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Informationsblad för 

medlemmarna i Brf 

Bagaregården, sedan 1941! 
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Dags för kräftskiva! 

Redan nu på lördag är det dags! Föreningens årligen 

återkommande kräftskiva! Och nu när sommaren tillfälligt 

återvänt så är vi givetvis tillbaka på gången framför 3 A och 

3 B igen. 

Rent praktiskt så fungerar det så att vi tillsammans bygger 

vårt ”partytält” under dagen. Det tar ett par timmar och 

de som bygger brukar ha väldigt roligt under tiden. Vi 

klämmer ett par bygg-öl och bygger upp både tält och 

stämning inför kvällen. Alla som vill är givetvis välkomna 

till ”bygget”, preliminär start kl. 11.00 på lördag. 

Själva sittningen är sedan från 17.00 men det brukar 

droppa in folk lite hur som helst vilket bara är roligt. Alla 

medlemmar samt medlemmars bekanta är välkomna att 

delta. Vi håller på så länge vi orkar, boende i 3: an får ha 

överseende med att det kan bli sent denna kväll! 

Hoppas vi ses på lördag! 

 

Nytt i gästrummet 
Gästrummet har haft hög beläggning under sommaren, 

men mellan bokningarna har vi ändå hunnit fixa lite olika 

saker: 

Nya bäddmadrasser samt madrasskydd har köpts in till 

båda sängarna. Vi har köpt lite tjockare och lyxigare 

modell för att ge rätt känsla till våra övernattande gäster. 

Ett extra (tvättbart) skydd har lagts ner att använda te x 

om små barn som har svårt att hålla tätt sover över. 

Dörren in till rummet har justerats så att den stänger 

bättre även när dörren är olåst. 

Sedan har det inkommit ett par synpunkter: 

Ventilation (handdukar torkar inte): Ventilationen styrs av 

belysningen i badrummet, endast då lampa är tänd går 

fläkten som forcerar ut luft. Inluft är via ventil i taket (går 

ända upp till yttertak). För bättre luftväxling, lämna tänt i 

badrummet och ha dörr på glänt lite längre, för längre tid 

ställ upp fönstret istället (endast högra fönstret går att 

öppna, är nyjusterat). 

Dock är det så att sommartid är all luft mycket fuktigare, 

vilket gör att utan värme så kan det vara svårt att få tex 

handdukar torra i ett källarutrymme. Ta heller upp blöta 

handdukar i lägenheten eller varför inte hänga dessa 

utomhus om vädret tillåter! 

Bottenlist saknas till duschdörr: Denna list monterades 

aldrig från start. Anledningen är svårigheten att över tid 

kunna göra riktigt rent där listen är fastklämd, resultatet 

kan bli att duschen riskerar att upplevas ofräsch. Visst 

rinner det ut lite extra vatten under dörren vid dusch, men 

med hjälp av fönsterskrapan skrapar man ner detta vatten 

i brunnen med ett nafs! 

 

Avfallsbilen 
Du som har farligt avfall och inte får plats med detta på 

miljöhyllan i soprummet, kan lämna till Göteborgs Stads 

avfallsbil som turnerar runt i stadsdelen under hösten. 

Perfekt om du har mycket färgburkar efter en renovering 

till exempel! 

Aktuella tider för oss är: 

Torsdag 8 september kl 18.00–18.45 ICA Kvantum 

Onsdag 12 oktober kl 17.00–17.45 Morängatan ÅVP 

 

 

Dynor utemöbler 
Vi har blivit lite för slarviga med att ta in dynorna till 

utemöblerna. Blir de liggandes flera dagar i regn finns risk 

både att de förstörs eller att de ser övergivna ut och får 

”fötter”. Ser du kvarlämnade dynor – gör en insats och 

plocka ner dessa i pannrummet, tack! 

 

 

Boka in höststäddagen! 
Lördag 8:e oktober kl 10.00 – 12.00, boka upp i 

almanackan redan nu! 

Tisdag 17 september kl 18.00–18.45 ICA Kvantum 

Tisdag 17 september kl 19.00–19.45 Morängatan ÅVP 

Måndag 14 oktober kl 17.00–17.45 Morängatan ÅVP 



Cykelparkeringen soprummet 
Herregud vad det har samlats cyklar på vår stora ute 

parkering vid soprummet! Flera verkar dock inte vara i 

bruk utan snarare övergivna gamla trotjänare. Då dessa 

tar upp attraktiv plats så uppmanas du som har ”ett lik” 

stående på cykelparkeringen att forsla undan detta. 

På städdagen kommer vi att plocka bort de cyklar som 

bedöms övergivna och ställa ner dessa i stora 

cykelrummet istället. Blir trasiga cyklar sedan stående där 

under lång tid kommer de slängas vid nästa tillfälle då vi 

tar hit en container (nästa vår). 

Är du rädd om din cykel se till att den är i fungerande 

bruksskick om du har den stående på föreningens 

parkeringar eller cykelrum. Trasiga ”projektcyklar” bör 

ställas i eget källarförråd. 

 

 

 

Balkongtvätt 

Det var flera år sedan sist men nu var det äntligen dags 

igen. Efter en lyckad insatts är nu samtliga balkonger i 

föreningen tvättade. Även om en solig dag offrades med 

lite oljud från högtryckstvätten blev resultatet väldigt bra 

och våra balkonger skiner nu vita och fina nu igen vilket 

ger ett trevligare intryck för alla förbipasserande.  

 

 

Efterlysning: Dina bilder! 
Har du tagit en lyckad bild i föreningen eller i vårt 

närområde? Hade du en trevlig grillfest i somras och 

plåtade tillfället? 

I så fall vill vi ha dina bilder! Bilderna använder vi till 

hemsidan eller våra tryckta material (Årsredovisning eller 

info-lappar). 

Visa upp fördelarna med vår förening med just dina 

bilder! 

 

 

 

Städning av Pannrum 

Även pannrummet i 3:ans hus har fått en ordentlig 

genomgång och är nu  städad och rensad från gammalt 

skräp som inte använts på flera år. Tack till de hjältar som 

hjälpte till och röjde.  

 

 

Nya komposttunnor? 
- Inte ännu. Men Renovas plasttunnor rycker allt närmare 

och till slut kommer vi tvingas byta ut våra två säckvagnar 

då dessa är svårare för sophämtarna att hantera än 

moderna plasttunnor på hjul. 

I juli kom ett brev till föreningen från staden där de 

informerade att våra två säckvagnar à 210 liter skulle 

bytas ut mot en plasttunna på 140 liter. Samtidigt skulle 

priset ändras från 1 012 kr/år till 714 kr/år. Eftersom 140 

liter är lite mindre än 420 liter (2 x 210) så var det alltså 

både en kapacitetsminskning och en prishöjning. I brevet 

kallades det dock ”effektivare hämtningssystem”… 

Vi lyckades stoppa ändringen för denna gång, men tids 

nog blir det alltså både mindre plats och dyrare 

hämtning… 

 

 

Välkommen till föreningen 

Vi säger även välkommen till Lise-Lotte Jansson, 

nyinflyttad i lgh 24. 

Vi tackar Stefan &  Ingela för den  

här tiden och önskar dem  lycka till 

 med sitt nya boende. 

 

 

 

 


