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Kodbyte! 
Dags att lära sig en ny 

portkod! 

Under vecka 12         

(22-28 mars) kommer 

vår portkod att bytas ut. 

Ny kod blir :  XXXX 

Årsstämma! 
Årsstämman närmar sig och kommer att hållas som vanligt i vår gemensamhetslokal på gaveln 3 D.  

Datum är satt till den 20 april, fika från 18.30 och stämman startar kl 19.00. 

Alla medlemmar är kallade, men vi ser särskilt fram emot att träffa er som är nya i föreningen, och ni är 

denna gången ganska många. Nio stycken lägenheter bytte ägare under 2009 och i år har redan 2 st 

sålts, rekord i Brf Bagaregården! Separat kallelse kommer även att delas ut senare.  

Styrelsen behöver dig! 
 

På stämman skall även den nya styrelsen väljas. I år är det två ordinarie och 

en suppleant som skall väljas. Åtminstone en ordinarie plats ställer inte upp 

för omval – är du intresserad? Hör i så fall av dig till valberedningen, Lotta 

Persson xxxx-xxxxxx, gärna så tidigt som möjligt. Att vara delaktig i styrel-

sen är det bästa sättet påverka sitt boende och föreningens drift. Visste du 

t.ex. att det är styrelsen ensam som beslutar om avgifternas storlek? 

Kära medlemmar! 
 

Nu är äntligen våren här efter en ovanligt sträng och snörik vinter. På grund 

av all snö som fallit och all isbildning när denna smälter på taken har det 

varit en problematisk tid för  alla fastighetsägare i år. Snö och is som hotat 

rasa ner från taket är en olycksrisk som även uppstod på Brf Bagaregårdens 

fastigheter. En stor eloge till Niclas Jonsson, föreningens kassör och förvalta-

re, som fastspänd i säkerhetslina klättrade upp på taken och skottade ner is 

och snö som annars kunde ha fallit ner och orsakat både personskador och 

materiella skador.  

Vi ser nu fram emot vårens alla begivenheter med bland annat föreningens årsstämma 

och vårstäddagen framför oss, men innan dess vill vi i styrelsen passa på att önska alla 

medlemmar en Glad Påsk! 

Vi gratulerar! 
 

Grattis till Maria Sundqvist 

som fyllde 30 år  

den 5 mars! 
 

 

Välkommen! 
Vi vill önska ännu en ny 

medlem välkommen till vår 

förening;  

Desireé Johansson  

som flyttar in den 1 april  

i 5c! 

Vänd för mer information på nästa sida! 


