
Bagaregårdshelg 5-6 maj 

Kommande helg är det dags för en riktig vårfest i 

Bagaregården, först städdagen på lördag och sedan loppis 

på söndag. Och under hela helgen finns container för 

grovsopor uppställd: - bäddat för en rejäl röjning med 

andra ord! 

 

Städdagen Lördag 5 maj kl 10.00 till 12.00: 

Arbetsuppgifter fördelas på expeditionen från kl. 10.00. 

Kom "arbetsklädd", handskar finns att låna. Vi har mycket 

att göra och två timmar går fort så det är viktig att alla 

som har möjlighet är med och hjälper till. Efteråt grillar vi 

korv och lottar ut priser bland de som deltagit. 

Loppis Söndag 6 maj kl 10.00 till 14.00: 

Vi behöver fler medlemmar som kan hjälpa till med cafét! 

Hör av dig till Lotta så snart som möjligt: 0709-66 24 66. 

Alla säljare och medlemmar som skall hjälpa till startar 

med förberedelser kl 8.00 till 9.00. Det är skyltning, 

fördelning av bord, iordningställande av caféet mm. 

Samling vid expeditionen. 

Mellan 9.00 och 10.00 får alla säljare tid att ställa i 

ordning sina egna bord och prylar medans övriga 

fortsätter med resten av förberedelserna. Föreningen 

spärras av fram till 10.00, inga kunder skall släppas in i 

förväg. Loppisen öppnar 10.00 och stänger 14.00. Vi 

avslutar med pizza i en gemensam sittning på gången. 
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Informationsblad för 

medlemmarna i Brf 

Bagaregården, sedan 1941! 

Arbetsgrupp tredje våning? 
En idé som funnits ett antal år i föreningen har åter igen 

aktualiserats och styrelsen vill utreda förutsättningarna. 

Det handlar om en eventuell påbyggnad på ett eller flera 

av våra hus med en tredje våning. Den nya våningen 

skulle möjliggöra ett antal nya etagelägenheter med 

takterrasser i bästa sydväst läge (gårdssidan). 

Karin i lgh 12 söker nu intresserade medlemmar som vill 

hjälpa till att utreda om detta är en möjlig utveckling. 

Något för dig? Kontakta Karin i 1 B: 0703-07 70 67 

 

 

Årsstämman 2018 

Så gick 2018 års stämma av stapeln på torsdagskvällen. 

Stämman var satt att starta kl 18.30 men medlemmarna började 

droppa in från klockan 18.00 och lotsades då via köket där 

smörgåstårta, dryck och fika stod uppdukat. 

 

Stämman inleddes med att föreningens ordförande Lotta 

Persson hälsade alla välkomna och efter hon förkunnat 

stämman öppnad valdes inbjudne Kågan Karlsson att sitta 

ordförande under stämman. Röstlängden fastställdes till 19 

närvarande röster och efter att stämman konstituerat sig i 

behörig ordning var det så dags för styrelsens årsredovisning. 

 

Lotta höll själv i första delen med föreningens vision och mål 

samt förvaltningsberättelsen, därefter tog Niclas i egenskap av 

förvaltare vid och gick igenom 2017 års siffror. Stämman 

fastställde årsredovisningen samt styrelsens dispositionsförslag 

och därefter beviljades styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 

det gångna räkenskapsåret. 

 

Som ny ledamot valdes Max Själander från lägenhet nr 7 in och 

Karin Gustafsson lägenhet 12 omvaldes för en ny period om 2 

år. Lotta Persson och David Lundback har ett år kvar på sina 

mandat.  Till föreningens ordförande valdes Lotta Persson. 

 

Till nya suppleanter valdes Karin Pernmyr (lgh 4) och Lise-Lotte 

Jansson (lgh 24). Huvudrevisor Peter Erixzon omvaldes på ett år 

och ny förtroendevald revisor blev Daniel Björklund (lgh 37). 

Valberedning blev Maja (lgh 18) och Ulf (lgh 44). Inga motioner 

hade inkommit men styrelsens proposition antogs av stämman 

enligt styrelsens förslag. 

