
Välkommen Ted 

Backlund som 

ny medlem i brf 

Bagaregården 

 
 

Fullmatad höst för 

Bagaregården! 
 
Då var den första 

arbetsveckan avkla-

rad och semestern 

känns redan oerhört 

långt borta, vilket 

den i och för sig är… 

Lite kort om vad 

som väntar vår före-

ning i höst: 

  

 En ventilationsbe-

sikting  kommer att 

göras, för att se om 

vi behöver byta ut 

befintliga takfläktar.  

 

 En trädgårdsmästa-

re kommer att dyka 

upp för att hjälpa 

oss planera trädgår-

den inför nästa vår. 

 

Vi ska försöka 

pricka in reorna vad 

gäller utemöbler och 

köper in så fort vi 

hittar lä mpliga 

bord/bänkar/stolar. 

 

Uteplatsen vid 5:ans 

hus skall byggas. 

 

HSB kan komma att  

blir kvar året ut, om 

så blir fallet, förse-

nas byggstarten av 

bastun. Mer info 

kommer... 

 

Äntligen, på begäran, -kräftskivan är tillbaka! 

Ommöblering i TV-utbudet för Bagaregårdarna 
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67:E ÅRGÅNGEN 

Efter semestrarna passar Com hem på att möblera om lite i våra tv-tablåer igen. 

Följande förändringar är planerade till den 1 september, och avser det analoga 

grundutbudet (det som alla medlemmar har i sin TV före eventuella egna inköpta 

tilläggskanaler). 

 

*  Eurosport utgår och ersätts av TV4 sport La Liga (Zlatan), hockeykvalet, su

 perettan, dam-VM i fotboll mm, mm. 

*  Discovery Mix utgår och ersätts av Kanal 9 (Som du redan kan söka fram 

 idag, underhållning och sport, mycket ”recycling-TV”). 

*  TV8 ersätter Kanal 9:s nuvarande kanalplats. Nyheter, finans, analys, - en 

 Stenbäcks-kanal. 

Grisigt i 1:ans tvättstuga 

En bedrövlig syn som mötte en medlem tidigare i somras när denne skulle tvätta nere i 

1:ans tvättstuga. Av allt att döma hade någon försökt torka smutsiga ridkläder? Direkt 

i torktumlaren, utan att tvätta dessa först. Rengöringen av tumlaren, som tog flera tim-

mar, fick efterkommande tvättande göra, en fantastisk insats då en ”serviceman” från 

HSB hade fakturerat föreningen åtskilliga tusenlappar. Den skyldige hade dessutom 

omsorgsfullt suddat ut sitt lgh-nr på bokningslappen…   

Följande gäller tvättstugorna, utan undantag: 
 

 Tvättpasset är inte avslutat innan du tillsett att det är rent och snyggt efter 

dig. Ibland räcker det att sopa av, ibland behövs det lite mer. 

 Det är inte tillåtet att i efterhand stryka sin bokning. Det är bra att kunna 

återsöka tvättande ibland. 

 Om något går sönder eller händer, felanmäl alltid och sätt upp en lapp som 

du märker med ditt lgh-nr och datum. Då vet vi ATT det är felanmält, 

VEM som ringt och NÄR. 

August är rötmånad, undvik lukt och blomflugor, -töm kompostpåsen ofta!   

Lördagen den 1 Sep-

tember dukar vi åter upp 

till kräftskiva i Bagare-

gården. Ladda upp med 

kräftor, bröd och dryck, 

ta med dig ditt bästa hu-

mör och slut upp till hös-

tens roligaste fest! 

 
 

Det är nu två år sedan 

den förra kräftskivan här 

i Bagaregården och 

många undrade förra året 

vart festen blev av. 

 

Nåväl, enkelt åtgärdat, 

nu kör vi igen och alla 

medlemmar med famil-

jer och vänner är väl-

komna.  

Vi dukar upp utomhus 

om vädret tillåter, annars 

i lokalen, så håll nu tum-

marna för att vi får åt-

minstone en ljum och go 

sommarkväll!  

 

All övrig information på 

anslag i trapphusen. 

 

Välkomna! 


