
Ny portkod 

Dags igen för ny kod i föreningen. Ny portkod börjar gälla 

någon gång under helgen 29-30 mars. Tänk på att koden 

är konfidentiell och skall inte delas ut till vänner och 

bekanta. Ny kod: 

XXXX 
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Nya cykelparkeringen 

Layouten på den nya cykelparkeringen 

skissas för fullt och vi räknar med  

att styrelsen fattar avgörande beslut 

vid sitt möte om två veckor. Men  

utseendet på våra pollare är bestämt,  

och på grund av långa leveranstider  

beställda redan nu. Exempel ser  

ni här eller på http://nola.se/products/hoop/ 

 

Löpbandet renoverat 

I samband med att vår nya ansvarige för gymmet, 

Nathalie, skulle få en demonstration kring underhåll och 

service av löpbandet i förra månaden, så brann motorn på 

detsamma sönder. 

Vi vet inte riktigt vad som hände, men kretskortet släppte 

av någon anledning fram en för hög strömpuls till motorn, 

så den gick sönder. 

Det tog ett tag att få hit reparatören, men väl på plats 

konstaterades att bandet var översmörjt samt både 

springplatta och band slitna. 

Således byttes springplatta, band, motor och kretskort. 

Med andra ord är alltså nu även slitagedelarna utbytta. 

På grund av att vi fick problem med översmörning, så tar 

vi nu tillbaka tidigare instruktion där alla uppmanades att 

hjälpa till med detta, och enbart ansvarig får från och med 

nu smörja bandet. 

Nu hoppas vi att allt fungerar ett tag igen! 

 

Informationsblad för 

medlemmarna i Brf 

Bagaregården, sedan 1941! 

Pingisbord 

Nu finns ett pingisbord samt tillhörande rack och bollar att 

låna i lokalen! Bordet är en gåva och Jeanette från lgh 37 

ligger bakom detta positiva tillskott till föreningen. 

Byt ut en trist TV-kväll mot lite klassisk Ping-Pong i vår 

föreningslokal! 

 

Jämna födelsedagar 

Vi gratulerar följande medlemmar till jämn födelsedag: 

Viktor, lgh 42: 30 år den 13/4 

Benny, lgh 46, 70 år den 14/4 

Stort grattis till er! 

Påminnelse: 

Nu på söndag rensar vi undan alla omärkta cyklar. Ni som 

ännu inte märkt upp er cykel, viktigt att ni får detta gjort 

senast nu på lördag! 

 30 mars ställer vi undan alla omärkta cyklar. 

 Märklappar finns i varje trappuppgång 

 Gamla lappar har vi tagit bort, alltså måste alla 

märka sina cyklar på nytt. 

 Efter den 30 juni kommer sedan ej märkta 

omhändertagna cyklar att slängas. 

 

Dålig ordning i tvättstugan 

Tyvärr har vi under en tid fått flera påpekanden från 

medlemmar att tvättstugan i hus 5 städats dåligt. En 

förutsättning för att vi skall kunna ha kvar vårt öppna 

bokningssystem är att var och en lämnar det fräscht efter 

sig. Vi begär inga storstädningar, men har man inte ens 

sopat golvet efter sig, så är man inte klar! 

Detta skall göras efter VARJE tvättpass: Torka av 

maskinerna, sopa golven i torkrum samt tvättstuga, 

rengör torktumlarens filter. 

Detta skall göras VID BEHOV: Golven svabbas av med 

vatten. 

 



Boka bord och sälj du också! 

Det är både roligt och lönsamt att sälja av prylar man inte 

längre har användning för. Eftersom återvinning och 

återanvändning är en miljöriktig trend, finns det många 

intresserade som gärna kommer för att fynda. Kanske är 

det just din pryl som säljs först? 

Vi som jobbar med loppisen behöver veta hur många 

som tänker vara med och sälja, därför ber vi alla 

medlemmar att de skall ”boka bord”. På så vis kan vi 

planera dels hur många extra bord vi behöver låna från 

annat håll, men också omfattningen av t.ex. kaféet.  

Så spring nu genast ner och skriv upp dig för ett bord 

(eller två om du har en vän som vill sälja också!)! Lapp för 

bokning sitter utanför expeditionen. 

Våffelcafé igen! 

Förra året introducerade Nathalie hembakt och våfflor i 

loppiskaféet, och vilken succé det blev! De tre 

våffeljärnen fick jobba för högtryck, och allt gick åt långt 

före caféets stängning. I år förbereder vi med ytterligare 

satser smet, grädde och sylt. 

Missa inte heller Nathalies hembakta lyxfika! Kan med 

andra ord vara idé att hoppa över frukosten på 

söndagen... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Hoppborg 2014 

Självklart hoppborg 

 i år igen!  

Tillsammans med  

våffelcaféet, glada  

Bagaregårdare och många 

bord skapar vi en  

vårtradition i våra kvarter! 

 

Utanför kontoret finns allt! 

Utanför vår expedition har vi iordningställt en 

anslagstavla med all information, bokningslistor för bord, 

flyers och affischer att ta med till arbetsplatsen eller 

hänga upp på en anslagstavla! 

Missa inte hemsidan, där finns mängder med bilder och 

material från tidigare års loppisar: 

www.bagaregarden.org 

 

Kickstarta våren med en loppis! 

För tredje året i rad anordnar Brf Bagaregården Loppis! Tidigare års succéer sporrar oss att fortsätta utveckla detta 

både roliga och nyttiga event. I år genom att låta alla medlemmar bjuda in vänner och bekanta att vara med och sälja 

från egna bord!  

Även i år kommer loppisen att sammanfalla med föreningens städdag, som vi avverkar på lördagen och sedan följer 

söndagen med loppis. Detta innebär ett gyllene tillfälle för alla boende att städa ur sina förråd, sälja av det som går att 

sälja, och sedan slänga det som är skräp i den container vi håller uppställd hela helgen. 

Boka upp helgen 3-4 maj nu om du inte redan gjort det. Välkomna att delta i Bagaregårdens välkommanden av våren! 
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Loppisextra!! Nu börjar uppladdningen! 

Boka bord nu! 
Det är gott om bord, men antalet är ändå begränsat, så 

skriv upp dig så fort du kan. Det underlättar vår planering 

och säkrar dig din plats att sälja! 

 

www.bagaregarden.org%20

