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Fira midsommar i Brf Bagaregården! 
Är du kvar i stan på midsommar? Har ni gäster och skulle tränga ihop er i lägenheten? Eller tänkte du fira ensam? Tänk 

om! Styrelsen bjuder in alla medlemmar med ev. gäster och familj till gemensamt midsommarfirande i vår fina trädgård! 

 

Festen börjar med lekar och dans kring midsommarstången kl. 15.00. För er som vill vara med och klä stången börjar vi 

någon gång efter kl. 12.00 med detta. Efter lekarna äter vi gemensamt antingen vid uppdukade långbord på gården 

alternativt om vädret inte är med oss så sitter vi i lokalen. 

 

Var och en tar med egen mat och dryck, föreningen ser till att det finns glas och porslin samt ett par grillar redo för den 

som hellre äter kött än sill. Dessutom utlovas efterrätt till alla (vad kan det vara… hm…)! 

 

Ingen föranmälan – alla är välkomna, vi ses! 

 
Frågor? Lotta 0709 – 66 24 66 

Ny medlem! 

I lägenhet 3 uppgång 1 B  

har en ny medlem flyttat in.  

Vi välkomnar Viktoria till  

Brf Bagaregården och hoppas  

du skall trivas i din nya förening!  

 

 

Förtroendeman  
Styrelsen har beslutat att fortsatt ha kvar systemet med 

förtroendeman, posten innehas av Niclas i lgh 33. 

Förtroendeman är ett gammalt HSB-namn och betyder 

ungefär vicevärd.  

Förtroendeman rapporterar till styrelsen och deltar i 

dess möten men saknar där rösträtt.   

Förtroendeman hjälper förening och boende med 

felavhjälpning i allmänna utrymmen och i viss mån i era 

bostadsrätter. Niclas har dessutom mycket god 

kännedom om hur lägenheterna är uppbyggda och kan 

svara på era renoveringsfrågor, så ta gärna hjälp med 

frågor och funderingar om du funderar på en större 

renovering i din bostadsrätt. 

Vid fel på maskiner och utrustning i te x tvättstugorna är 

det bra om Niclas blir informerad innan ni felanmäler till 

HSB, eftersom han då ofta kan felavhjälpa utan att vi 

behöver bekosta en servicetekniker från HSB. Telefon till 

Niclas 0736-56 09 18 eller knacka på lgh 33 på 5 A. 

Skåp för tvättmedel 
Fördelningen av skåp för tvättmedelsförvaring till boende 

i uppgångarna 3C, 3D och alla i hus 5 är nu klar och 

faktiskt har vi fått några skåp över! Så nu släpper vi dessa 

till alla medlemmar som så önskar, anmäl intresse till 

föreningen eller förtroendeman så snart som möjligt – 

först till kvarn gäller! 

 

Informationsblad för 

medlemmarna i Brf 

Bagaregården, sedan 1941! 

Sommar i Bagaregården  
Sommartid = utetid i föreningen. Ta fördel av vår fina gård 

och sitt ute i sommar när ni kan. Uteplatser och gräsytor är 

till för att användas, här är det lätt att bjuda in släkt eller 

vänner till ett av Bagaregårdens finaste uterum! 

 

Utemöbler får flyttas runt om det fattas sittplatser för ert 

sällskap och dynor finns att hämta i pannrummet i källaren 

3C. Kom bara ihåg att ställa tillbaka möbler och ta in 

dynorna efter dig, så blir det lika enkelt för nästa medlem 

att använda sakerna! 

För er som grillar är det på gången eller de gemensamma 

uteplatserna som gäller för grillen! 

Stubben försvann 
Vid vändzonen har det länge stått en stor och ful stubbe 

kvar efter att föreningen tog ner det halvdöda och av 

stormar svårt angripna trädet i hörnet mot vårt hus. Förra 

årets utredning av våra tomtgränser avgjorde att stubben 

stod utanför vår tomtgräns och Park & Natur lovade oss att 

ta bort den. Och nu så äntligen är den borta! 
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Nya styrelsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Från vänster: David (lgh 19); Max (lgh 7); Lotta J (lgh 24); Lotta P (lgh 

33); Karin P (lgh 4); Karin G (lgh 12) samt infälld: Magnus från HSB.  

Kontaktuppgifter till ledamöterna finns uppsatt på 

anslagstavlan utanför expeditionen. 

Prenumerera gym/bastu 

Gymmet och bastun är öppet för alla medlemmar att 

använda när som helst. Bokas enkelt på listan utanför, 

helt fritt val av tider. Även om användandet helt naturligt 

går ner nu under högsommaren, så brukar 

Bagaregårdarna återvända efter semestrar och när det 

börjar bli lite kallare ute. 

Den som inte vill betala 20 kr/gång gör klokt i att 

prenumerera, för 200 kr får alla som tillhör den 

betalande lägenhetens hushåll använda gymmet och 

bastun fritt antal tillfällen ett helt halvår! 

Perioden 1 juli till 31 december kommer att aviseras ut i 

mitten av juli och skall betalas senast den 31 augusti för 

att gälla från den 1/7. Sker inbetalning senare så gäller 

prenumerationen från betaldatumet och till den 31/12. 

Att prenumerera kan göra det enklare att ta tag i sin 

träning, men det är också ett utmärkt sätt att stötta 

föreningens gym/bastu. Du talar då om att du tycker 

detta är en bra grej och bidrar till driften av utrymmena. 

 

Till sist önskas alla medlemmar och 
boende i Brf Bagaregården en 

riktigt skön sommar! 
 

Jämn födelsedag 
Grattis Bosse i lägenhet 11 

som fyller 60 år den 30 juni! 

Ekonomi tvättstugan 
Alla fakturor har nu kommit och renoveringen av 

tvättstugan kan därmed slutredovisas. De totala 

kostnaderna uppgick till 182 650 kr. 

Eftersom de nya maskinerna hanteras som inventarier så 

kommer kostnaderna för dessa att delas upp under fem 

år i redovisningen, så där blir det så här: 

Belastar 2018 års resultat: 82 462 kr. 

Belastar kommande 4 års resultat: 25 047 kr. 

 

En detaljerad redovisning hänger uppe på anslagstavlan 

utanför expeditionen. 

Småfix 
Förtroendeman hälsar boende i hus 5 att nu äntligen har 

vi bytt ut ventilen till vattenutkastaren. Så nu är det 

enklare att stänga av vattnet till vattenslangen utan att 

behöva ta i så man spricker! 

Loppisbilder 
En bildkavalkad från loppisen finns nu upplagd under 

”Loppis” på vår hemsida, tack till Ulrika i lgh 19 för flitigt 

fotograferande under vår Bagaregårdeshelg! 

Fixardag hus 5! 
Söndagen den 8 juli har styrelsen bokat upp en extra 

fixardag för att byta ut de slipers som stöttar rabatten 

framför uppgång 5 C och 5 D.  Alla är givetvis välkomna 

att hjälpa till, men uppmaningen gäller särskilt er boende 

i hus 5. Vi börjar kl. 9.00 och håller på hela dagen – vi ses! 


