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Informationsblad för 

medlemmarna i Brf 

Bagaregården, sedan 1941! 
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Extra stämma! 
Med anledning av årsstämmans beslut om ändringar i 

föreningens stadgar har styrelsen beslutat att kalla till en 

extra föreningsstämma. 

Stadgeändringar kräver beslut på två av varandra följande 

stämmor, och för att beslutade ändringar skall kunna träda 

i kraft så krävs ytterligare en stämma. 

Den extra stämman kommer enbart att behandla 

stadgeändringen och är beslutad att hållas  

Torsdagen den 11 juni kl. 19.00 

Stämman hålls i föreningslokalen vid gaveln 3 D. Separat 

kallelse kommer att sättas upp på föreningens 

anslagstavlor inom kort. 

PS: Ordinarie stämmas protokoll finns nu att läsa på 

anslagstavlan utanför expeditionen.  

i enlighet med årsstämmans beslut 

P-förbud på gången 

- kontrollavgift från den 1 juni 

Parkeringsförbudet gäller på all mark som föreningen äger 

eller arrenderar (tomt och gata) förutom på uppmärkta 

parkeringsplatser. 

Bakgrunden till stämmans beslut är en motion som lyft 

frågan då föreningens gångväg en längre tid utnyttjats 

som parkeringsplats för motorcyklar. Uppställningen har 

inneburit problem för ordinarie fastighetsskötsel samt 

förfular vår gårdsmiljö. 

Styrelsen har gått igenom förutsättningarna för 

parkeringsförbudet tillsammans med föreningens 

entreprenör för parkeringsövervakning, Controlla, och de 

startar bevakning av innergården vid månadsskiftet. 

Från den 1 juni kommer alltså även vår innergård att 

regelbundet patrulleras och kontrollavgift utgå för 

parkerade motorfordon. 

Jämna födelsedagar 1 

Det finns en lägenhet i föreningen som aldrig har 

överlåtits. Lgh 23 har tillhört familjen Thor ända sedan den 

första gången uppläts den 20 september 1939. Så nu 

hissar vi flaggan och lyfter på hatten för föreningens mest 

långvarige medlem: 

Grattis Bengt Thor, 80 år den 8 juni! 

 

 

Ut med Inspectera, 

in kommer Anticimex! 
Föreningens försäkringsbolag, Länsförsäkringar, meddelar 

att man nu bytt samarbetspartner vad gäller sanering av 

skadedjur. Ny skadedjursbekämpare är Anticimex. Får du 

problem med skadedjur i eller i anslutning till din bostad, 

eller ser du skadedjur i våra allmänna utrymmen, anmäl 

detta till: 

www.lfsanering.se eller ring 020-59 00 10 

Samt informera styrelse eller förtroendeman! 

 

 

 Jämna födelsedagar 2 

I trappuppgången intill hittar vi ännu en jubilar.  

Ritva Syrjänen i lägenhet 29 fyller 70 år den 4 juni. 

Stort grattis till dig Ritva! 

 

Nya medlemmar 
Vi välkomnar Nicklas Dahlqvist som ny medlem, han flyttar 

in i lägenhet nr 3 den 1 juni. 

Martin och Cecilia lämnar Göteborg för Karlstad, vi önskar 

dem lycka till där! 

 

 

 

http://www.lfsanering.se/


Lyckad Bagaregårdshelg 2-3 maj 

Vilka fantastiska dagar det blev, den första helgen i maj! Lördagens städdag lockade rekordmånga deltagare (31 stycken!) 

som under två timmar fixade och fejade både ute och inne i föreningen. Att utemöblerna tagits fram ser nog alla, men 

notera även t.ex. gräskanten mot gången hur rak och fin den renskrapats! Tack vara att så många kunde vara med hanns i 

år hela sträckan med. Gymmet och bastun med relax fick en grundlig rengöring, vilket även vår flaggstång fick. Som tur är 

går den att fälla ner så att vi slipper hänga upp en Bagaregårdare med trasa i flagglinan! 

