
Besiktning ALLA lgh 

Åter igen dags för besiktning av alla lägenheter. Det är 
även denna gång med anledning av Västlänken som 
medför sprängningsarbeten kring Sävenäs. 

Åtkomst till din lägenhet behövs måndag den 8 maj enligt 
följande schema: 

Hus 1: 08.00 – 10.00 

Hus 3: 13.00-15.00 

Hus 5: 13.00-15.00 

När arbetena är avslutade (om några år) kommer en 
avslutande besiktning ske vilken sedan jämförs med 
denna och tidigare utförd syn. För att då kunna åberopa 
ev. uppkomna skador i din bostadsrätt krävs att du berett 
tillträde vid dessa förbesiktningstillfällen. 

Är du inte hemma men vill ha din lägenhet besiktad kan vi 
gå in med huvudnyckel men då krävs att du lämnat ett 
skriftligt tillstånd till det, lämnas senast söndag den 7 maj 
i föreningens brevlåda. 

”Ok att gå in med huvudnyckel i lgh XX i samband med 
besiktning måndag den 8 maj” Namnteckning innehavare. 

Mer info kommer även i din brevlåda inom kort! 

  

Tuula har gått i pension 
Vår fantastiskt strävsamma städerska sedan många år, 

Tuula, har avslutat sin anställning på HSB för en framtid 

som pensionär. Som efterträdare har HSB anställt två (!) 

st. ersättare, vilket ger en vink om vilken kapacitet Tuula 

hade. Kom det snö så skottade hon, klippte 

fastighetsskötarna häckar eller buskar, då var Tuula där 

och samlade upp klippet. Och städningen utfördes utan 

anmärkning, sedan 1989! 

Tuula önskade en mindre avtackning, vilken hölls på HSB: 

s kontor i slutet av mars. Där avtackades hon av ”hennes” 

föreningar med resepresentkort. Brf Bagaregården bidrog 

med 5 000 kr.  

 

Bladet välkomnar! 
Vi har fått nya medlemmar och grannar i hus 5! Nicklas 

och Annika har flyttat in på 5 C i lgh 45 och i 5 B har 

Jonatan påbörjat en intensiv  

renovering för att strax kunna  

flytta in i lgh 43.  

Välkomna till Brf Bagaregården! 

 

Jämn födelsedag 
Vi gratulerar Sofia i lgh 32 som  

fyller 30 år den 1 maj! 

Stort grattis! 

Bagaregårdshelg 6-7 maj! 
Äntligen dags att välkomna våren på riktigt till 
Sävenäsgatan! Traditionsenligt gör vi det med en riktig 
röjarhelg: Först städdag två timmar på lördagen, sedan 
loppis mellan 10.00 och 14.00 på söndagen. Och under 
hela helgen finns det en container uppställd för era 
grovsopor! 

Städdagen lördag 6 maj: 

Samling senast kl 10.00 vid expeditionen där en 
styrelserepresentant fördelar ut arbetsuppgifter. Avslutas 
med korvgrillning och vinlotteri ca kl 12.00. 

Kan du inte närvara, be gärna om en uppgift att göra i förväg! 

Loppis söndag den 7 maj: 

Loppisen är en fin tradition och ett säkert vårtecken i våra 
kvarter! Ett par hundra besökare brukar hitta hit vilket ger 
oss en mycket bra möjlighet att visa upp vår förening för 
utomstående. Det har visat sig att flera av våra 
medlemmar hittat sin lgh här just efter att ha besökt oss 
på loppisen! Läs på BaksidanBladet hur du bäst kan bidra 
till ännu en fantastisk Bagaregårdsloppis! 
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Informationsblad för 

medlemmarna i Brf 

Bagaregården, sedan 1941! 

Och nu Loppis 2017, vänd och läs mera!!!  



Loppisgruppen 

Ring oss om du har frågor eller vill anmäla dig som 

medhjälpare: 

Nathalie: 0762-49 34 26; Alexander: 0706-84 27 09; Lotta: 

0709-66 24 66. Vi hörs!!! 

