
Cykelrensning 

 
För att kunna upprätthålla en god tillgänglighet i våra 

cykelförråd så behöver vi med några års mellanrum rensa 

ut de cyklar som övergivits. Påminner samtidigt om våra 

regler för uppställning av cykel i förråden: 

1) Cykel som aktivt används får stå i alla cykelförråd 

2) Cykel som endast används säsongsvis skall när 

den inte används ställas i förrådet hus 1, längst in. 

3) Cykel som inte används alls skall stå i era egna 

källarförråd. 

Lappar för uppmärkning av cykel som skall vara kvar finns 

att hämta i respektive förråd och trapphus fr o m måndag 

den 22 april. Cykel behöver vara märkt senast lördag den 

4 maj kl. 10.00. 

Omärkta cyklar omhändertas av föreningen, cykel som 

saknar värde kommer att slängas. 
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Årsredovisning 2018 
Årsredovisningen för 2018 har kommit tillbaka från 

revisorernas granskning utan anmärkningar och   

medlemmarna kan se fram emot ännu ett bra resultat. 

Den trycks nästa vecka och delas ut den 9/4. 

 

Informationsblad för 

medlemmarna i Brf 

Bagaregården, sedan 1941! 

Ny kod 
Dags för byte av vår portkod igen, bytet sker söndagen 
den 31 mars. 

Ny portkod (även soprum): XXXX 
 
Undvik att sprida koden till utomstående. Post, 
tidningsbud och räddningstjänst har en annan egen kod 
och använder alltså inte samma kod som vi andra. 

 

 

 

 

Loppis 2019 & Städdag 
Nu börjar det bli dags för en av årets trevligaste händelser, 

Loppisen. I år infaller loppisen söndag 5:e Maj och som 

vanligt hoppas vi på fint väder, många utställare och ännu 

fler besökare. 

 

Loppisen har kommit att bli ett välbesökt och uppskattat 

evenemang men för att det ska fortsätta sin fina tradition 

så krävs engagemang. Så skriv upp i kalendern 5 maj och 

var med och sälj av saker som du inte behöver. Har du 

inget att sälja så behövs det alltid folk för att planera, 

plocka fram och stå i vårt populära café.  Tillsammans 

visar vi upp vår förening från vår bästa sida.  

 

Kan du vara med och hjälpa till mejla till föreningen 

brfbagaregarden@comhem.se   

 

För er som skall sälja eller har vänner som vill vara med 

och sälja, så sitter bordsbokningslista uppe på 

anslagstavlan utanför expeditionen, vänligen skriv upp er 

så snart som möjligt och senast den 18 april för att 

underlätta styrelsens planering. Kontaktperson Lotta 

0709-662466 

 

Städdagen lördag den 4 maj: 

Bagaregårdshelgen inleds med vårens städdag på 

lördagen.  Start utanför expeditionen kl. 10.00, och 

avslutas kl. 12.00 med korvgrillning och ett deltagarlotteri. 

Två timmar går fort så för att hinna med allt behöver vi 

många händer, vänligen prioritera städdagen i era 

kalendrar! 

Mer info kommer att anslås senare. Vi ses!  

Filmvisning i lokalen 
Tisdag den 9 april bjuder föreningen in till filmvisning i 

gemensamhetslokalen. Vi visar Stefan Jarls ”Godheten” 

vilket är en film som enligt Wikipedia skildrar 

”…samtidens anda av girighet, egoism och dyrkan av 

mammon...” Filmen startar kl. 14.00, välkomna! 

 Trädgårdsdags! 
Ordförande Lotta låter hälsa att lördagen den 13 april så 

är alla som vill välkomna ut för lite trädgårdsarbete! Ett 

extra tillfälle för den som har gröna fingrar eller en 

möjlighet för er som vet med er att ni inte kommer kunna 

närvara på kommande städdag. Drop in, eller ska vi säga 

”drop out” valfri tid mellan 10.00 och 15.00. Vi ses! 
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Projekt 2019 

Styrelsen har budgeterat och planerat för ett flertal olika 

mindre projekt under året, och ett par delar är redan 

upphandlade och beställda. 

