, Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap, läs och spara gärna! 
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