
Bagaregårdshelg 8-9 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 7 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. Även 

nutidsorientering med fina priser! 

Loppis Söndag 8 maj kl 10.00 till 14.00: 

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, 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. 

Vänd och läs mer på BaksidanBladet(TM)!! 
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Krånglande bredband 
De som har sitt internet via Comhem har en tid haft en 

trilskande uppkoppling. Felsökning gav att det var en 

förstärkare som sitter monterad i vår källare som börjat 

glappa. Den är nu utbytt och uppkopplingen har sedan 

dess återigen fungerat bra! 

 

Informationsblad för 

medlemmarna i Brf 

Bagaregården, sedan 1941! 

Jämna födelsedagar 

Vi gratulerar Maja i 3 A, 60 år den 27 april! 

Hipp hipp hurra! 

 

Extra Föreningsstämma 

Med anledning av stämmans beslut att ändra föreningens 

stadgar, kallar styrelsen medlemmarna till en extra 

föreningsstämma: 

Tisdag den 24 maj kl 18.00, föreningslokalen. 

Separat kallelse kommer även att anslås senare. 

 

Trädgårdsgrupp 

Är du intresserad av hur vår trädgård utvecklas? Vill du ha 

en fin bakgård? Har du idéer eller tankar kring hur just du 

skulle vilja utveckla vår gård? Gillar du att påta i jorden? 

Det finns många anledningar till att gå med i föreningens 

trädgårdsgrupp, alla med den gemensamma nämnaren 

att man vill vårda och utveckla en av områdets finaste 

boendemiljöer. Att få sätta en prägel som är till glädje för 

många under flera år framöver skänker tillfredställelse! 

Något för dig? Kontakta Jessica i 1 D: 0739-77 09 68 

 

 

Stämma 2016 
Årsstämman den 19 april representerades av  22 stycken 

medlemmar. Årsredovisningen för 2015 godkändes och 

lades till handlingarna. Även valberedningens förslag till 

nya styrelseledamöter antogs i sin helhet. Nya i styrelsen 

blev: Alexander lgh 20, Marcus lgh 30, Jessica lgh 7 samt 

ny HSB ledamot Magnus Löfling. Avgick ur styrelsen 

gjorde: Nathalie lgh 20, Oscar lgh 1 och Kenneth lgh 40. 

Stämman avslutades med att avgående ledamöter och 

suppleanter avtackades med blomma och en liten gåva. 

Hela stämmoprotokollet kommer inom kort att anslås på 

anslagstavlan utanför expeditionen. 

 

Grillsäsong i Bagaregården 
Med många nya medlemmar kan det vara bra att påminna 

om reglerna vid grillning i vår förening: Grill skall stå på 

gången eller uppe på någon av våra gemensamma 

uteplatser. Låt grillen svalna under natten innan den 

flyttas. Grillar som lämnats kvar på gemensam uteplats är 

fria att låna för var och en! Gemensamma utemöbler får 

flyttas runt, men ställ tillbaka på respektive plats efteråt! 

 



Boka bord och sälj du också! 
Det är både roligt och lönsamt att sälja av prylar man inte 

längre har användning för. Eftersom återvinning och 

återanvändning är en miljöriktig trend, finns det många 

intresserade som gärna kommer för att fynda. Kanske är 

det just din pryl som säljs först? 

Vi som jobbar med loppisen behöver veta hur många 

som tänker vara med och sälja, därför har vi bett alla 

medlemmar att de skall ”boka bord”. Hittills är det 

rekordmånga som anmält sig, hela 21 st bord! 

Även om lappen nu är nedtagen så är det ännu inte kört 

för dig som kanske bestämmer dig sent, bara ring eller 

SMS: a Nathalie på 0762-49 34 26 så fixar vi fram fler 

bord. Efteranmälningen är öppen ända fram till den 5 

maj. 

Våffelcafé igen! 

2013 introducerade Nathalie hembakt och våfflor i 

loppiskaféet, och vilken succé det blev! Sedan dess är 

caféet loppisens givna samlingspunkt, där våffeljärnen 

får jobba för högtryck. Ska du inte sälja själv så hjälp till i 

Caféet! Anmäl dig senast på loppisdagens morgon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

Hoppborg 2016 

Självklart hoppborg 

i år igen!  

Tillsammans med  

våffelcaféet, glada  

Bagaregårdare och många 

bord skapar vi en  

vårtradition i våra kvarter! 

 
Sprid budskapet! 

Utanför vår expedition har vi lagt fram flyers och posters 

som alla är välkomna att hämta och sprida bland vänner, 

kollegor eller på stan! 

Vi har också en Facebook grupp, gå in och gilla och sprid 

budskapet även där, sök: "Bagaregårdens Loppis" 

Missa heller inte hemsidan, där finns mängder med 

bilder och material från tidigare års loppisar:  

www.bagaregarden.org 

 

Kickstarta våren med en loppis! 
Femårsjubileum för Brf Bagaregården Loppis! Tidigare års succéer sporrar oss att fortsätta utveckla detta både roliga 

och värdefulla event. Även i år får alla medlemmar bjuda in vänner och bekanta att sälja mot att de erlägger endast 

bordshyra.  En lyckad loppis har många försäljare så hjälp till att göra årets upplaga till den största hittills! 

Även i år kommer loppisen att sammanfalla med föreningens städdag, som vi avverkar på lördagen och sedan följer 

söndagen med loppis. Detta innebär ett gyllene tillfälle för alla boende att städa ur sina förråd, sälja av det som går att 

sälja, och sedan slänga det som är skräp i den container vi håller uppställd hela helgen. 

Hög tid att boka upp helgen 7-8 maj nu om du inte redan gjort det. Missa inte att delta i Bagaregårdens välkomnande 

av våren! 
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Loppisextra!! Nu börjar uppladdningen! 

I år är det rekordmånga nya Bagaregårdare som alltså inte varit med tidigare år. Har ni frågor, funderingar eller idéer 

kring loppisen skicka ett mejl eller ring så svarar vi så fort vi kan!   

brfbagaregarden@comhem.se  Nathalie: 0762-49 34 26 Linn: 0762-39 18 36 

Tips för en lyckad försäljning 

- 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. 

www.bagaregarden.org%20

