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Informationsblad för 

medlemmarna i Brf 

Bagaregården, sedan 1941! 
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Nyheter Gym och Bastu 
Även om årets utesäsong varit rekordlång, så börjar det nu 

bli märkbart kallare ute. Fler och fler medlemmar flyttar in 

sin motionsträning inomhus igen. Då är det extra roligt att 

kunna berätta att gymmet har fått ny utrustning! 

Det är den gamla Crosstrainern som blivit utbytt till en 

nyare och stadigare modell. Tack till Linda i lägenhet 36 för 

hjälpen med detta. 

Duschen utanför bastun har fått nytt duschhuvud och 

utrustats med en förlängd duschslang, för att underlätta 

städning. Nu kan hela golvet i bastun enkelt spolas av, 

skrubbas med borsten, samt därefter rakas torrt med 

gummiskrapan. 

För att komma åt ordentligt under lavarna, går dessa att 

kroka av. Lyft nedersta sittlavarna så kommer man åt 

upphängningen. Även denna är nyligen genomgången och 

renoverad av Alexander i lägenhet 32, tack för det! 

Det är vi som använder gymmet, som tillsammans ser efter 

ordning och skötsel. Säg gärna till ansvarig om något 

saknas eller om papper behöver fyllas på. Uppgifter om 

vem som för tillfället är ansvarig finns på bokningstavlan. 

Denna höst har 22 st medlemmar tecknat prenumeration! 

Nu låser vi soprummet! 

Äntligen har vi kunnat reda ut vad som trilskats så länge 

med koddosan utanför soprummet. Vi har programmerat, 

programmerat om, tagit hit leverantören, bytt ut hela 

knappsatsen, och slutligen har vi leverantören skickat 

felbeskrivning till tillverkaren. 

Vad felet var? Det var inget fel… 

Soprummets knappsats fungerar lite som kommandot på 

en dator, först skriver man in koden (4 siffror), sedan 

måste man trycka enter (#). Stämmer inte angivna siffror 

då, så släpps man inte in, utan man får slå kod + # igen. 

Detta gör att om någon annan varit framme, kanske flera 

timmar innan, och tryckt någon siffra, så blir koden i och 

med #-kommandot fel. 

Skillnaden mot våra portar är, att där släpps du in så fort 

rätt kod angivits. T.ex.) 

Porten: 46742456 = Du släpps in! 

Soprummet: 46742456# = Du släpps inte in. 

Ok, nog med förklaring, kanske förvirrade det mer än 

förklarade. När soprummet nu låses, så gäller kod: 

2456# 

Fungerar det inte, så slå koden en gång till! Medlemmarna 

kan även tills vidare komma in med sin lägenhetsnyckel. 

Sopgubbarna har egen kod! Skulle de inte ha koll på denna 

så får de ringa, en särskild lapp kommer att sitta uppe en 

tid med info rörande detta. 

Tvättstugorna 
Trist att några medlemmar inte uppmärksammat att vi 

inte vill ha ”Arga lappar” vid tvättstugebokningen. På 

förekommen anledning har därför styrelsen hängt upp 

information om sitt beslut att låta hemtjänsten boka upp 

flera tillfällen åt gången. Har man frågor kring hanteringen 

av bokningssystemet, fråga gärna någon i styrelsen! 

 

 

Grattis! 
Jämn födelsedag i föreningen igen, denna gång är det 

Lotta i lgh 33 som fyller 40 år den 18: e oktober. Hjärtliga 

gratulationer från oss alla i Brf Bagaregården!  

 

Medlemsmöte 

på gång, vänd 

och läs mer! 
 

 

 

 

 



Dags för medlemsmöte i din förening! 

Styrelsen bjuder in till rundabordssamtal tisdag den 5 november 

Bostadsrättsföreningen leds och företräds av dess styrelse, utsedd av medlemmarna i föreningen. Styrelsen är den 

juridiska personen ”Brf Bagaregården” s röst. Men samtidigt skall styrelsen tillvarata medlemmarnas intresse. Gör den 

det? Och kan den göra det bättre? 

Hur vill vi ha det, egentligen? Är allt toppen, eller ska vi göra annorlunda? Och kan vi det? 

Styrelsen bjuder nu in föreningens medlemmar till ett samtal om stort och smått, nutid och framtid i vår förening.  

Mötet har ingen dagordning och heller ingen beslutsrätt. Tanken är en förutsättningslös diskussion, där ingen fråga är för 

liten, inget ämne är för stort, vi är alla medlemmar och ägare till den ekonomiska föreningen Brf Bagaregården. 

De styrelseledamöter som deltar, kommer givetvis att kunna ta intressanta delar vidare in till styrelsens arbete. 

Kom och påverka, eller ställ frågor! Tillsammans skapar vi Göteborgs bästa bostadsrättsförening! 

Gofikat är framdukat från 18.00 i lokalen, varmt välkomna! 

 

  Brf Bagaregården 

 

 

 

 

MITT I NATUREN I CENTRUM 

Höststäddagen 
Städdagen i lördags kom sin vana trogen med härligt höstväder. Drygt 20-talet medlemmar 

defilerade förbi städgeneral Jon vilken fördelade ut uppgifter på löpande band. Knappt två timmar 

senare var utemöblerna rengjorda och undanställda, trädet vid vändzonen ansat, cykelrummen 

städade och cyklar upphängda, bastulavarna justerade, löpbandet servat, alla brandvarnare fått 

nya batterier, lövrensar rensade, jordhög vid soprummet flyttad, brunnslock inventerade, 

sorterade grovsopor körda till Sävenäs, utebelysningen tvättad, rengjort vid koddosor och entréer, 

uteplatserna städade, alla lås smörjda, fika inhandlad och korven lagd på grillen! (Med risk för att 

något inte kom med i uppräkningen!)  

I efterföljande vinlotteri utdelades vinster till Bagaregårdshjältarna Bengt Thor och Stefan 

Moberg. En nyhet denna gång var att Martin hade anordnat en nutids?? frågesport, där fick de två 

medlemmar med bäst resultat skiljas åt genom att uppskatta antalet makaroner i en glasburk. 

Ingen var i närheten av rätt svar, men med matematikens hjälp kunde ändå en vinnare koras. 

Grattis till Geza som vann en Margrethe skål med tillhörande mandolin och rivjärn. Jon avslutade 

det hela med att välkomna nya medlemmar. Väl mött till våren igen! 

 

 

Små 

förråd 
En påminnelse till 

er som skulle vilja 

ha mer förråds-

utrymme. 

Föreningen har två 

vakanta extraförråd 

belägna under 

trapporna i 1 C och 

5 C. Kostar 50 

kr/mån, anmäl 

intresse med lapp 

till expeditionen! 

 

 


