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Årsstämman 29/4 
Årsstämman den 29 april var som vanligt välbesökt, 25 

röster var representerade. Vår avgående ordförande Jon 

ledde stämman, och efter att de nödvändiga formalia 

punkterna var avklarats så redogjorde Niclas för 

föreningens ekonomi och styrelsens årsredovisning. 

 

Bokslutet godkändes av såväl stämma som revisorer, och 

lades till handlingarna. Därefter följde val, och den nya 

styrelsen fick följande sammansättning: 

Nathalie (lgh 20) och Jonas (lgh 6) valdes in på två år som 

nya ledamöter, och Jeanette (lgh 37) och Geza (lgh 17) 

sitter kvar ett år till. Till suppleanter valdes Maja (lgh 18) 

och Linn (lgh 30). Som valberedare återvaldes Lotta (lgh 

33) och hon fick en ny kollega Stefan (lgh 24). 

Till sist förslagsdelen, där stämman hade hela fem 

motioner att behandla. Stämman avslog tre, en återtogs, 

och den sista som handlade om möjligheten att anlägga 

en boulebana, där biföll stämman styrelsens förslag att 

bekosta material ifall en grupp medlemmar åtar sig att 

iordningställa en boulebana. Knäckfrågan här har varit om 

vi får nyttja marken vid de tidigare tvättlinorna bakom 

komposten, vilket styrelsen kunde meddela nu är okej i 

och med att ett nytt avtal ingåtts med Park & 

Naturförvaltningen i Göteborgs Stad. Avtalet är 

kostnadsfritt, men vi har ett skötsel- och 

återställningsansvar ifall boulebanan kommer till stånd. 

För er som vill läsa hela stämmoprotokollet, går det att ta 

del av på anslagstavlan utanför expeditionen vid gaveln 3 

D, där det inom kort kommer att anslås. 

Informationsblad för 

medlemmarna i Brf 

Bagaregården, sedan 1941! 

Avstängning fjärrvärme 

På grund av underhållsarbeten, kommer fjärrvärmen att 

stängas av helt mellan kl. 8.30-15.30 den 

onsdag 21 maj 

Inget varmvatten kommer att finnas under denna tid. 

 

Slött handtag till din 

lägenhetsdörr? 

Handtaget in till några av våra lägenheter hänger lite 

"slött". Detta beror på att tryckesfjädern har gått av inne i 

låskistan. Lås och behör är medlems eget ansvar, men 

eftersom dessa låskistor inte går att köpa längre, så är det 

svårt för medlemmarna att lösa detta problem själva. 

Det går att byta ut aktuell fjäder, och föreningen har länge 

försökt att köpa in nya fjädrar. De har ju såklart utgått och 

tillverkas inte längre... Men nu har vi äntligen fått napp! 

 

Mats Nykom på Låsspecialisten har dränerat sina 

kontakter i branschen                                         och lyckats få 

fram ett antal                                            passande 

tryckesfjädrar                                                                till oss!                                      

För att få                                                                     hjälp med 

att få din                                                                   låskista  

 

reparerad, kontakta Niclas i lgh 33. Antalet är begränsat, 

först till kvarn!!! 

 

Reparationen tar minst en timme, och det krävs att ni är 

hemma hela tiden (dörren går ej att låsa under tiden). Ni 

kommer att bli debiterade utbytet via er avgiftsavi, 300 kr 

eftersom vi själva fått betala upp till 200 kr/st för en del 

av dessa fjädrar. Alla pengar går in till föreningen. 

 

Vi kommer INTE att tillhandahålla fjädrar för eget utbyte, 

då låskistan är mycket känslig och riskerar att falla sönder 

i smådelar så att ni inte kan få ihop denna igen. Försök 

helst inte själva öppna eller serva låskistan! 

 

Förtroendeman tillbaka 

Styrelsen har beslutat att befattningen "förtroendeman" 

skall återkomma i föreningen, och att Niclas (lgh 33) får 

denna post tills vidare. Förtroendeman är en länk mellan 

medlem och styrelse, samt har diverse småuppdrag i 

föreningen. En hustomte som fixar mindre fel hos förening 

och medlemmar samt är en resurs för styrelsen. Som 

medlem är du givetvis fortsatt välkommen att vända dig 

direkt till någon i styrelsen om du önskar! 



