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GÄSTRUMMET ÖPPET FÖR BOKNING!
Byggnationen av vårt övernattningsrum, fortsättningsvis kallat ”Gästrummet”, flyter på enligt plan och ska vara
klart för överlämnande till föreningen den 17:e december. För att möjliggöra användande så snart som möjligt,
släpper vi nu på bokningen!
Boknings- och ordningsregler har tagits fram och beslutats i styrelsen. Dessa kan komma att justeras framöver,
men vi hoppas och tror att vi kommit fram till ett huvudsystem som kommer att fungera.
Bokar gör var och en själv genom anteckning på listan precis likadant som tvättbokningen, undantaget är
bokningar av årets fyra storhelger: Jul, Nyår, Påsk och Midsommar. Dessa kan man inte boka direkt på listan,
utan man anmäler sitt intresse på särskild blankett vid bokningstavlan och lägger i storhelgsbokningslådan. Alla
inkommande förfrågningar kommer därefter att lottas ordningen på vem som får välja dagar bland de som anmält
intresse för den specifika storhelgen.
Tillfälligtvis finns bokningstavlan utanför kontoret (gaveln 3 D)!
Senare kommer den att flyttas och hängas upp på väggen utanför gästrummet.
OBS! Sista dag att anmäla intresse för bokning av Jul och Nyår, är den 30:e november!
Fortsättningsvis kommer vi av naturliga skäl få längre tid på oss att anmäla intresse inför en storhelg.
Alla regler finns på BaksidanBladet® och uppsatta på bokningstavlan!

Läs mer om reglerna på baksidan!

VILL DU BLI FÖRENINGENS ANSVARIGE FÖR GÄSTRUMMET?
Styrelsen önskar bredda engagemanget i föreningen och söker därför en Gästrumsansvarig bland Bagaregårdens
medlemmar. Ansvarigs uppgifter blir att sätta upp nya månadslistor, sköta lottningen inför storhelger, se till att
kuddar och täcken blir tvättade 2 ggr/år, samt i övrigt hålla lite koll på ordning och skick i vårt Gästrum.
Är Du intresserad? Anmäl ditt intresse till styrelsen!

SOPRUMMET GENOMGÅR STORA FÖRÄNDRINGAR
Tycker du att det verkar rörigt i soprummet? Lugn, det är förändringar som är på gång, och Renova byter kärl
med lite olika bilar, så det kan ta ett par veckor innan allt är på plats, men följande kommer att bli resultatet:


Pappersförpackningar och wellpapp kommer att samsas i en binge



Ofärgat glas, färgat glas och metall kommer att samsas i en binge.

Förändringarna är föranledda av att säcksystemet försvunnit, varför vi måste genomföra ändringar för att över
huvud taget kunna få plats.
Metallen kommer att sorteras ut från glaset på Renova, och glaset kommer att gå till kross och användas som
byggnadsmaterial, bl. a till nya vägar!
Förändringarna sänker våra sophämtningsavgifter något.

