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Informationsblad för 

medlemmarna i Brf 

Bagaregården, sedan 1941! 
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Nya Stadgar 

Med anledning av årsstämmans beslut om ändringar i föreningens 

stadgar har vi i maj även genomfört en extra stämma. Beslutet för 

ändringarna röstades igenom och är där med godkända av föreningen.  

För de som inte har kunnat närvara under stämmorna men ändå vill 

veta vad som har ändrats så hänger de nya stadgarna utanför 

expeditionen. Stadgarna skall nu godkännas av Bolagsverket samt HSB 

innan de träder i kraft. Bagargårdsbladet informerar vidare när de 

börjar gälla. 

 

Loppis 2016 

BRF Bagaregården har kommit att sätta föreningen på kartan i och 
med sin årliga Loppis som ser ut att växa för varje år. Även i år sken 
solen som sig bör på alla säljare - som var rekordmånga i år! Många 
glada miner var det när prylar från bagaregårdarnas garderobs- och 
källarrensningar fick nya ägare och blev till fickpengar istället. 
Som vanligt var det loppiscaféet och hoppborgen som blev 
samlingspunkten för många, vi riktar ett särskilt stort tack till det 
numera rutinerade radarparet Maja och Nathalie som ställde upp och 
gräddade våfflor på löpande band. 

Även kul att se att många av de nyaste medlemmarna i föreningen 
anammade och ställde ut. Nästa år hoppas vi på ännu fler utställare, 
gamla som nya så att vi kan göra våra fina tradition ännu mer populär! 

 

Träffa styrelsen 

Som många av er vet har vi en ny styrelse i föreningen som är ivriga att 
sätta sitt avtryck i föreningen. Som ett första steg har styrelsen 
beslutat att återinföra den öppna expeditionstiden där alla boende är 
välkomna att träffa styrelsens representanter. Förhoppningen är att 
detta ger ett tätare samarbete mellan styrelse och medlemmar vilket 
styrelsen hoppas skall gagna vår förening!  

Expeditionen kommer att hållas öppen första tisdagen i varje månad 
med start den tisdagen den 7 juni kl 18.00 - 19.00. För övriga tider se 
anslag utanför expeditionen. 

Välkomna ner för ställa frågor, lämna förslag eller bara tjöta bort en 
stund!  
 

 

 

Städdagen 
Traditionsenligt har vi tillsammans med 
loppisen haft den första städdagen för året. 
Glädjande var det mycket bra  uppslutning av 
medlemmar vilket gör att vi hinner med många 
olika arbeten som annars kanske hade behövts 
köpas in. Ett 30 tal medlemmar ställde upp och 
bland annat hann vi med att städa gymmet, 
klippa buskar, röja i redskapsförrådet och 
mycket mer. Som vanligt avslutade vi dagen 
med tipspromenad och gemensam 
korvgrillning.  
 
BRF Bagaregården tackar till alla som ställde 
upp och gjorde vår förening ännu vackrare. En 
speciell eloge till de som inte kunde närvara på 
städdagen men som ändå hjälpte till genom att 
be om en uppgift att göra i förväg. 

Vi säger även grattis till Max i lgh 9 & Bengt i 
lgh 23 som blev glada vinnare i vinlotteriet! 

 

 Trädgården 
Nu är utesäsongen i full gång och fler och fler 
medlemmar hittar ut i vår fina trädgård. 
Kanske vill också du påverka hur vår gård ser 
ut?  

Den nystartade trädgårdsgruppen planerar för 
fullt och gruppens fem medlemmar vill gärna 
bli fler! 

Vill du också vara med?  

Kontakta Jessica lgh 7 på 0739-77 09 68 

 

 



Vad händer i vår lokal?  

Renoveringen av vår 

gemensamhetslokal rycker 

allt närmare. Det ambitiösa  

projektet är lite hemlighetsfullt  

men här släpper vi en bild, 

vad är det du ser egentligen? 
 

Rätta svar nutidsorienteringen 

Fråga Rätt svar                 Rätt rad 

1 Elisabeth Tower är det officiella namnet på Big Ben 2 

2       Sandwich öarna heter idag Hawaii  X 

3   Samiska flaggan orsakade Eurovisions flaggbråk 1 

4 Miljööverdomstolen var sista instans att godkänna bron 1 

5 Mona Sahlin hade skrivit ett falskt löneintyg 1 

6 P-förbud råder torsdagar 9.00-12.00 udda V 15/3-30/4 2 

7 Pridefestivalen hade premiär i Vingåker  2 

8 Skatteplaneringsskandalen kallas Panamaskandalen 1 

9 Fråga nio ströks   - 

10 Första SMS-biljetten kunde lösas på Västtrafik år 2006 1 

Utslagsfråga: ICA Kvantum Munkebäck har 154 st självskannrar 

 

Styrelse 2016-2017 

 

 

 

Från vänster: Marcus Engström lgh 30 (Kassör), Alexander Sheerin 

lgh 20 (Studieombud), Mats Rognefors lgh 10 (Vice ordförande), 

Jessica Johansson lgh 7 (Suppleant),  Bo Månsson lgh 11 

(sekreterare), Magnus Löfling (ledamot utsedd av HSB Göteborg). 

Sittande: Lotta Persson lgh 33 (ordförande). 

 

Småfix 2 

På städdagen sågade vi ner 

några utav de rötskadade 

träden i vändzonen, men 

tyvärr hann vi inte ta allihop. 

Nu är även de sista 

stammarna fällda! Senare 

kommer även 

stubben att  

avlägsnas och  

belysningen i  

denna del att 

ses över. 

 

Småfix 1 

Föreningens vattenutkastare 

är fina att se på, men 

funktionen har det varit lite si 

och så med ett tag. Den på 

hus 3 läcker och 1:ans 

fungerar inte alls. Nu är 

äntligen reparation påbörjad 

och förhoppningsvis fungerar 

allihop igen inom kort! 

 

Saknar du ett bord?  

Bordet till uteplatsen framför 1 C står just nu i 

pannrummet för renovering. Tills bordet är tillbaka 

går det bra att låna bord från någon av de övriga 

uteplatserna! 
 

 

 

 

Jämn födelsedag 
Lite i efterskott får vi  

gratulera Ulf Nilsson  

i lgh 13, 70 år den 11 maj.  

 

Stort grattis Ulf! 
 

 

 

 

 

 

Vinnare 

nutidsorienteringen 

De rätta svaren på städdagens 

nutidsorientering ser ni härintill. Vinnare 

blev: 

1:a pris (300 kr på ICA):  

Viktor lgh 42, 7 rätt (120 st) 

2:a pris (100 kr på ICA): 

Geza lgh 17, 7 rätt (110 st) 

3:e pris (100 kr på ICA): 

Jeanette lgh 37, 6 rätt (170 st) 

Stort grattis till Er! 

 