 

Kickstarta våren med en loppis! 

Efter 5 års succéloppisar är det självklart att 

Bagaregårdarna står laddade inför helgen 6–7 maj! Med 

städdag på lördagen och loppis dagen efter ger det ett 

mycket bra tillfälle för medlemmarna att städa och röja ur 

sina förråd, samtidigt som vi kan visa upp föreningen när 

den är som finast! 

Prismärkt säljer bättre! 
Ett bra tips till er som tänker sälja, är att prismärka era 

saker. Gör gärna detta redan nu innan medans ni plockar 

ihop lådor med varor att sälja. Prislappar och påsar 

kommer även att finnas tillgängliga att få under 

loppisdagen. Glöm inte att fixa en liten växelkassa, vår ICA 

affär brukar kunna fixa både detta och bananlådor för 

packning av era saker. Dock inte bra om alla kommer 

samma dag för att växla, börja redan nu och bygg upp en 

liten växelkassa! Och glöm inte att erbjuda Swish! 

 

Våffelcafé och hoppborg 

Inramningen av loppisen är helt avgörande, varför 

föreningen åter satsar på ett bra café och en hoppborg till 

barnen. Har du inget att sälja själv i år? Hjälp då till i 

caféet istället! Här är det alltid kul att stå och mycket att 

göra, så din hjälp behövs! 

 

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

längre har användning för. Loppisgruppen garanterar bord 

till ALLA som vill sälja genom att de helt enkelt åker och 

hämtar hyr-bord. Dock behöver de veta hur många bord 

de skall hämta så vänta inte längre utan gå ner till 

expeditionen och skriv upp dig på listan nu! 

Ju fler säljare desto bättre, så har du en god vän som 

också vill sälja här? Skriv upp på listan, alla är välkomna! 

Loppisgruppen annonserar och trycker upp flyers och 

affischer. Hjälp till att sprida dessa, kontakta 

loppisgruppen för att få material. Och glöm inte era egna 

sociala nätverk, sprid ordet om Bagaregårdens loppis! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsstämman avklarad 
Föreningen har avhandlat sin 78: e årsstämma, och det 

blev en välbesökt tillställning med hela 27 st röster 

närvarande. Föreningens ordförande Lotta Persson 

öppnade med att hälsa alla välkomna ner till den helt 

nyrenoverade föreningslokalen. 

Ordinarie punkter avklarades sedan i rask takt och 

tempot avtog inte förrän det blev dags för motioner och 

förslag. Alla tre inkomna förslag förgicks av långa 

diskussioner och många bra för-och motargument fördes 

fram. Till slut antogs dock samtliga i enlighet med 

styrelsens förslag till stämman. 

Lotta återvaldes till ordförande, övriga ledamöter finns 

anslagna på hemsidan och kommer även inom kort att 

anslås utanför expeditionen tillsammans med 

protokollet. 

 

 

Gemensamhetslokalen 
Är nu äntligen klar …nästan! 

 

Det som återstår är: Färdigmålning köksfönster, 

handledare till trappen, brandvarnare, brandsläckaren 

skall sättas upp, anslagstavla och andra tavlor korridor, 

tavlor och möbler till ”myshörnan”, skåp till receivern, 

entrématta, inköp städmaskin, se över låsning mot 

korridor, färdigmålning nödutrymningsdörr, draperi till 

myshörna, kök och lokalentré. (med reservation för att 

något saknas i ovanstående uppräkning). 

 

Flera saker är redan på gång eller beställda, men 

framförallt brandskyddet och handledaren gör att 

styrelsen inte kan släppa på utlåningen ännu. Den nya 

styrelsen kommer snarast att ta fram regler och priser för 

uthyrning av lokalen. 

 

Nyfiken? Smyg ner och titta, det är öppet! 
Loppisextra!! Nu börjar uppladdningen! 

 


