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Kräftskiva 

Föreningens kräftskiva går av stapeln 

lördagen den 30:e augusti. Boka upp i 

almanackan redan nu!  

Informationsblad för 

medlemmarna i Brf 

Bagaregården, sedan 1941! 

Glad Sommar 

Kontaktlista 

Sommar är semestertider, men felanmälan är alltid öppet. Allvarliga fel 

(te x trasiga tvättmaskiner, vattenskador eller liknande) anmäls till HSB, 

enklast via en länk på vår hemsida www.bagaregarden.org  Klicka på 

felanmälan och sedan länken till HSB. Eller ring 010-442 24 24. 

Enklare fel (trasiga lampor, lås, redskap m m) eller övriga frågor, ring 

Niclas (förtroendeman) eller oss i styrelsen. Någon av oss brukar vara 

hemma! 

Niclas: xxxxxx; Jeanette: xxxxxx; Geza: xxxxxx; Jonas: xxxxxx; Nathalie: 

xxxxxx; Maja: xxxxxx; Linn; xxxxxx 

Utesäsong i 

Bagaregården 

Sommar är utesäsong i föreningen. 

Påminnelse om våra grillregler: Grillning 

skall ske på gången eller vid våra 

gemensamma uteplatser. Låt grillen stå kvar 

över natten, så den hinner svalna innan ni 

flyttar den intill husvägg eller liknande. 

Missa inte våra fina uteplatser, perfekt när 

man är många! Dynorna hämtas/lämnas i 

pannrummet beläget i källaren hus tre.  

 

Boka gästrummet i sommar! 

Det är med glädje och tillfredställelse vi ser att gästrummet används 

flitigt av medlemmarna i Brf Bagaregården. Det finns fortfarande 

datum kvar i juni, juli och augusti. Tänk på det ni som väntar besök i 

sommar, boka upp era gästnätter i tid! Det är en lyx att kunna erbjuda 

sina tillresta vänner eget rum med dusch och toalett, det har aldrig 

varit så enkelt att ta emot besök i föreningen. 

Städning av rummet gör ni efter vistelsen, dammsugare och 

städmaterial finns i städskrubben till vänster om gästrummet. Här finns 

även extra toapapper m m. Saknar ni något, eller om ni 

uppmärksammar att något håller på att ta slut, hör av er till Martin lgh 

19 (3 B) eller någon i styrelsen, så fyller vi på! 
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Prenumeration gym/bastu 
Prenumerationsavier kommer att delas ut till alla i samband med juli månads avier (frivillig inbetalning, endast för de som 

önskar prenumerera), betalas senast 31 augusti, och gäller då från den 2014.07.01-2014.12.31.  

 

http://www.bagaregarden.org/


Nya cykelparkeringen 

Nu är den nya cykelparkeringen vid soprummet klar! 

Vänligen flytta över era cyklar från den tillfälliga 

uppställningsplatsen på gången, dessa cykelställ kommer 

inom kort att tas bort. Stort tack till alla ni som har hjälp 

till: Nathalie Andersson, Martin Holmberg, Jon Jonsson, 

Jonas Almqvist, Geza Palyi, Alexander Sheerin, Jeanette 

Nordin och Niclas Jonsson. 

 

Mer cykel-info 

Under mars månad var det uppmärkning av egen cykel, för 

att kunna rensa ut de cyklar som inte längre används men 

står kvar ändå. Efter den 30 juni kommer ej märkta 

omhändertagna cyklar att slängas. Mer information finns i 

cykelrummen. 

 

Foton, tack! 

Nu när vår förening visar upp sig från sin bästa sida, är det 

perfekt att passa på att ta bilder. Styrelsen tar tacksamt 

  emot digitala kort som vi 

  sedan kan använda i våra 

  olika publikationer eller på 

  hemsidan. Inte bara på 

  blommor, buskar och 

rabatter, utan visa gärna upp hur trevligt man kan ha 

genom att plåta grillkvällen, sommarfesten eller 

kubbspelet.  Någon i styrelsen hjälper sedan till att ladda 

upp bilderna på föreningens dator, eller mejla dessa till 

brfbagaregarden@comhem.se  
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Jämna födelsedagar 

Vi gratulerar följande medlem till jämn födelsedag: 

Gitte, lgh 38: 50 år den 28/6 

Stort grattis till dig! 

Stopp för altanbyggnation utan godkännande från styrelsen! 

Nytt beslut av styrelsen är att innan en altanbyggnation påbörjas måste du ha fått ett skriftligt godkännande från 

styrelsen, beslutet gäller omgående. Du lämnar in din ansökan i brevlådan vid 3D/gaveln och du får besked efter 

nästkommande ordinarie styrelsemöte (Nästa styrelsemöte äger rum den 12 augusti). Godkännande kommer ges enligt 

de riktlinjer  som varit gällande sedan år 2007.  

Styrelsen ser positivt på en ökad utevistelse och fortsatt altanbyggnation av de medlemmar 

som så önskar. Men det är viktigt att säkerställa att det sker utan olägenheter för  

kringboende medlemmar eller föreningen som helhet.  

 

Har du frågor kring detta tveka inte att kontakta oss i styrelsen. Vi vill också passa  

på att önska alla en trevlig sommar och hoppas att vi ses ute på vår fantastiska bakgård! 

mailto:brfbagaregarden@comhem.se

