
 

 

 
 

Valborgsmässoafton, sista april 

eller vardagligt valborg, finlands-

svenska vappen, är en årlig högtid 

som firas i Estland, Finland, Lett-

land, Sverige, Tjeckien och Tysk-

land den 30 april eller 1 maj . Tra-

ditionen grundar sig på den Heliga 

Valborgs kult, mot häxtro och onda 

andar, som uppstod speciellt efter 

hennes död 779. 

 

Valborg (ursprungligen Walpur-

gis), helig föreståndarinna, född 

710, död 779, enligt legenden en 

engelsk prinsessa som kallades till 

Tyskland av Bonifatius, ärkebisko-

pen av Mainz, för att hjälpa till att 

kristna tyskarna. Hon blev seder-

mera abbedissa i Heidenheims 

nunnekloster, där hon dog år 779. 

Några år efter hennes bortgång 

fördes hennes kvarlevor till Eichs-

tätt för att gravsättas den 1 maj. 

Valborg blev kanoniserad 893. Till 

hennes minne utvecklades en sär-

skild kult under medeltiden, där 

bl.a. häxtro och motverkandet av 

onda krafter hade stor betydelse. 

För att skydda sig mot häxorna 

började man i Tyskland tända bål, 

något som egentligen härstammar 

från keltisk religion. 

Vi som suttit i styrelsen 

under det gångna året 

skulle vilja börja med att 

tacka för det förtroende ni 

medlemmar givit oss. Vi 

vill också passa på att 

tacka alla er som dök upp 

på årsstämman, som är det 

enskilt viktigaste händel-

sen under hela året i före-

ningen. Gamla styrelsen 

vill som sagt tacka för sitt, 

men en nya styrelse tar vid 

med delvis nya ledamöter, 

men med helt nya kraft-

tag! Styrelsen styr före-

ningen helt utan HSB:s 

administrativa hjälp och 

det börjar kännas stabilt. 

Mycket är på gång i före-

ningen, både i det vardag-

liga styrelsearbetet, men 

också en mängd intressan-

ta mervärdesprojekt,  som 

ni alla kommer få vidare 

information om i allas vårat 

Bagaregårdsblad. Hoppas 

att ni ser fram i mot det 

kommande året lika mycket 

som jag! Ta tillfället i akt, 

lär känna dina grannar, 

utnyttja alla befintliga och 

snart befintliga faciliteter 

det gör det goda boendet än 

mer fantastiskt.  En glad 

sommar till er alla! 

ETT STORT TACK! 
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EN HJÄLPANDE HAND 
Rivningsarbetet i föreningens bastu/gymprojekt är så gott 

som avslutat, och det börjar närma sig uppbyggnadsfasen 

där jag (Anders) och Niclas mer än gärna tar i mot hjälp 

från rådig medlemmar! Även vid byggnation av uteplats 

utanför 5:ans hus skulle vi uppskatta en hjälpande hand 

från den som önskar göra skillnad och vill sätt spår i 

Brf Bagaregårdens historia. Oavsett hur mycket du 

vill/hinner hjälpa till är din medverkan uppskattad! 

Hör gärna av dig till mig eller Niclas om lusten faller på. 

Skogsbacken börjar bli en segdragen 

historia, men det finns väl ett slut på  

alla historier, fintbörjar det i alla fall 

bli i ”vår” skogsdunge! Nu faller det 

än mer ljus på vår vackra förening. 

Uppenbarligen var det där med blåa markiser 

med kritstrecksränder en riktig hitt! Andra 

chansen för markis anmälan har fullkomligt 

överträffat alla våra förväntningar, så snart 

kommer det monteras fler markiser i vår före-

ning. 

Mer - Markiser !!! Ack denna skogsbacke 

Bostad sökes! 
Står din lägenhet tom under Juni 

månad och kan du tänka dig hyra 

ut en månad? Kanske är du på 

långsemester eller uppstår ett 

glapp mellan flytt och försäljning? 

Vi ska totalrenovera vår lägenhet 

under juni månad och behöver 

någonstans att bo under renove-

ringen! 

Hör av er till Lotta eller Niclas 

snarast! Tel 0709-66 24 66, 0733-

37 25 92 eller 031-19 74 25. 

Nu är äntligen 

sommaren här 

Föreningen hedrar två 

riktiga Bagaregårdare 

med halv stång. Nancy 

och Greta kommer 

saknas föreningen! 

FÖRENINGENS VÅRDAG ÄR HÄR!!! 
Sent omsider så är föreningens vårdag nu här! Nu på lördag, dvs. den 17/5 så är 

det åter dags att snygga till i vår förening. Vi träffas sedvanligt klockan tio på 

förmiddagen då vi fördelar sysslor sedan pysslar vi om föreningen i ett par timmar fram 

till si så där klockan tolv då vi återträffas i vår föreningslokal. Där förtär vi korv med 

bröd, dricka samt kaffe och kaka. Traditionsenligt så lottas det ut en vinflaska till någon av de 

tappra själar som ställt upp på vårdagen.  Vi hoppas självklart att så många som möjligt dyker 

upp! Har du dock förhinder men ändå vill ställa upp ska du/ni inte vara oroliga, sysslorna tar inte 

slut på vårdagen. När som helst går det bra att fatta tag i något redskap och göra nytta i förening-

en, alla bidrag är uppskattade! 

Mvh Styrelsen   


