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Informationsblad för
medlemmarna i Brf
Bagaregården, sedan 1941!

Tillbaka till Sävenäsgatan efter
semestern
Efter en mycket blöt och kall sommar verkar den nu ta sig
lite så här lagom till att de flesta återgår i arbete igen efter
semestrarna. Föreningens uteplatser har tyvärr fått stå
oanvända de flesta kvällar denna säsong. Förhoppningsvis
kan sensommaren bjuda på några sköna helger, än är det
ju inte försent att få några ljumma sommarkvällar med
grillning och goda vänners sällskap.
Försöket med odling i våra pallkragar har utfallit med
blandat resultat. Sniglarna har glatt sig i vart fall, och
mumsat i sig sallad, persilja och ärtor. Kvar att skörda
finns egentligen bara sommarlöken, men den är å andra
sidan utmärkt att använda till en Bruschetta! Ett perfekt
tilltugg eller förrätt och dessutom
härodlad! Recept finner du på
BaksidanBladetTM.

Upphittat
En liten laserpekare är upphittad i källaren på hus nr 5.
Välkommen till expeditionen om du saknar denna eller
ring Niclas 0736-56 09 18.

Jämna födelsedagar
Vi lyfter på hatten och gratulerar följande medlemmar lite
i förväg inför kommande jämna födelsedagar:
Nicklas Dahlqvist, lgh 3: 40 år den 4 september
Oscar Blomén, lgh 1: 30 år den 17 september

Nya medlemmar
Ytterligare några lägenheter kommer ha inflyttning nu
efter sommaren. Vi välkomnar följande nya Bagaregårdare
till föreningen:
Sebastian Hedlund lgh 26 (redan inflyttad)
Karin Gustafsson lgh 12: 2015-08-14
Jessica Johansson lgh 7: 2015-09-01

Dags för kräftskivan!
Styrelsen låter meddela att föreningens traditionella
kräftskiva kommer gå av stapeln Lördagen den 5
September kl 18.00. Som vanligt hjälps vi åt under dagen
och bygger vårt partytält på gången, alla som vill hjälpa till
med detta är hjärtligt välkomna från kl 11.00!
Kräftskivan brukar locka ett 30-tal medlemmar och är ett
utmärkt tillfälle att lära känna sina grannar lite mera!
Extra spännande i år när vi är så många nya
Bagaregårdare!
Boka upp i din kalender redan nu,
en inbjudan kommer upp i trapphusen
ca 2 veckor innan.

Grattis Nathalie och Alex!
Styrelsens kassör Nathalie och hennes Alexander har
inträtt i det äkta ståndet, bröllopet stod den 27 juni!
Bladet ber att få lyckönska brudparet, som numera kan
titulera sig "Herr och Fru Sheerin".

Ny asfalt på cykelbanan
Cykelbanan läng med Lilla Munkebäcksgatan har fått sig
en välbehövlig uppfräschning. Ny asfalt till glädje för alla
cyklister, men all upprustning som sker i våra kvarter är
positivt!

Ny mangelduk hus 5
Precis innan semestern bytte vi ut mangelduken i
tvättstugan hus 5. En välkommen upprustning för alla de
medlemmar som manglar sina lakan och dukar. Fast få
medlemmar manglar numera, våga prova. Vardagslyxigt!

Uppställda dörrar
Då och då förekommer det att entrédörrarna står
uppställda fast ingen befinner sig i närheten och ingen ieller urlastning sker. Detta är inte bra då det ökar risken
för ovälkomna besökare eller tjuvar. Om du ställer upp en
dörr, kom ihåg att stänga den igen när du har burit klart!

Ovälkommet besök hus 5

Hyr ett extra förråd!

Om ni tyckt att det luktat lite konstigt i källaren på hus 5
de sista veckorna så kommer här förklaringen:

Föreningen har ett några små "extraförråd" belägna under
trapporna ner i källarna. Förråden är små men mycket
populära att hyra som matkällare el. liknande. Sommarens
in- och utflyttningar har gjort att vi nu har två st. förråd
lediga i hus 1. Att hyra kostar 50 kr/månad, hör av er till
Niclas om ni vill hyra! Först till kvarn!

När Tuula vår städerska återkom efter semestern
uppmärksammade hon oss på att det luktade lite konstigt
i källaren. Efter lite undersökande ringades lukten in till
ett källarförråd. Kontakt togs med medlemmen, och
förrådet öppnades.
Där inne visade det sig att en oanvänd gren till avloppet
stod öppen. Efter en stund hittade vi proppen, eller
rättare sagt resterna av denna, och förstod då att vi haft
en ovälkommen gäst på besök.
Avloppet proppades åter och lukten avtog direkt.
Trodde vi.
Ett par dagar senare ökar lukten igen och flera
medlemmar engagerar sig och börjar sniffa runt i källaren
för att finna varifrån lukten kommer. Nu var det ett annat
förråd som osade katt (hm...)
Utrustade med ficklampa, grep och handskar började vi så
gå igenom förrådet. Ju mer vi flyttade saker, desto
outhärdligare vart stanken. Vi förstod att något levande
knappast kunde utsöndra denna fruktansvärda lukt så
grepen ställdes åt sidan.
Till sist fick vi så belöning för våra ansträngningar. Prydligt
ihopkrupen överst i en säck med kläder låg vår hemlige
besökare, halvvägs på väg in i förruttnelse. Liket
emballerades i tredubbla säckar som förseglades med
silvertejp och avsändes till Renova för kremering.
Medlemmarna i hus 5 kan åter igen andas ut. och in.
Med hänsyn till bladets läsare publiceras ingen bild.

Lås till tvättstugor
På försök har låsen till tvättstugorna tagits bort. Alla
medlemmar har ju ändå tillgång till tvättstugorna, varför
låsens funktion är tveksam. Torkrummen har dock kvar
sina unika lås och nycklar.
Även pannrummet har (äntligen!) fått sitt lås bortplockat,
så nu riskerar ingen medlem att det är låst när denne skall
hämta dynor till utemöblerna.
Har du synpunkter på förändringarna, hör gärna av dig till
styrelsen eller förtroendeman!

Bruschetta à la Bagaregården
1 grov baguette från ICA
1 dl olivolja
2 vitlöksklyftor
4 tomater
2 st lök från pallkragen
Färst basilika till garnering

Gör så här:
Sätt på ugnen, 225° eller på grilläge. Skär
baguetten i skivor på längden, lite på snedden.
Lägg ut skivorna på en plåt. Hacka vitlöken så
fint du kan, blanda med olivoljan i ett glas. Pensla
alla brödskivor, en sida räcker men se till att det
kommer med lite vitlökshack här och där!
Rosta brödet i ugnen. Under tiden hacka
tomaterna, skölj och skär löken i små bitar, både
vitt och grönt ska med. Blanda lök och tomathack.
Fördela hacket rikligt på de rostade brödskivorna,
garnera med lite hackad eller grovt riven basilika
och servera genast!
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