
 

 

  

Gott nytt år och 

god fortsättning alla    

Bagaregårdare! 
 

Minnet av julen och 

helgerna bleknar allt 

mer i takt med att janu-

ari fortgår och lägger 

sitt gråa fuktiga täcke 

över vardagen. 

Vad ska man se fram 

emot nu då? Jo lite snö 

som skänker vinter-

stämning säger någon. 

Fast det verkar liksom 

som att vintern inte rik-

tigt kommit ihåg oss 

den här gången. Som 

om att hela snö-is-kallt-

så-in-i-helv-prylen har 

missat att det var dags 

nu. 

Blir det ingen vinter? 

Vad ska man längta ef-

ter istället då då? 

Kanske våren. 

Av allt att döma 

(Snödroppar, krokusar, 

sniglar, knoppar, etc) 

verkar den ju vara nog 

så på gång. 

Och varför inte? 

Jag sätter mitt hopp till 

våren. Glad vår, alla 

Bagaregårdare! 

Som de flesta vet så 

har föreningen numera 

kö till sina parkerings-

platser. Parkeringskön 

har mer eller mindre 

avstannat till följd av 

att fler medlemmar 

äger bil och/eller skaf-

far bil. Mot bakgrund 

av detta har styrelsen 

beslutat att inga extra 

parkeringsplatser 

kommer att tilldelas 
så länge dagens kösi-

tuation råder. Detta 

innebär att om du re-

dan har en plats, men 

står som köande till 

ytterligare en, så kom-

mer övriga köande vil-

ka helt saknar plats att 

gå förbi dig i kön. 

Detta gäller tills vida-

re.  
Du som vet med dig 

att du inte längre be-

höver din plats, var 

god meddela styrelsen, 

så att vi kan fördela 

platserna där behovet är 

som störst! 

Respektera besöks-

parkeringarna! Det är 

givetvis okej att 

”panikparkera” på be-

söksruta om man inte 

hittar något alternativ 

någon gång, men det är 

inte tillåtet att regelbun-

det använda sig av des-

sa som ett slags ”egen” 

parkeringsplats! 

Parkeringsläget kring Sävenäsgatan 

 

Mer information till Er som köar:  
Följande alternativ finns för den som saknar/väntar på parkeringsplats längs 

vår gata: 

1) Parkeringsbolaget hyr ut platser på parkeringsplats efter ICA 

Kvantum:s personalparkering. Kostnad: 540 kr/ kvartal. Ring 031-774 

37 00, och uppge att du är intresserad av att hyra P-plats vid Lilla 

Munkebäcksgatan. 

2) Det är gratis att parkera längs med Lilla Munkebäcksgatan, 

Gustavsgatan och dagtid på ICA:s parkering. 
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Inspirationsvisning Söndag 21 januari. 
Visning av lägenhet 35 Söndag 21 januari! 

Till alla medlemmar som är intresserade av renovering, design och inredning, nu på 

söndag visar Niclas & Lotta upp sin totalrenoverade lägenhet 35 i uppgång 5B! Vis-

ningen är endast tänkt att tjäna som inspiration och idé spridare, då lägenheten redan 

är såld. Men eftersom lägenheten genomgått en omfattande totalrenovering finns det 

mycket idéer att låta sig inspireras av, bla helt nytt kök och badrum som fått ytorna 

att växa. Mellan kl 10-12 finns vi på plats för att visa runt samt svara på frågor. 

Varmt Välkomna! 

Bladet lyfter 

på hatten och  

välkomnar... 
 

Familjen Börjesson i 

5A, nya medlemmar 

18/12 –06 

De streckade markeringarna mellan 

våra hus är angöringsplatser. Till för i

– och urlastning samt kortare ärenden. 

Det är även här som ambulanser och 

brandkår kan behöva kunna komma 

intill. 

Glöm inte städdagarna i Mars-

april! Då råder det vissa dagar P-

förbud längs med Lilla 

Munkebäcksgatan och 

Gustavsgatan! 