Nya cykelparkeringen 

Leveransen av de nya pollarna är försenad, istället för 

vecka 18, ser det nu ut att komma vecka 21. Därför 

avvaktar vi vidare arbeten tills dessa kommit. 

Däremot uppmanas nu alla som har parkerade fordon på 

platsen, att snarast flytta på dessa. Framförallt gäller detta 

ni som har tyngre fordon, kvarstående cyklar kan vi lyfta 

undan själva. 
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Jämna födelsedagar 

Vi gratulerar följande medlemmar till jämn födelsedag: 

Sara, lgh 26: 30 år den 8/5 

Ann-Britt, lgh 40, 60 år den 14/5 

Jon, lgh 8, 30 år den 19/5 

Stort grattis till er! 

Saknad massagedyna 
Vår nya medlem Rebecka i lgh 12 saknar sin massagedyna 

som hon ställt i sitt förråd utanför cykelrummet i hus 1. 

Tyvärr hade hon inte hunnit skaffa ett hänglås till 

förrådet, då hon precis flyttat in. Massagedynan var helt 

ny i sin förpackning, och var en födelsedagspresent till 

hennes syster. Kanske har någon medlem uppfattat det 

som att den var kvarlämnat flyttgods efter tidigare 

medlem och därför tagit den? Återlämna den i så fall, te x 

kan man ju lägga den utanför lägenhetsdörren. Rebecka 

bor på 1 B högst upp. 

 

Lyckad Bagaregårdshelg med städdag och loppis! 

Som vanligt(!) Solen sken och uppslutningen var rekordstor (28 medlemmar) på lördagsmorgonen när föreningens 

vårstäddag gick av stapeln. Geza hade kaffet redo nere på kontoret, och fördelade ut uppgifter på löpande band. I år 

hade ju listan med arbetsuppgifter hängt uppe för alla att se i förväg, tanken med detta var dels att locka fler att våga 

vara med, samt att visa på hur värdefulla våra städdagar är för föreningen. I princip allt vi förutsatt oss hanns med under 

de två timmar som vi har till godo, men några bagaregårdshjältar slutförde rengöringen av vår grundmur även en stund 

efter att de sista korvarna slunkit ned. 

Vinlotteriet vanns i år av Erika och Urban i lgh 31 (Andra pris) och Linda Petersson i lgh 36 (första pris). Grattis till er! 

Loppisen kom med sol och nya Bagaregårdare? 

Söndagens loppis började tidigt för de som kunde hjälpa till med iordningställandet. Redan kl. 8.00 möttes en handfull 

Bagaregårdshjältar och började plocka fram skyltar och bord. Vid nio var uppskyltningen i princip klar, och nu ställde 

försäljarna fram sina prylar i högt tempo. För att vi skulle hinna klart, var alla ingångar till föreningen avspärrade, och när 

banden klipptes strax före kl 10.00, sprang de första kunderna som köat en halvtimme in på gården! 

Det kom åter igen mycket folk, även om de flesta bedömde att det var något färre en föregående år. Kaféet hade i vart 

fall fullt upp de första tre timmarna, och gräddade våfflor för glatta livet! Försäljningsmässigt något sämre resultat i 

kaféet denna gång, men flera medlemmar som sålde rapporterade om bättre loppisförsäljning än tidigare år. 

 Vi fick även några intresserade att fråga om möjligheter 

att köpa lägenhet i föreningen. Loppisen är ju en 

fantastisk reklampelare för vår förening, och en unik 

möjlighet om man går i säljtankar att nå en stor grupp 

potentiella köpare. Nu hade vi ju ingen lägenhet att 

sälja denna gång, men att det numera sitter några 

spekulanter där ute och särskilt bevakar Sävenäsgatan 

på Hemnet, det kan vi vara helt säkra på! 


