
Strömmen går i gymmet - löst! 

Ni som använder löpbandet i gymmet råkar ibland ut för 

att strömmen går. Det är jordfelsbrytaren i elrummet som 

löser ut, orsaken har vi felsökt, och sedan en tid vet vi nu 

besked! 

I och med att man springer med gummiskor på en 

gummimatta, laddas denna upp med statisk elektricitet. 

När laddningen blivit tillräckligt stor, då känner 

jordfelsbrytaren av detta som ett elfel, och löser därmed 

ut. 

För att motverka att detta sker, så behöver bandet 

smörjas, vilket ansvarig gör titt som tätt. Men ibland går 

det alltså för lång tid mellan gångerna, eller rättare sagt, 

bandet används för många gånger, innan smörjning görs = 

jordfelsbrytaren löser ut. 

För att ansvarig inte hela tiden skall behöva springa och 

smörja bandet åt er frekventa användare, så hänger nu en 

lapp uppe hur man skall göra om strömmen gått. Det är 

en steg-för-steg instruktion, kompletterad med 

beskrivande bilder på baksidan. Instruktionen hänger i 

anslutning till löpbandet, och går att kroka ner för att 

lättare ha tillhands då man följer dessa. 

Behöver ni hjälp med detta första gången, går det givetvis 

fortsatt att höra av sig till ansvarig. Bra också om alla som 

gör detta antecknar på listan med datum, så att vi kan 

följa upp och planera in när utbyte av matta börjar bli 

aktuellt. 
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Ny stolpe till fartguppet 

Vem vet vi inte, men någon har monterat en ny skylt som 

varnar för vårt gupp i början av Sävenäsgatan. Normalt 

köper vi skyltar mm själva, eftersom vi i och med vårt avtal 

med trafikkontoret är ansvariga för underhållet av gatan. 

Men nu har alltså någon, utan att kontrollera gällande 

avtal, fixat den saknade skylten. Bock och tack säger vi, 

och undrar försiktigt om denne samarit även kan tänka sig 

att hjälpa till när det blir dags för ny asfalt. Och nya linjer 

till P-rutorna. Och eluttag för motorvärmare…  

 

Statistik 2013 

Våra extra faciliteter är fortsatt populära, här kommer 

statistiken för förra året (2012 inom parentes): 

Gym/Bastu 

Antal bokningar: 679 st (681 st) 

Intäkter totalt (prenumerationer + styckpriser): 

10 060 kr (8 900 kr) 

Gästrummet 

Antal gästnätter totalt: 139 st (132 st) 

Intäkter: 9 400 kr (10 000 kr) 

 

Informationsblad för 

medlemmarna i Brf 

Bagaregården, sedan 1941! 

Facit till krysset i december 

Rätt lösning till korsordet som vi publicerade i 

decemberbladet, återfinns på vår hemsida under 

”nyheter”. För er som inte kan gå in på hemsidan, sitter 

även rätt lösning uppe på anslagstavlan utanför kontoret. 

 

Jämna födelsedagar 

Vi gratulerar följande medlemmar till jämn födelsedag: 

Martin, lgh 3: 30 år den 14/1 

Fredrik, lgh 1, 30 år den 7/2 

Stort grattis till er! 

Utrensning av cyklar 

Nu har det blivit fullt i våra cykelförråd igen, och det 

behöver därför rensas ut gamla och övergivna cyklar. Alla 

medlemmar uppmanas därför att märka upp sina cyklar, 

omärkta cyklar kommer att ställas undan. Följande gäller: 

 30 mars ställer vi undan alla omärkta cyklar. 

 Märklappar finns i varje trappuppgång 

 Gamla lappar har vi tagit bort, alltså måste alla 

märka sina cyklar på nytt. 

 Efter den 30 juni kommer sedan ej märkta 

omhändertagna cyklar att slängas. 

 



Ny ansvarig gymmet 

Föreningen har en tid sökt ny ansvarig för gymmet att 

efterträda Niclas, lapp med efterlysning har hängt uppe 

på bokningstavlan. Nathalie från lägenhet 20 har anmält 

intresse och överlämningen kommer att ske successivt 

under den närmsta tiden. Arbetet innebär främst allmän 

koll på utrymmena, samt underhållsservice av vårt 

löpband.  

 

Har du en bra idé? 

Alla förslag och idéer är välkomna, när som helst under 

året. Större och genomgripande förändringar, behöver 

dock tas upp i stämma, sådana förslag skall vara skriftliga 

och kallas då för "motion". Lämnas in till styrelsen före 

den 31 mars, för att tas upp på 2014 års stämma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Vårens viktiga datum, anteckna redan nu! Vårens viktiga datum, anteckna redan nu! 

 

Årsredovisning klar 

Årsredovisningen för 2013 är klar, och styrelsen har 

undertecknat förvaltningsberättelsen. Allt är redan 

inlämnat till föreningens revisor för genomgång. Planen är 

att dela ut dessa till er under V. 15. 

 

Insynsskydd cykelrum 

Efter förslag från rundabordssamtalet i november, har nu 

cykelrummet i hus 1 försetts med insynskydd på 

fönstren. Detta för att öka säkerheten och minska risken 

för nyfikna och ovälkomna besökare. 

 

Loppis 4/5 

Planeringen inför 2014 års upplaga av Bagaregårdens 

loppis har smugit igång med ett första planeringsmöte. 

Nytt för i år blir att alla medlemmar får möjlighet att 

bjuda in en utomstående som får sälja på loppisen! Det 

kan vara en kompis, kollega eller familjemedlem. Den 

inbjudne säljer till självkostnadspris, d v s vi kommer att 

ta ut bordshyra motsvarande vår kostnad för hyra av 

bord, ca 50-60 kr. 

Mera info kring anmälningstider för bordsbokning 

kommer senare. 

Vill du hjälpa till? Loppisgruppen välkomnar alla 

intresserade till sitt nästa möte som är torsdagen den 20 

mars kl 19.00 i lokalen. Välkomna! 

PS: Nu finns förra årets loppisbilder upplagda på 

hemsidan: http://www.bagaregarden.org/loppis 

 

w w w . b a g a r e g a r d e n . o r g  

Krånglande portkod hus 3 
Under januari krånglade portkoderna för hus 3, i alla 

uppgångar. Vi hade snabbt en reparatör på plats, men 

kodöppningen slutade att fungera efter en kort stund 

igen. Felet visade sig vara svårlokaliserat, och vi fick byta 

ut en komponent i taget, för att till slut hitta felet. 

 

Totalt var reparatör på plats vid sex olika tillfällen under 

en dryg vecka. Felet ringades till sist in, det var 

knappsatsen vid 3 C som kortslöt hela systemet, ifall man 

tryckte för hårt när koden slogs in. 

 

Nu är det fixat, och AT-installation som  

hjälper oss med portsystemen, har  

fakturerat totalt 4 300 kr inkl. moms,  

vilket får ses som i underkant för  

alla dessa besök.  

 

31/3 sista datum motioner till årsstämman, 29/4 Årsstämma, 3/5 Städdag, 4/5 Loppis 

http://www.bagaregarden.org/loppis

