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Informationsblad för medlemmarna i Brf Bagaregården
Äntligen
sommar!
Så har 2012 års midsommar
passerat,
och
de
ljusa
sommarnätternas tid är här. Tid
att njuta ute i vår fina trädgård,
inte bara för grillkvällen, utan
passa även på att äta lunchen
ute! Vid någon av våra
gemensamma uteplatser sitter
man bekvämt och äter till
fågelsång och blomdoft. Perfekt
när ni är många, lita lyxigt på tu
man hand. Stolsdynor finns att
hämta i pannrummet (hus 3).
Grilla lugnt i sommar, bladet
återkommer i augusti!
Redaktionen

Gästrummet flitigt använt
Det är med glädje och tillfredställelse vi ser att gästrummet används flitigt av
medlemmarna i Brf Bagaregården. Och nu till sommarledigheten så ökar trycket på
bokningarna. Tänk på det ni som väntar besök i sommar, boka upp era gästnätter i
tid! Det är en lyx att kunna erbjuda sina tillresta vänner eget rum med dusch och
toalett, det har aldrig varit så enkelt att ta emot besök i föreningen.
Städning av rummet gör ni efter vistelsen, dammsugare och städmaterial finns i
städskrubben till vänster om gästrummet. Här finns även extra toapapper m m.
Saknar ni något, eller om ni uppmärksammar att något håller på att ta slut, hör av
er till Martin lgh 19 (3 B) eller någon i styrelsen, så fyller vi på!

Fotografera mera!

Kontaktlista

Nu när vår förening visar upp sig från sin
bästa sida, är det perfekt att passa på att
ta bilder. Styrelsen tar tacksamt emot
digitala kort som vi sedan kan använda i
våra olika publikationer eller på
hemsidan. Inte bara på blommor, buskar
och rabatter, utan visa gärna upp hur
trevligt man kan ha genom att plåta
grillkvällen,
sommarfesten
eller
kubbspelet. Någon i styrelsen hjälper
sedan till att ladda upp bilderna på
föreningens dator, eller mejla dessa till
brfbagaregarden@comhem.se

Sommar är semestertider, men
felanmälan är alltid öppet. Allvarliga
fel (te x trasiga tvättmaskiner,
vattenskador eller liknande) anmäls
till HSB, enklast via vår hemsida
www.bagaregarden.org klicka på
felanmälan och sedan länken till HSB.
Eller ring 031-85 91 66.

Blomkompost
Föreningen har genom Teresia i
lgh 27 fått en ny förbättrad
blomkompost. Vid den gamla,
snett
bakom
pergolan,
mottages tacksamt jord från
gamla krukväxter, blomlådor
snittblommor mm. Till våren
har
vi
sedan
perfekt
planteringsjord att hämta!

Enklare fel (trasiga lampor, lås,
redskap m m) eller övriga frågor, ring
oss i styrelsen. Någon av oss brukar
vara hemma!
Jon: XXXX-XX XX XX; Niclas: XXXX-XX
XX XX; Stefan: XXXX-XX XX XX; Sofia:
XXXX-XX XX XX; Jeanette: XXXX-XX XX
XX; Geza: XXXX-XX XX XX.

Rätt plats för grillen

Nya medlemmar

Med hänsyn till brandsäkerhet och de
som har sovrumsfönstren öppna, så är
grillar endast tillåtna på gången eller de
gemensamma uteplatserna.

Vi välkomnar Alexander och Nathalie
till föreningen, nya i lgh 20 sedan den
1 juni. Hoppas ni kommer att trivas i
Brf Bagaregården!

www.bagaregarden.org

Loppis i Brf Bagaregården, - en bildkavalkad!
Bilderna borttagna p g a begränsningar i utrymme på hemsidans server. Bilder
från vår Loppis kommer att publiceras på annan plats på hemsidan senare.

