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Mig älskar de alla. 

När marsvindar kalla 

kring öronen viner och 

kylan känns svår; 

man stannar och spanar - 

vad är det man anar? 

Jo, något i luften bär löfte 

om vår! 

Man lyssnar och vädrar: 

bland påsk isens fjädrar 

man fångar en skymt av 

min solgula kjol. 

Och plötsligt det klingar 

och susar av vingar,  

vintern är bortglömd, pre-

cis som i fjol. 

Nu barnen får bråttom - 

kurage har de gott om: 

Tag fram våra kulor, här 

är inget pjosk! 

Än sen, om det snöar - 

i morgon det töar. 

Se, påskliljan blommar, 

och snart är det påsk! 
 

 Hämtad ur 

"I blomsterälvorna om våren" 
~ Cecily Mary Barker ~ 

Nu är det åter dags för 

Brf Bagaregårdens års-

stämma. Den hålls en-

ligt vanligt manér i fö-

reningens gemensam-

hetslokal. Datum för 

årsstämman är satt till 

den 22 April med start 

klockan 18:30, med 

sedvanligt mingel och 

förtäring av kaffe, saft, 

bulle och kaka. Stäm-

man öppnas i vanlig 

ordning vid 19:00. Vi 

hoppas att så många 

som möjligt dyker upp! 

Stämman är din största 

chans som medlem att 

påverka dels genom att 

göra din röst hörd men 

också genom att kom-

ma in med motioner 

med förslag till förbätt-

ringar för dig/er och 

föreningen. Motionerna 

måste vi ha senast den 

sista mars. Samtliga 

motioner kommer pre-

senteras för er före 

stämman. Valbered-

ningen är i fullgång 

med sitt arbete och häl-

sar att dom mer än gär-

na tar emot förslag på 

kommande styrelse-

medlemmar, och/eller 

intresseanmälningar 

från dig som vill sitta i 

styrelsen. Vi i valbered-

ningen är: Géza Pályi 

XXXXXXXX och Mari-

anne Rapp Ljunggren 

X X X X X X X X X X 

Mycket har hänt sedan 

förra årsstämman och 

det kan vara om möjligt 

än mer intressant än van-

ligt att komma i år! Har 

ni inte möjlighet att 

komma så har ni rätten 

att överlåta er röst till 

någon granne eller annan 

bekant, mer information 

om detta mm. kommer 

närmare stämmodagen. 

Väl mött den 22 April !!! 
Mvh Styrelsen 
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Glad Påsk önskar jag 
=> Anders 

 

 

 

 

 

 

 
Gemenskap i Bagaregården 

EXPEDITIONEN STÄNGER... 

...till fördel för medlemmarna! Istället för 

att bemanna expeditionen på obesökta 

tisdagskvällar så har ni  från och med nu 

vårat officiella godkännande att ringa 

när det är något ni undrar något. Vänliga 

hälsningar: Niclas xxx xx  x x x x, Anders 

xx-xx xx xx / xxxx-xx xx-x Emma xxx-

xx xx-xx / xxxxxx-xxxxxx 

Kodbyte!!! Vecka 13, dvs. nästa vecka byts portko-

den i samtliga trappuppgångar. NY 

KOD ÄR: XXXX. Koden är till för med-

lemmarna, med andra ord inte till för 

pizzasnubbar, tidningsbud osv. 
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