
Dags att boka bord, och nytt loppismöte 2 april! 

Även om det ännu är en dryg månad kvar till loppisen den 5 maj, så behöver vi få lite koll på hur många av er medlemmar 

som tänker vara med och sälja. Därför drar vi nu igång bordsbokningen. Anteckna er på listan som hänger på anslagstavlan 

utanför kontoret. Borden är inte begränsade, vi kommer att köra hit extra bord i år, eftersom vi är flera föreningar som 

deltar. Men vi behöver veta hur många extra bord det kommer att behövas… 

Och så nytt möte, 2 april kl 19.00. De som fick uppgifter att jobba med förra gången får rapportera av status på dessa, 

samt att vi detaljplanerar ytterligare. Alla är välkomna att delta i planeringen, så har du möjlighet titta gärna ner till 

lokalen på tisdagskvällen. 

 

Ändrade parkeringar från 1/4 

Den 1 april träder de parkeringsförändringar i kraft som bladet tidigare 

informerade om i februari. Alla som har ”snedplatser” skall ha fått ut 

kontrakt på nya platser. Men vanans makt är stor, så tänk igenom en 

strategi för att komma ihåg, så att ni inte ställer er på fel plats den 1: e. 

Kanske är en påminnelse i telefonen som plingar till är en bra idé? 

Det kan bli svårt att byta plats innan, så en omflyttning på morgonen den 1: 

a blir troligen nödvändig. 

Föreningen har en plan för att hantera förändrad skyltning samt 

markeringar i gatan, och det kan innebära att gästparkeringarna spärras av 

dagarna innan. Ni som har behov av besöksplats, hänvisas tills vidare till att 

stå längs med Lilla Munkebäcksgatan, där det är fri parkering. OBS: Missa 

dock inte städdagarna! P-förbud råder på Lilla Munkebäcksgatan mellan kl. 

9.00–12.00 följande datum (torsdagar): 28/3; 11/4; 25/4.  

Vi återkommer med information om när  

Sävenäsgatan skall sopas (P-förbud hela vår gata). 
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Ny artikelserie i bladet 

Med start i detta nummer börjar nu en ny artikelserie på BaksidanBladet®. Den heter ”Tre medlemmar – Tre kök” och är 

just vad det låter som, tre olika medlemmar som visar upp sina nyrenoverade kök. Nivån på renoveringarna skiljer sig åt, 

och förutom trevlig läsning är serien tänkt att inspirera er som går och funderar på liknande projekt. Deltagande 

medlemmar är Stefan och Ingela (nytt kök, gamla stommar), Jon och Desirée (helt nytt kök) samt Lena som både har byggt 

nytt kök, och ändrat planlösningen i köket. Tack till er som visat upp era kök, vänd nu till BaksidanBladet och titta in hos 

Stefan och Ingela! 

Informationsblad för 

medlemmarna i Brf 

Bagaregården, sedan 1941! 

Ny kod 

Dags för kodbyte i föreningen igen. På 

söndag (31 mars) byter vi till ny portkod 

i föreningen. Ny kod: 

XXXX 
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Löpbandet 

Löpbandet i gymmet är lite krassligt. Det 

är den optiska hastighetsregulatorn som 

inte längre ”hinner med” vid farter 

högre än ca 7-8 km/h. Vi har beställt en 

ny magnetisk variant, som skall vara 

driftssäkrare. Dock leveranstid ca 10 

dagar. Det som händer är att bandet går 

upp till högsta fart (22 km/h), så när ni 

hör att det accelererar, sänk då till fart 

där ”ögat” hinner med! 



 

 

Tre medlemmar, tre kök 

Bladet har fått nys om flera medlemmar som har renoverat sina kök nyligen i föreningen. Nyfikna har 

vi besökt några av dem, och tre olika kök kommer att presenteras på baksidan bladet här under 

våren. Först ut är Stefan och Ingela i lägenhet 24, som byggt sitt nya kök på befintliga stommar! 

                           Vad var det som fick er att vilja renovera köket? 

– Gamla och slitna luckor. 

Hur lång tid tog det? 

– Montering av luckorna, 1 dag. Resten (Målning, tapetsering, 

bänkskivor, kalkel, el) ca två månader, mest beroende på oss 

själva! 

Vad har det kostat? 

– Ca 50 000 kr. 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

Vad blev bäst i det nya köket? 
– Vi fick smartare förvaring, ex utdragbara lådor istället 
för skåp. 
Har ni några tips till andra medlemmar som funderar på 
köksrenovering? 
– Montera fler eluttag i köket! 
 
 

Nya lyckor på befintliga stommar 

Metoden innebär att man utgår från befintliga skåp, men 

lådinsatser byts ut till modern mjukstängande variant. Även 

tidigare skåp kan förses med nya lådinsatser istället. Nya luckor 

och nya täcksidor ger ett nytt kök snabbt, men kringarbete med 

bänkskivor, stänkskydd (kakel) eller målning tillkommer precis 

som om man bytt ut köket helt. Det går även att måla om slitna 

stommar invändigt om man vill. 

 