En nyhet kom till, det är en liten odlingslåda i pallkragar som står ovan slänten mitt för soprummet. Här är det fritt fram att 

både så och skörda, fungerar detta initiativ kan fler odlingslådor komma att iordningställas. 

Allt avslutades traditionsenligt med vinlotteri, vinnare i år blev Lena (lgh 22) och Caroline (lgh 39), grattis till er! 

Även denna gång hade Niclas förberett en nutidsorientering. Lite svårt var det nog, som kuriosa kan bladet avslöja att förra 

årets vinnare i år slutade allra sist med endast 3 rätt… I år hade alla vinnarna 8 rätt, och utslagsfrågan fick avgöra deras 

inbördes placering. Vinnare blev Ingela (lgh 24) närmast på utslagsfrågan (2,5 miljoner liter), tvåa kom Urban (lgh 31) med 5 

miljoner liter och trea blev Alexander från lgh 20 med sin gissning på 420 000 liter. 

Vinsterna i form av presentkort på ICA har delats ut till vinnarna. 

Söndagens loppis bjöd på ett något kyligt men ändå vackert majväder med sol den mesta tiden. Redan strax efter 8 på 

morgonen var flera medlemmar i gång med förberedelserna. Skyltar sattes ut och bord bars fram. Kafégänget hade fullt att 

göra ända fram till öppning med att blanda våffelsmet, koka kaffe och rigga caféet. Efter att med hjälp av tre samtidigt 

inkopplade våffeljärn + hoppborgen lyckats skjuta sönder två säkringar i snabb följd fick man genom byte av uttag och kabel 

allt att fungera, och redan en kvart efter öppning kunde så den första laggen gräddas. 

Det var bra tryck i försäljningen de första två och en halv timmarna sedan lugnade det ner sig betydligt. Ändå var det ett par 

stycken Bagaregårdare som slog sina försäljningsrekord i år igen. Allt dokumenterades av tidningen Örgryte & Härlanda 

posten som kom förbi och både plåtade och intervjuade folk. Kommer vi med så kan ni läsa om loppisen i majnumret som 

kommer ut den 25 maj, tidningen finns att hämta gratis på ICA Kvantum för er som har ”nej tack till reklam” på dörren. 

 

Rätta svar nutidsorienteringen 

Fråga Rätt svar                 Rätt rad 

1 29 årig bröllopsdag kallas för Plywoodbröllop 1 

2       Det andra norska språket kallas för Bokmål  X 

3   Sveriges öar: Gotland, Öland, Södertörn-Nacka, Orust X 

4 Den Polska staden där Auschwitz låg heter Oświęcim 2 

5 Barbe à papa är franska för sockervadd (”Pappas skägg”) 1 

6 Oktober månad är längst (klockan + 1 timme) 2 

7 Kyrkogården heter Tåns kyrkogård (Tån = Tun (bete)) X 

8 Mästarna i Mästarnas mästare är i år på Sicilien 2 

9 Hockey VM avgjordes i Tjeckien  2 

10 2:piloten som kraschade i Alperna hette Andreas Lubitz 1 

Utslagsfråga: Föreningen förbrukade 3 350 000 liter vatten år 2014 

 

 

 

Frivilliga sökes! 

Olyckliga omständigheter gjorde att 

föreningen inte kunde genomföra 

upprustningen av uteplatsen framför 1 C 

förra året som det var tänkt. Och nu 

flyttar arbetskraften från föreningen.  

Därför behövs nu nya frivilliga som vill 

ställa i ordning denna uteplats, tag 

chansen och bli en Bagaregårdshjälte du 

också!  

Anmäl ditt intresse till styrelsen eller 

mejla brfbagaregarden@comhem.se  

 

 

mailto:brfbagaregarden@comhem.se

