
  

MMaajj  22001133  ••  NNrr  44  ••  7733::ee  ÅÅrreett  

24 medlemmar på årets stämma! 
Tisdagen den 23 april hölls föreningsstämma i Brf Bagaregården, traditionsenligt med framdukad gofika och lika 

traditionsenligt med 24 röster närvarande. Även om det inte varje år är samma medlemmar som väljer att närvara, så är 

det ändå märkligt att vi blir i princip exakt lika många röster (2012 = 24 röster, 2011 = 26 röster, 2010 = 24 röster, 2009 = 

27 röster och 2008 = 25 stycken röster). Jämfört med andra föreningar, är ändå hälften av de röstberättigande en ganska 

bra siffra. 

   Till årets stämma hade hela sex olika motioner lämnats in, samtliga motionärer var närvarande och fick redogöra för 

sina förslag. Stämman biföll tre och avslog lika många. Styrelsen berömmer medlemmarna för den sakliga debatten, och 

känslan efteråt är att alla verkligen fick komma till tals och uttrycka sin åsikt. Brf Bagaregården har engagerade 

medlemmar som inkommer med många bra idéer, samtidigt märks det att vi respekterar varandras åsikter. Det skall vi 

alla känna stolthet inför. För de som vill läsa stämmoprotokollet, finns det uppsatt på anslagstavlan utanför expeditionen.   

Ny styrelse för 2013-2014 blev: 

Ledamöter valda på 2 år: Ledamöter som sitter 1 år till: Till suppleanter 1 år valdes: 
Géza Pályi, lgh 17 Stefan Moberg, lgh 24  Niclas Jonsson, lgh 33 
Jeanette Nordin, lgh 37 Jon Jonsson, lgh 8   Martin Eliasson, lgh 19 
 
Avgående ledamöter Sofia Belcaid samt Lars-Åke Skystedt (HSB) avtackades med blomma och en liten gåva. Även Martin 
och Bodils insatser under året med gästrummet uppmärksammades med blomma och gåva. HSB:s plats i styrelsen är för 
närvarande vakant, bladet återkommer med besked när den tillsats. 

Aj aj, glas i bastun! 

Av säkerhetsskäl är glasflaskor inte tillåtna i 

Bastun eller relaxen. En olycka händer så lätt, 

och nu har det hänt, en medlem upptäckte 

glasskärvor på golvet. Tänk också på att om 

det blir mycket tomburkar efter ert bastubad 

er förfest, så hör det till god ton att ta med 

dessa när ni går. Bastun är och ska vara 

trevlig, för alla medlemmar! 

 

Ommålningen  
Det kalla vädret har försenat projektet en del, 

men denna vecka kom äntligen snickarna igång på 

allvar. Det ska bli spännande och se under 

kommande vecka när vi får upp lite ny färg också. 

Påminnelse till er på andra våning, plocka undan 

på era balkonger! Annars riskerar ni att en arg 

snickare kastar sakerna överbord. Frågor rörande 

projektet hanterar Niclas på 0736-56 09 18 

”Bagaregårdshelg”, städdag och loppis 4-5 maj 
Redan nu till helgen är det dags, först städdagen på lördag mellan kl 10 och 12, och sedan loppisen på söndag. 

Inför städdagen: Eftersom vi kommer att ha container för grovsopor hela helgen, är detta ett utmärkt tillfälle för er som 

behöver slänga saker ur era förråd. Bladet vill särskilt rikta uppmärksamheten till er medlemmar som ”råkat” halka ur 

förråden, och börjat stapla lådor och prylar utanför era källarförråd. Det är av säkerhetsskäl inte tillåtet, så passa på att 

avlägsna detta nu under kommande helg. 

Inför loppisen: Nu är det hög tid att fixa praktiska detaljer som växelkassa och ihop plockning av det som skall säljas. En 

enkel rutin nu sista veckan, kan vara att varje gång man är nere och handlar på ICA, tag ut kontanter att betala med 

istället för kort varje gång, så bygger ni snabbt upp en bra grund med småsedlar till växelkassa.  Förbutiken hjälper er 

sedan med ytterligare växling till mynt, men försök att lösa detta innan helgen så att inte alla Bagaregårdare kommer 

samma dag! Alla medlemmar är från och med nu skyldiga att hålla tummarna för soligt väder under nästa helg! 

Informationsblad för 

medlemmarna i Brf 

Bagaregården, sedan 1941! 

Kolla! Ett nytt 

kök på 

Baksidanbladet! 



 

 

Tre medlemmar, tre kök 
Rundturen bland föreningens nya kök fortsätter, nu har turen kommit till Jon och Desiré i lägenhet 

åtta som tidigt i år satte in ett helt nytt kök. Det gamla köket revs ut, och både golv, tak och väggar 

renoverades. Det nya köket kommer ifrån Vedum.  

   Vad var det som fick er att vilja renovera köket? 

– Köket var väldigt slitet och verkligen i behov av en 

renovering 

Vad var bäst med er metod? 

– Att det innebar en frihet och möjlighet att tänka nytt i 

planeringen av köket. 

Hur lång tid tog det? 

– På grund av köksleverantörens förseningar tog det mycket 

längre tid än vi räknat med, två månader istället för en! 

Vad har det kostat? 

– Ca 100 000 kr. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vad blev bäst i det nya köket? 
– Allt! Diskmaskinen, spisens placering och den stora 
bänkytan. 
Har ni några tips till andra medlemmar som funderar på 
köksrenovering? 
– Byt plats på spis och diskbänk. Ta bort städskåp/skafferi 
och satsa på mer bänkyta. Bygg på höjden. 
Övrigt ni vill berätta? 
– Ett tips: Kontrollera en extra gång att leverantören verkligen 
beställt köket från fabriken, så kanske det kommer i tid! 

 Helt nytt kök 

När man byter ut hela köket, så tillkommer oftast arbete med 

alla ytskikt, lister mm, arbete som man kanske från början inte 

tänker på. Men då blir också hela rummet ”klart” för lång tid 

framöver. 

 


