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Ansiktslyftning av 1:ans tvättstuga 

 

De av er som tvättar i 1:ans tvättstuga har säkert redan 

sett att det varit en hel del förändringar på gång. Det 

som gjorts är: vi har bytt ut närmare 40 st kakelplat-

tor, dom som var allra trasigast samt i största allmän-

het snyggat till väggarna (rensat skruv, spik och dyl.). 

Vi har flyttat torktumlaren för att ge utrymme för nya 

tvättbänkar samt införskaffat en varmmangel i vilken 

ni kan mangla era lakan i ett nafs! 

MOTIONERA MERA! 
 

Den 21:a april är det åter dags 

för årsstämma, föreningens 

högsta beslutande instans och 

det tillfälle då du/ni har störst 

möjlighet att påverka vad 

som ska hända i Brf Bagare-

gården. Lämna därför gärna 

in motioner det du vill föränd-

ra, och gärna i god tid för stämman så 

styrelsen hinner behandla dessa, dock se-

nast 14 dagar innan stämman.    Styrelsen 

KONTROLLEN HAR SKÖTS AV       ! 
 

Under det gångna året (2008) har Controlla bötfällt så många som 35 st på Säve-

näsgatan. Vår absoluta förhoppning är att vi inte ska behöva anlita ett parker-

ingsbolag, men så länga vi och våra nära och kära som kommer och hälsar på 

oss inte uppfyller de angivna parkeringsregler som finns så tvingas vi fortsätta 

att köpa denna tjänst. Hoppas siffran 2009 landar långt lägre! Glöm inte att för-

se ev. besökare med parkeringskort! 

Att tänka på när olyckan är framme! 

 

Vi bor i gamla fastigheter och om en eventuell eldsvåda skulle uppstå kommer 

våra hus brinna som fnösken! Därför vill vi att ni ALDRIG väntar med att lar-

ma! Kontrollera er brandvarnare och byt batteri vid behov. 

 

Tjuter brandlarmet - kontrollera vart ifrån, är det ett verkligt larm - ring 112 - 

rädda och släck om möjligt - ring sedan någon i styrelsen. 

KODBYTE 
 

Ny portkod är från 

och med vecka 13: 

XXXX 

OÖNSKAT GÖDSEL 
Den sista tiden har förening-

en tyvärr drabbats av en 

uppsjö korvar i trädgården. 

Följande gäller:  

 Rastning av hundar är 

FÖRBJUDET på före-

ningens tomt! 

 Medlemmar plockar 

givetvis upp ev. lort 

från sina hundar. 

 Medlemmar uppmanas 

att säga till utomståen-

de hundägare som ta-

git sig friheten att ras-

ta sin hund på vår 

tomt. 

Föreningen betalar en stä-

derska för att plocka upp, så 

hjälp oss sänka denna kost-

nad! 

PARKERINGSFÖRBUD 
Lilla Munkebäcksgatan 

den 26:e mars, 

9:e april samt 

23:e april mellan 

9:00 och 12:00. 

NYA TVÄTTIDER 
Från och med april utökar 

vi tvättmöjligheterna på 

söndagar samt helgdagar 

genom att öppna första och 

sista tiden. 

INTRESSERAD? 
 

Vill du jobba i sty-

relsen i Brf Bagare-

gården? Hör av dig 

till föreningens val-

beredning, Lotta 

xxxx-xx xx xx eller 

Lena xxxx-xx xx 

xx. Senast den 19:e 

april vill dom ha din 

intresseanmälan. 


