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Informationsblad för medlemmarna i Brf Bagaregården 

Årsstämman 

2012 avklarad 

Årsstämman är föreningens 

högsta beslutande organ likt en 

riksdag. Så kul var det att se alla 

ni som var där och tog tillfället i 

akt och påverka föreningens 

framtid! En välmående förening 

behöver aktiva 

stämmodeltagare så styrelsen 

hoppas på ännu fler deltagare 

till nästa år! 

Stämman beslutade att: 

 Genomföra en 

cykel/moped/MC 

parkering vid 

soprummet och att 

styrelsen bestämmer 

tidpunkt och detaljer 

kring utförandet. 

 En boulebanna skall 

utredas av styrelsen 

och förslag skall 

presenteras för 

kommande stämma 

som beslutar om 

genomförande. 

Stämmans val 2012-2013: 

Ledamöter valda på 2 år: 

Stefan Moberg, lgh 24 

Jon Jonsson, lgh 8 

Ledamöter som sitter 1 år till: 
Geza Palyi, lgh 17 
Sofia Belcaid, lgh 30 
Till suppleanter 1 år valdes: 
Niclas Jonsson, lgh 33 
Jeanette Nordin, lgh 37 
 

 

 

Container 

Helgen 5-6 maj ställer vi 

hit en container för 

grovsopor. Passa på att 

städa ur era förråd och 

släng det som ni inte 

fick sålt på loppisen! 

 

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. OBS!! Samtliga bilar måste flyttas för målningen av parkeringsrutor 

mellan kl 10-12! 

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

som deltar. Vi ses!  

 

Loppis 6 maj! - Med hoppborg!  

Söndag den 6 maj kl 10.00–14.00 rullar loppisen igång.  Loppisgruppen har lånat in 

en hoppborg som alla barn kan hoppa i för en slant medan föräldrarna shoppar 

loss. 

Vid 09-tiden är det bra att börja duka upp borden och glöm inte växelkassa och att 

prismärka era saker.  Har ni saker att sälja men inte vill stå helt själv så hör av er till 

loppisgruppen så försöker vi ordna ett bord som ni delar med någon granne.  

Några bord finns kvar att boka, listan sitter utanför kontoret.  

Ett utmärkt tillfälle för medlemmarna att bli av med gamla prylar och tjäna lite 

pengar, och samtidigt ha roligt.  

Loppisgruppen: Sofia Belcaid lgh 30 (073-372 56 74), Lotta Persson lgh 33 (070-966 

24 66), Jon Jonsson lgh 8 (070-769 59 80) 

 

on Jonsson  

 

Ovälkommet 

besök, läs 

mer på 

baksidan! 

Ny medlem 

Bladet hälsar Emelie i 

lägenhet 42 välkommen 

till föreningen! Hoppas 

du ska trivas i vår 

förening, och vi ses på 

Loppisen!  



 

 

En mörk kväll i april hördes ett 

slamrande ljud ifrån källaren i hus 5. 
Ovetandes om vad som skulle hända, gick 

Jeanette ner för att boka sin tvättid. Hon 
passerar den öppna dörren till förråd nr 34, och 

skriver upp sin tvättid. Då slår henne en tanke, 
var inte låsbygeln till förrådet uppbruten? Hon 
går tillbaka, och tittar in i förrådet. 

just på med att fylla sin väska med stöldgods. – Vem En tjuv håller 
är du? Frågar Jeanette. Tjuven svarar undvikande. Ännu ett brak, och tjuv 

nr 2 ramlar ur sitt gömställe, förrådets skafferi. – Jag ringer polisen, säger 

Jeanette. – Ringer du polisen, så tar jag telefonen ifrån dig, väser tjuven 
tillbaka. Jeanette vänder sig om, och knackar febrilt på källardörren till lgh 
33. 

Niclas öppnar. – Det är tjuvar i källaren! ropar Jeanette. Tjuvarna flyr ut 
genom utgången till 5 B, men Niclas och Jeanette är dem hack i häl. Jakten 
går via Ribbas gata, ut på Lilla Munkebäcksgatan och vidare upp bland 
kolonilotterna.  

Under tiden håller Jeanette kontakt med Polisens ledningscentral via 
mobiltelefonen. Det är mörkt och lerigt, och halvvägs upp bland 
odlingslotterna, klappar den första tjuven ihop. Jeanette stannar och 
bevakar, Niclas fortsätter jakten efter tjuv nr 2. In bland hus och gårdar på 

Sofiagatan, tiden går och Niclas skriker i telefonen till polisen: – Var är 
ni?? 

Tio minuter senare svänger den första radiobilen runt hörnet vid 

Sofiagatan 46. – Här! Ropar Niclas, – Här! ropar Jeanette. Fler poliser 
anländer i snabb följd, och tjuvarna är fast. Efteråt konstateras att 
ingenting är förstört, och allt stöldgods återlämnas till Christoffer i lgh 34.

 