Målning av tak: 

Cykel- och soprummen på gavlarna hus 3 skall få sina 

plåttak ommålade. Styrelsen har beställt arbetet från 

företaget ”Revex AB” vilka är experter på just plåttak, 

samt använder ett färgsystem som både är hållbart över 

tid samt miljövänligt. Kommer att utföras någon gång 

före sommaren. 

Linjemålning P-platser: 

Styrelsen har beslutat att sluta måla linjerna i egen regi, 

då markeringarna inte håller mer än knappt två år. Nu är 

det beställt ommålning med plastisk massa, vilket är 

samma metod som används på publika parkeringar samt 

gator och vägar. Även detta arbete är planerat att utföras 

innan sommaren. 

Fler mindre projekt kommer! 

 

 

 

 

 

 

Skräpigt i källargångar 

En uppmaning till er som svämmat över era förråd en 

aning och använder källargången som upplag för diverse 

lösöre. Vänligen städa undan detta då det kan utgöra en 

fara i samband med brand eller utrymning. 

 

På kommande städdag riskerar du att dina saker annars 

får ett nytt hem i föreningens container. 
 

 

 

 

 

 

Skriv tydligt tack! 

Tänk på att skriva tydligt när ni bokar in på föreningens 

olika listor för bastu, gym och tvättstuga etc. Ibland är det 

väldigt svårt att urskilja lägenhetsnummer och tid vilket 

kan ställa till det för andra som vill använda utrymmet.  

Och tänk på att använda rätt lägenhetsnummer! 

Lägenhetsnumren finns anslagna på era dörrar, både det 

tvåsiffriga (som ni använder inom föreningen, på 

bokningslistor mm) samt det fyrsiffriga som används vid 

allehanda myndighetskontakter som te x adressändring 

eller ansökan om ROT- eller RUT-bidrag. 

 

 

 

Nytt i våra kvarter 
Trampolinparken Airhop bredvid Mediamarkt byter namn 

till JumpYard och kommer öppna i ny regi lagom till 

påsklovet.  Dessutom bygger Systembolaget om – butiken 

skall bli större och utbyggnaden görs mot macken. 

Utvändigt klart i augusti, den invändiga ombyggnaden 

förväntas vara helt klar först i december. 

Enligt Sofia Brännborn på Systembolagets presstjänst så 

kommer sortiment och öppettider vara desamma.  

Någon kampanj med bra erbjudanden i samband med 

nypremiären lär vi väl inte få just härifrån… 
 

 

 

Trasiga persienner 

Flera medlemmar har på kort tid hört av sig om sina 

persienner, och Förtroendeman har ett antal på sin lista 

som har väntat länge på hjälp. För er som är lite händiga 

och själva vill försöka så påminner vi om att Bladet i 

september 2010 har en utförlig steg-för-steg instruktion på 

hur man gör när man renoverar en persienn. Bladet och 

instruktionen finns att läsa på hemsidan! 

(Bagaregårdsbladet september 2010 – Baksidan) 
 

 

 

 

 

 

 

Container för grovsopor 

I samband med Bagaregårdshelgen kommer vi åter igen ta 

hit en container där boende i Brf Bagaregården kan slänga 

sina grovsopor. Vi tar emot blandat avfall men inte farligt 

avfall eller elektronik. 

Containern kommer hit 1 gång/år så ett tips kan vara att 

hålla ett litet utrymme i ert förråd där ni samlar på er 

grovsopor under året. 
 

 

 

 

 

 

Statistik gym/Bastu mm 
Avser 2018, 2017 års siffror inom parentes 

 

Gym /Bastu bokades vid 417 tillfällen 2018 (459 st.) 

Intäkter totalt (prenumerationer + st. priser): 8 240 kr (8 040 kr) 

Gästrummet hade 157 gästnätter (152 st.) 

Intäkterna blev 12 900 kr (12 800 kr) 

Lokalen bokades för 11 fester (9) och 18 möten (18). 

Intäkterna blev 4 200 kr (3 600 kr) 

 

 

 
Missa inte årsstämman 23 april – särskild kallelse kommer senare! 

 

 

 

 


