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Midsommar, sol och semester!
Tiden rusar iväg och
knappt har maj månad försvunnit bakom kröken, förrän
även juni håller på
att rinna ut. Numera
verkar det som om
midsomrarna kommer att kunna hålla
höga sommartemperaturer, vilket bådar
gott för denna årets
första riktiga ute
fest. Bladet önskar
därmed samtliga
läsare en Glad Midsommar, men även
en god semester, då
redaktionen stänger
av pressarna inför
sommaren och återkommer först i augusti.
Glad sommar!
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Expeditionen har öppet
närmsta tiden
Tisdagen 26 jun
Tisdagen 7 aug
Tisdagen 21 aug
Öppet mellan 18 och 19
Tfn. 25 81 63

regården
Brf Baga
ter Karls
hälsar Pe
m
o
s
mmen
son välko i 1B
m
ny medle

Uteplatser som engagerar!
Föreningens uteplatser renoveras och byggs om, efter att
mer eller mindre ha rasat
ihop under hösten/vintern.
Många frågar och undrar, på
”gången” blir ofta en förklaring lite oklar och känns
många gånger otillräcklig. Så
följande planering gäller:

och deras besökande gäster.
Nästa objekt blir ”femmans”
uteplats, vilken är tänkt återuppföras med modernare skärmar
samt rejälare, vitmålade stolpar
av sliperstyp. Här sitter man med
”full koll på gången”, och det är
lätt att vinka upp en granne till
sin fika eller grillkväll.

”Treans” uteplats byggs upp
först. Den är tänkt bli en
Pergola, med blomlådor,
spaljéer och bänkar. Här
härskar lugnet, och om ett
par år när klängväxter och
rosor intagit prång och rabatter, erbjudes här både avskildhet och gott om plats att
duka upp för medlemmarna

”Ettans” uteplats är inte riktigt
färdigplanerad. Dels har vi den
befintliga längst ner till vänster,
för övrigt den enda vi har i
markplan, men dessutom har ju
ett gyllene tillfälle öppnat sig i
och med att 1:ans mattpiskarställning försvunnit. Kom gärna
till expeditionen med synpunkter
och goda råd, det behövs! Om

medlemmarna vill påverka så
är det mer än välkommet, än
mer om man har möjlighet att
hjälpa till någon dag/kväll vid
tillfälle. Det är endast tid som
det är riktigt ont om!
Bladet påminner dessutom om
att samtliga uteplatser är gemensamma, varje medlem har
rätt att nyttja vilken han/hon
vill. Är det ”upptaget” på den
ena, sätter man sig vid någon
av de andra. Nu hoppas vi bara
att iordningställandet av dessa
våra ”oaser” hinner slutföras
innan hela säsongen glidit oss
förbi…

Nya tidtabeller från Västtrafik – fortsatt hög turtäthet
vid Bagaregårdarnas ”egna” trafikknutpunkt!
Den 17 Juni började nya tidtabeller att gälla, och det var inte utan nyfikenhet bladet satte sig ner
och analyserade det nya ”pendlingsläget” från Munkebäcksmotet. – Att vi har både egen pendeltågsstation och flera snabbussar som kör till centralen på 5 minuter är, för att vara Göteborg, helt
unikt! Medans de flesta invånare tvingas skaka sig fram i långsamma spårvagnar för att nå stan,
behöver Sävenäsgatans Bagaregårdare bara ta en kvick promenad upp till Motet, och invänta första bästa snabbuss!
Bussarnas tider är dessvärre inte med i den tidtabellsbok som vi får i vår brevlåda, då de tillhör
Partille, utan får hämtas hos tidpunkten eller på nätet. Exempel på avgångar som går varje timme,
veckans alla dagar mellan 09.00 och midnatt från motet ger en indikation på hur enkelt vi kan
susa förbi köerna in mot stan!
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Efter sommaren tillkommer fler linjer och under högtrafik finns det ännu fler avgångar. Dessutom senare
och tidigare tider och även nattrafik. Se
www.vasttrafik.se , eller läs tidtabellerna på hållplatsen! Upptäck ännu en fördel med att bo i brf Bagaregården, upptäck ”vårt” pendlingsmot! (Från stan avgår alla 500-linjer från hållplats vid Scandic Crown,
vilket kan vara klurigt att upptäcka för den ovane resenären.)

Bagaregårdens styrelse
2007-2008
Här till höger syns styrelsen för Bagaregården posera inför kameran, uppe från
vänster Anita Åstrand, Ulf Nilsson,
Helena Borgman. Sittande från vänster
Anders Frid och Niclas Jonsson. Infälld Emma Tiberto.