 

Därefter avtackades och premierades avgående ledamöter och 

de medlemmar som har haft andra ideella uppdrag inom 

föreningen med blommor och gåvor varpå stämman avslutades. 

 

Efter stämman redovisade Niclas vinnarna från 

nutidsorienteringen i höstas samt att Lotta hade lite ytterligare 

information till medlemmarna bl.a. inför kommande städdag 

och loppis. 

 

På det hela taget var årets stämma en trevlig tillställning och 

föreningsmedlemmarna syntes mycket nöjda när de kring 20.30 

fick återvända hem till sina lägenheter. 



Slött handtag? 

Förtroendeman har uppmärksammat att det återigen 

finns flera lägenheter som har slött hängande handtag till 

sina lägenhetsdörrar. 

Detta beror på att tryckesfjädern har gått av inne i 

låskistan. Lås och behör är medlems eget ansvar men 

eftersom dessa låskistor inte går att köpa längre så kan 

det vara svårt för medlemmarna att lösa detta problem 

själva. 

Det går att byta ut aktuell fjäder och föreningen har ett 

antal nya fjädrar på lager! 

 

För några år sedan dammsög vi stadens låssmeder och 

köpte upp alla de fjädrar vi kom över. När dessa väl är 

slut kommer det troligen bli mycket svårt att få tag i fler. 

 

Vill du få din dörrs fjäder utbytt kontakta Niclas så 

hjälper han dig med detta. 

 

Reparationen tar minst en timme, och det krävs att ni är 

hemma hela tiden (dörren går ej att låsa under tiden). Ni 

kommer att bli debiterade utbytet via er avgiftsavi, 300 

kr eftersom vi själva fått betala upp till 200 kr/st för en 

del av dessa fjädrar. Alla pengar går in till föreningen. 

 

Vi kommer INTE att tillhandahålla fjädrar för eget utbyte, 

då låskistan är mycket känslig och riskerar att falla 

sönder i smådelar så att ni inte kan få ihop den igen. 

Försök helst inte själva öppna eller serva låskistan. 

 

Erbjudandet gäller endast tills lagret av fjädrar är slut! 
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Tvättstugan hus 5 stängs för 

renovering 
Från måndag den 7 maj till och med fredagen den 18 maj 

är tvättstugan i hus 5 stängd för renovering. 

Bokningslistan är spärrad aktuella dagar för att undvika 

misstag när ni bokar tid.  

Tidplanen är tajt och för att det skall fungera krävs att 

allt klaffar med både själva arbetet men även att 

leveranser kommer i tid samt att engagerade 

entreprenörer håller sina tider. 

Tvättstugan i hus 1 är öppen 

som vanligt, viktigt dock under 

dessa två veckor att vi verkligen 

sköter våra bokningar samt inte 

bokar upp onödigt många pass nu 

när fler medlemmar behöver dela på 

den kapacitet som finns. 

 

Tips för en lyckad loppis 
 Allt går att sälja! 

- Prismärkt säljer bättre! 

- Glöm inte växelkassa! 

- Erbjud gärna Swish! 

 

Prislappar kommer att delas ut till alla som bokat bord 

några dagar innan loppisen. På loppsidagen finns 

prislappar, märkpennor, påsar mm att hämta vid 

expeditionen. 

Jämn födelsedag 
Vår medlem Sluggo i lägenhet nr 21 

har fyllt 60 år den 8 april. Bladet ber 

att få gratulera lite i efterskott! 

 

Utemöbler och utesäsong 
I år var våra utemöbler verkligen luggslitna och de 

senaste veckorna har reparation och målning pågått i 

stort sett varje kväll. 

Alla möbler som är utställda är klara och fritt fram att 

använda om det hinner bli någon varm dag innan 

loppisen. Dock står de inte uppställda ordentligt 

eftersom vi ändå behöver ha alla möbler vid 5: ans 

uteplats under loppishelgen. Men att bära runt dem själv 

är alltså fritt fram. 

Vår och sommar är ju riktiga högsäsonger för oss 

Bagaregårdare. Nu lever gården upp och vårt boendes 

unika kvalitéer blir uppenbara. Det märktes inte minst 

den gångna helgen då många passade på att 

premiärgrilla. Grilla lugnt så ses vi där ute i sommar! 

 

 


