
 

 

 

 

  

 

GLAD 

PÅSK! 
 

Nu är det 

snart åter 

dags att dam-

ma av kvasten, 

odla skäggvår-

tan och ta sik-

te på Blåkulla. 

Påsken är här, 

med allt vad 

den  innebär. 

För mig har 

alltid påsken 

känts som en 

språngb räda 

mot sommaren, 

dessutom får 

man åter chans 

att gotta sig i 

påskmiddagens 

alla läckerhe-

ter! Kom ihåg 

att ladda upp 

rejält med go-

dis för man 

vet aldrig om 

en häxa knack-

ar på dörren. 

Nu är det åter dags för 

Bagaregårdens årliga 

stämma, medlemmens 

chans att ta del av det 

arbete som gjorts i före-

ningen under året., samt  

en möjlighet att påverka 

innevarande års verksam-

het. Det har varit ett 

minst sagt händelserikt 

år, ur ett positivt perspek-

tiv! Styrelsen har lagt ner 

ett digert arbeta under 

året som nu börjar ge 

tydliga resultat! Det är 

dessutom mycket på gång 

under detta år, och allt 

detta kommer närmare 

presenteras vid stämman. 

Varje medlem kommer 

få en årsredovisning till-

delad sig, som det upp-

skattas om man hunnit 

ögna innan stämman. 

Stämman startar 19:00 

den 24/4, men redan 

klockan 18:30 kan man 

mingla med kaffe och 

kaka.  

Expeditionen 

har öppet 

närmsta tiden 
 

Tisdagen 17 April 

Tisdagen 15 Maj 

Tisdagen 29 Maj 
 

Öppet mellan 18 och 19 

Det var ett tag sedan sist, men återigen har bladet gett sig utanför redak-

tionen för att ta pulsen på medlemmarna, även denna gång en riktig 

veteran på Sävenäsgatan. Greta Tidholm har bott i 5D sedan september 

1944, - ”och trivts bra hela tiden”, säger hon med ett förnöjt leende. 

När paret Tidholm fick barn blev ettan i Kålltorp för liten, och man satsade 1 600 kr i 

insats (månadsavgiften var på 92 kr), och flyttade till 2: an på Sävenäsgatan. 

Egna badrum i bostaden kom på bred front vid tiden och var givetvis lite lyxigt, men tvät-

ten fick hon släpa till 1: ans hus, där föreningens enda tvättstuga låg. En tvättid var sjätte 

vecka och en tvättmaskin, var det som gällde, ända fram till ombyggnaden 1984. – ” Det 

var fantastiskt skönt att få en extra tvättstuga, men det riktiga lyftet var en egen köksfläkt! 

Tidigare fick vi tvätta alla lägenhetens väggar och tak varje år, det skulle ju ingen göra 

idag…” 

Till sist berättar Greta en hemlighet. Att hon alltid har varit rädd för katter. Men det har 

hon kommit över så pass att hon kan med dem så länge hon ej behöver hålla i dem,” –

det skulle jag aldrig göra…” Så det är inte föreningens många katter som är orsaken till att 

man så sällan stöter på Greta på gången, det är bara det att Greta alltid tagit det lite lugnt, 

och som hon själv säger: - Jag bara går runt hörnet, och så är jag borta! 

Med en tidig vår 

kommer en tidig städ-

dag! Redan Lördagen 

28/4 är det dags för att 

göra vårfint i förening-

en för alla trevnad! 

Har du/ni idéer för vad 

som bör göras i vår 

gemensamma trädgård 

är ni välkomna att 

komma in med förslag 

till styrelsen. (gärna 

redan innan vårdagen). 

Föreningens vårdag är 

i första han till för att 

du/ni skall lära känna 

och ha trevligt med 

dina/era grannar. Mer 

om föreningensvårdag 

längre fram. 

Bagaregårdens Vårdag 

PARKERINGS - 

FÖRBUD 
Den 10/4 mellan klock-

an 07:00 - 11:00 ska 

Sävenäsgatan sopas rent 

från vinterns flis, och då 

behöver gatan vara fri 

från bilar! 
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