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Informationsblad för medlemmarna i Brf Bagaregården 

Årets viktigaste dag närmar sig! 
Även om det fortfarande kan kännas avlägset, så närmar sig april månad med stormsteg, och därmed årets viktigaste 

dag! Ja, kanske inte viktigaste för hela världen, men för föreningens medlemmar. Självklart är det årsstämman det 

handlar om, i år den 23 april. På stämman prövas styrelsens arbete under det gångna räkenskapsåret, och styrelsen är 

skyldig att svara på alla frågor som dyker upp, förutsatt att lagens krav om vårdplikt inte åsidosätts. Så ladda upp och 

låt din styrelse svettas! 

Har man större önskemål, skall dessa lämnas in som motion. En motion är helt enkelt ett skriftligt förslag till stämman, 

och röstar stämman för ditt förslag (i de flesta fall gäller enkel majoritet, d v s över hälften av rösterna), så är styrelsen 

tvingad att rätta sig efter stämmans beslut. Har du en motion, skall den inlämnas till styrelsen senast före utgången av 

mars månad. 

Status förra årets två motioner som bifölls av stämman: 

MC-parkering: Styrelsen fick ja från stämma att ställa i ordning (även cykelparkeringen) i anslutning till soprummet, 

och kommer att göra detta efter ommålningen då vi vet vad vi har att röra oss med. 

Boulebana: Kommer att utredas under 2013, oklart om styrelsen har svar redan till årets stämma. 

 

Trist överraskning 

När en medlem häromsistens skulle till att mangla sitt 

lakan i 1:ans varmmangel, fick hon en obehaglig 

överraskning. 

Det nytvättade lakanet kom ut med stora svarta fläckar, 

helt förstört. Någon före henne hade alltså manglat ett 

tyg som inte tålde värmen, utan lämnat smälta rester på 

valsen. 

Med över 60 medlemmar som använder våra maskiner 

och utrusning, så är olyckshändelser eller tillfällen då 

man klantar till det ingenting konstigt, olyckor händer. 

Men att varken felanmäla eller tydligt märka upp, i det 

här fallet mangeln, är inte okej. 

Medlemmarna påminns här om deras skyldighet, mot 

förening och mot varandra, att snabbt felanmäla så vi 

kan fixa till det som gått sönder. Ingen medlem skall 

behöva få sina kläder förstörda bara för någon annan 

granne inte orkade säga till. 

Nu är mangeln i funktion igen, med ny mangelduk! 

 

 

Rutiner i föreningen 

På förekommen anledning, här kommer påminnelse kring 

hanteringen våra gemensamma utrymmen: 

 All bokning (Tvättstuga, gym, gästrum, bastu) görs 

med det interna lägenhetsnumret (1-48). Är du 

osäker på ditt nummer, så står detta på din lgh-dörr. 

 Vi håller rent efter oss själva! Andra medlemmar vill 

alltså INTE (men har under feb gjort!): 

o Rensa bruksrester ur cykelrummets 

utslagsback 

o Skura golvet i bastun från din smuts 

o Sortera dina sopor i soprummet 

o Köra dina grovsopor till ÅVC. 

Tack till alla ni som lägger egen tid och energi på att hålla 

efter andra medlemmars slarv! 

Bladet välkomnar! 

Nya medlemmar i lgh 30 från 1/3, Marcus och Linn hälsas 

hjärtligt välkomna till föreningen. 

 

Informationsblad för 

medlemmarna i Brf 

Bagaregården, sedan 1941! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w w w . b a g a r e g a r d e n . o r g  

 

Statistik Gym bastu 2012 

Sammanställningen av 2012 års bokningar av Gym/Bastu är nu klar. Totalt användes utrymmena, håll i er nu, vid 681 

tillfällen, med rekord under oktober månad, 93 tillfällen. Totalt hade vi under året 28 st prenumeranter. Skruvar man på 

dessa siffror får man fram att det motsvarar: 

 Varje prenumerant tränade och/eller bastade i snitt 24 gånger under året 

 Genomsnitt bokades knappt två tillfällen/dag 

 Populäraste enskilda dagen var 9 jan, då sex olika medlemmar bokade 

 Intäkterna uppgick till totalt 8 900 kr (Prenumeranter + styckpriser). 

Under 2013 kan vi konstatera att samtliga nya medlemmar har tecknat prenumeration, och totalt är 24 st 

halvårsprenumerationer sålda. 

 

 
Rosor till Medlemmar 

 Margitta i lgh 2 som hjälpte till med försöket att tvätta rent 

den förstörda mangelduken i tvättstuga 1.  

 Sluggo i lgh 21 som gjorde rent bruksresterna i 

utslagsbacken i cykelrummet hus 1. 

 Cathrine i lgh 12 som vaket reagerade på misstänkt 

vattenläcka (falskt alarm denna gång!). 

Nytt nummer till HSB  

HSB har för en tid sedan fått nya telefonnummer, 

bl. a till felanmälan. Nu är även dekalerna i varje 

trappuppgång utbytta (äntligen!). Nedan den nya 

lappen med aktuella nummer:                                         

Det går givetvis fortsatt bra att                                               

felanmäla via föreningens hemsida! 

Loppis 2013, planering pågår 

Loppisgruppen har haft sitt första möte i februari, och fördelade diverse 

arbetsuppgifter inom gruppen. Nytt för i år är att även Bagaregården 25:2 

deltar (det gröna huset). Vi beslöt att även samarbeta med dem kring 

städdagens container, vilket vi båda sparar en slant på. Även Bagaregården 

25:3 (det grå huset) var inbjudna, men fick förhinder. Fortsatta kontakter sker, 

vi hoppas givetvis att de väljer att haka på! Vill du jobba med årets loppis, tveka 

inte att mejla föreningen på brfbagaregarden@comhem.se, alla är välkomna! 

 
Vårens datum: 

Årsstämma 23 april 18.00- ca 20.00 

Vårstäddag 4 maj 10.00 – 12.00 

Loppis 5 maj 10.00 – 14.00 
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