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Trots att det inte var 

länge sedan, känns se-

mestern redan avlägsen. 

Vännerna har fått sitt 

besök, den där resan är 

nu ett fint minne, och 

alla projekt som skulle 

hinnas med är nu klara. 

Eller…?  

 

Känner du att du inte 

fixade så mycket som 

du planerat, och får du 

dåligt samvete när lä-

genheten suckar åt dig? 

Då kanske Baksidanb-

ladet kan få tipsa om ett 

Kvick-fix som många 

av våra medlemmar 

skulle behöva göra, och 

som de flesta klarar av 

själv. Projektet gäller 

våra persienner! 

 

Nästan alla har kvar ori-

ginalpersiennerna från 

fönsterbytet 1984. På 

många av dessa har fäs-

tena (bottenknappar) 

som håller metallisten 

släppt i nederkant, var-

för det ser lite trist ut 

när den hänger ner. 

Självklart kan man byta 

hela persiennen, men 

funktionen är oftast fort-

farande god, varför en 

renovering kan vara 

lämpligare (och fram-

förallt billigare). 

Vänd och läs hur du kan 

göra! 

Comhem stuvar om—ny kanal i din TV! 
Sedan den 7:e september finns det nu en ny TV kanal i comhems  grund-

utbud. Kanalen heter ”TV 10” och sänder sport, sport, sport och lite do-

kumentärer, framförallt om krig, bilar och teknik. Ytterligare en kanal 

som riktar sig till den manliga publiken med andra ord. Om det kan man 

tycka mycket, men klart är att reklamkanalerna ”vet” vilka 

som utgör dess publik! 

Har den inte dykt upp av sig själv, så gör en ny kanalsök-

ning på din TV för att kunna titta. 

Farligt avfall - bilen på turné. 
Göteborgs stads satsning på farligt avfall - bilen har blivit en succé. Här 

kan man lämna mindre fraktioner av målarfärgfärg, lampor, oljor, batteri-

er och elektriska apparater. För oss stannar bilen vid ICA Kvantum samt 

på Morängatans återvinningsstation. Tyvärr har den redan varit på ICA, 

men Torsdagen den 23 september kl 18.00 –18.45 är den vid Moränga-

tan.  

Du hittar dit genom att gå upp för trapporna vid 1:ans hus. Passa på att 

göra dig av med dina uttjänta apparater och gamla färgburkar. Bladet upp-

manar dessutom de medlemmar som går, att passa på och ta med lite sa-

ker från ”miljöhyllan” i soprummet. Det besparar oss en resa till Sävenäs! 

Föreningens höststäddag: Lördagen den 2:a oktober 
Boka redan nu in denna lördag, mellan kl 10 och 12 röjer vi i 

vår förening samt stuvar undan utemöblerna för säsongen. Mer 

information kommer att sättas upp i trappuppgångarna senare. 

Grattis Ulf, Geza och 

Ingela! 
De jämna födelsedagarna dug-

gar tätt nu, först ut är Ulf Berg-

André i 5 B som fyller 70 år den 

15:e, därefter fyller Geza i 3 A 

30 år den 24:e, och så Ingela i 3 

D som blir 50 

den 1:a oktober. 

Ett stort grattis 

till er!  

På gång i din förening 
Lite korta nyheter om vad som är på gång i Bagare-

gården, mer detaljerad info kommer att delges på 

Höstdagen: 

 Fuktproblemen i källaren under 5c 

& 5D utreds nu, v 37 kommer en 

representant från Fläktman för att se 

om det går att mekaniskt ventilera 

bort fukten. 

 Övernattningsrummet är ute på räk-

ning. Förhoppningsvis kan vi skriva 

kontrakt med en entreprenör i må-

nadsskiftet Sept./okt. 


