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Extrastämma!!! 

Styrelsen har beslutat att föreningen skall ha en ex-

trastämma med anledning för val av ny extern  

revisor den 29/9-2009 kl 19:00!  
Det är angeläget att så många som möjligt kommer 

på denna extrastämma!  

Dessutom är det trevligt att träffa sina grannar ! 

Så funkar det! 
 

Från och med detta Bagaregårdsblad och fram-

över kommer vi att ta upp för både gamla och 

nya medlemmar i föreningen hur olika praktis-

ka saker fungerar.  

I detta nummer kommer vi att ta upp våra 

tvättstuge-regler. Vid våra tvättstuge-lokaler 

finns bokningslista samt regler för bokning, ti-

der och ordningsregler.  

Till exempel: Man får boka max 3 tvättider i 

följd samt inte boka ny tid förrän  den nuvaran-

de tvätt-tiden är slut. Från och med april har vi 

ökat tvättmöjligheterna på söndagar samt helg-

dagar genom att öppna första och sista tiden! 

Tänk på att städa efter varje tvättpass för allas 

trevnad! 

Att tänka på när olyckan är framme! 

Åter igen vill vi påminna våra medlemmar om att 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 larma!  

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. 

Plocka sniglar?! 
Tyvärr har vi fått oönskade 

slemmiga, bruna grannar 

som äter upp våra växter! 

Det är jätte-tacksamt att alla 

medlemmar hjälps åt att 

plocka bort sniglarna från 

våra gemensamma grönom-

råden! Man kan t.ex lägga 

sniglarna i en tom mjölkkar-

tong som sedan försluts och 

slängs bland brännbara  

sopor.  

 

För kännedom finns för 

närvarande ingen kö till 

föreningens parkerings-

platser på Sävenäsgatan! 

Hör till styrelsen om ni be-

höver parkeringsplats! 




