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Kära medlemmar! 
2008 är här och mycket 

har hänt i den lilla idyllen 

Bagaregården. Som ni 

”alla” vet har vi från och 

med årsskiftet övergått 

till att köra all administ-

rativ skötsel själva , dvs. 

HSB har inte längre hand 

om våran fakturering, 

dom har dock fortfaran-

de hand om all fastighets-

skötsel. Genom den här 

stora förändringen hop-

pas vi få en större,  snab-

bare, enklare och billiga-

re hantering som då 

kommer gynna alla med-

lemmar. Inga stora för-

ändringar går smärtfritt, 

så inte heller denna. 

Många långa kvällar har 

vi suttit och slitit i vårt 

anletssvett för att få till 

det hela, och om vi får 

säga det själva så har vi 

under omständigheterna 

lyckats rätt så bra, några 

små justeringar, lite rutin  

och det här kommer att 

bli hur bra som helst! 

Glömde vi säga gott nytt? 

 

GOTT NYTT ÅR! 

Vår dröm (styrelsens) 

är att Bagaregården 

ska bli Göteborgs, ja 

kanske till och med 

Sveriges mest idylliska 

bostadsrättsförening. 

Det kanske är att sätta 

ribban högt, men det är 

i alla fall våran vision! 

En del i detta är att un-

derlätta för medlem-

marna att fixa till både 

Innvändigt och utvän-

digt. Styrelsen arbetar 

på att se om det är 

möjligt att bistå ekono-

miskt till dem som be-

stämmer sig för att in-

vestera i en markis. 

Men innan vi lovar för 

mycket måste det klub-

bas på ett styrelsemöte. 

Vad som däremot är 

klart är vilken markis 

det blir, om man väljer 

att investera i en. För 

att inte få ett spretig 

intryck av föreningens 

yttre har vi beslutat oss 

för att bara erbjuda 

medlemmarna en vari-

ant av markis. Vi kom-

mer att efter nästa sty-

relsemöte gå ut med 

mer information och 

en ny intresseanmälan 

där du som missade 

den förra får en ny 

chans. 

 

 

 

MARKISER ETT ANSIKTSLYFT FÖR FÖRENINGEN! 
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     har kontroll på Sävenäsgatan! 
Föreningens nya parkeringsvaktsbolag har haft en del att göra 
under decembermånad här på Sävenäsgatan. Fyra stycken P-
böter delades nämligen ut. Vårat nya parkeringsbolag är betyd-
ligt mer aktiva än vårt förra vilket var en nödvändighet för att 
stävja allt felparkerande som många hade börjat ta förgivet.  

   

FAKTURAADRESS!!! 

Om du som medlem önskar få din 

faktura till en
 annan adress än 

Sävenäsgatan kan du/ni istället 

ange en fakturaadress. Skriv en 

lapp och lägg ner den i expeditionens 

brevinkast. 

Förseningar på autogiro! 

Föreningen har I-dagsläget inte möjlig-

het att köra autogiro i vårat fakture-

ringsprogram, men vi arbetar på det så 

fort vi kan. Det har visat sig vara dyrare 

och mer komplicerat än vi först trodde! 
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