
TV på rymmen! 

Söndagen den 5 juni gjordes en tråkig upptäckt i vårt gym, någon hade 

under natten stulit gymmets TV. Från väggen gapade endast tomma 

borrhål, nedanför låg delar av väggfästet. Någon har bokstavligen slitit ner 

TV: n. 

I dessa tider när utvecklingen för elektroniska produkter i allmänhet och 

TV-apparater i synnerhet går otroligt fort, så är ju värdet på en fem år 

gammal 27” TV ringa. Att tjuven eller tjuvarna dessutom glömde att ta med 

sig fjärrkontrollen lär inte underlätta prisförhandlingen vid en ev. 

vidareförsäljning för våra banditer… 

Bortsett från omaket att köpa en ny TV samt montera denna, så innebar 

det för föreningen att vi fick en ny lite större TV samt ett nytt fäste som 

numera tillåter apparaten att vinklas.  

Om du eller någon du känner nyligen köpt en begagnad 27” Samsung TV 

utan fjärrkontroll, så kan bladet tipsa om att Brf Bagaregården har en 

passande fjärrkontroll till salu för endast 3 643 kr, vilket motsvarar vad 

föreningen betalt för sin nya TV med tillhörande nytt väggfäste. 
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Skördetider 
Redan nu börjar körsbären mellan hus 1 & 3 att bli 

mogna. Odlingslådan utanför hus  1 har även den växt 

till sig och här är det fritt att skörda för samtliga 

boende.   

Men vår trädgård bjuder på mer än så under 

sommarmånaderna. För den äventyrslystne kan man 

bl.a. hitta rabarber, krusbär, blåbär, vinbär och 

hallon i vår trädgård och skogsbacke.  

Närodlat när det är som bäst. 

 

Trevlig Sommar 

Balkongtvätt 

Väder och vind har gjort att våra balkonger inte riktigt är så 

vita som sig bör där för planerar vi in en tvätt av utsidan  på 

balkongerna. Helgen den 23-24 Juli kommer tvätt av 

balkongfronter ske med hjälp av en skylift från gatan. Så vet ni 

med er att ni har något som är ömtåligt så se till att plocka 

bort det under dessa dagar. Tänk också på: 

 

 Ta bort blomlådor 

 Se till att fönster och balkongdörr är  

               helt stängda. 

 Parkerade bilar behöver inte 

               flyttas! 

 Gym & Bastu 

Prenumerationer för gym och bastu 

kommer att delas ut i samband med juli 

månads avisering. (frivilligt för de som 

önskar att prenumerera.) Betalas senast 

den 31 augusti och gäller då för perioden 

01/07-31/12. 

 

Håll koll på entrén! 

Nu är sommaren här och nu hoppas vi bara 

att värmen ska komma snart. Gott väder = 

utetid i vår förening och då blir det gärna 

mycket trafik mellan lägenhet och uteplats. 

En liten påminnelse till er som brukar ställa 

upp dörren till trapphuset: Kom ihåg att de 

ska vara stängda när ni inte längre har 

uppsikt över entrén. Så slipper vi oinbjudna 

gäster, särskilt viktigt nu under 

semestertiden. 

 



Inför årsstämman – lär dig mer 

om avskrivningar 

Ständigt återkommande i debatten kring bostadsrättsföreningarnas 

årsredovisningar: Avskrivningarna. Men vad är det för något egentligen? Här 

försöker vi reda ut begreppen! 

 

Årsredovisningen består av flera delar, i huvudsak förvaltningsberättelse, 

resultaträkning, balansräkning, noter och revisionsberättelse. 

Resultaträkningen redovisar ett helt års alla intäkter och alla kostnader, 

skillnaden blir ett resultat. Det är i resultaträkningen avskrivningarna dyker  

 

Air Hop 

 

Sommar i Brf Bagaregården 

Visst är det härligt nu när sommaren kommit på allvar och vår förening får visa upp sig från sin allra finaste sida! Många 

Bagaregårdare tillbringar gärna delar av semesterledigheten hemma vilket är roligt och dessutom innebär en extra 

trygghet att veta för de som är bortresta att det fortfarande är många boende kvar i föreningen. Glöm inte att be någon 

granne om blomvattning, och sätt gärna timer på ett par lampor om du är borta en längre tid. 

Många medlemmar tar emot gäster och besökare i sommar, det ser vi inte minst på alla bokningar av gästrummet. Tack till 

alla Ni som väljer att stolt visa upp och bjuda in till vår förening! Har du gäster som stannar länge, tänk på att inte belägra 

föreningens gästparkering många dagar i följd. Skyltningen medger bara parkering i 48 timmar, just med avsikten att 

platsen skall vara tillgänglig för fler. Långtidsparkering görs med fördel på Lilla Munkebäcksgatan istället. 

 

 

 

Jämna födelsedagar 

Näst i tur att fylla jämt bland våra medlemmar: 

Max Segerlöf 30 år den 17:e Juli 

Eva Nord 60 år den 25:e 

Stort grattis! 

Kräftskiva! 
Än är det långt kvar men se till att redan nu skriva upp  

Lördag 27:e aug 

I kalendern. Då är det åter dags för Brf Bagaregårdens 

årliga kräftkalas och vi räknar med god uppslutning som 

vanligt av både gamla och nya Bagaregårdare. Mer info 

kommer när vi närmar oss. 

 

 

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

Nya grannar 

Det händer mycket i vårt närområde just nu. Med blicken 

österut hittar vi flera nyheter: Statoil har bytt skepnad och 

heter numera ”Circle K”, därefter kommer systembolaget 

som överraskar med förlängda öppettider till 19.00 varje 

vardag och till 15.00 på lördagarna. Kanske tveksamt 

politiskt, men bekvämt för alla som sent kommer på att vin 

saknas till kvällens bjudning! 

Men roligast är kanske ”AirHop”, en trampolinpark som 

flyttat in granne med MediaMarkt. AirHop bjuder på ett 

rum fullt med olika trampoliner (studsmattor), där gammal 

som ung inbjuds att hoppa loss. Man har även 

skräddarsydda aktiviteter som Spökboll och Barnkalas.  

AirHop är en kedja som funnits i Europa i flera år, men nu 

etablerar man sig snabbt i Sverige med anläggningar i flera 

städer, Göteborg är dock först och kul att vi fått ytterligare 

en aktör som gillar just vår del av staden!  

 


