
Nu vissnar blommorna 

De orkar inte mer 

Frosten kommer 

I trädens kronor 

  

Sommaren är förbi 

Det mörknar tidigt 

Löven faller och 

Gömmer sommaren 

  

Nu kommer hösten 

Njut av dess klara färg 

Tänd ett ljus 

När mörkret faller 

  

I ljusets sken 

Skymtar minnen 

Av en sommar 

Som så snabbt drog för-

bi 

Otroligt lyckad höstdag 

med många energiska 

medlemmar. Ett stort 

tack till alla er som gav 

järnet på städdagen. Vi 

fick rensat i gången ett 

stort jobb som är myck-

et tyngre och slitsam-

mare än man kan tänka 

sig. Alla utemöbler blev 

oljade och har nu stått 

några veckor och torkat 

till, och åker in för vin-

terförvaring vilken 

vecka som helst nu. 

Som ett plus fick vi stä-

dat vid våra entréer. Allt 

detta massiva arbete följ-

des av den sedvanliga 

sittningen med korv, kaf-

fe och kaka. Vi ser redan 

fram emot vårens städ-

dag, eller hur!!! 

Höstdagen spirade engagemang!  
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Utnyttja din möjligheter! 

Det föreningen äger, äger du! Det vill säga, våga utnyttja det som är ditt. Före-

ningen har ett par bädd sängar du/ni kan låna vid besök. Om ni vid behov behöver 

några extra stolar eller bord är det bara komma ner och låna, skriv bara vem som 

lånar och vad som lånas och lägg lappen i brevinkastet i expeditionen. Behöver ni 

spola av er balkong eller annat går det bra att låna föreningens högtryck. Det 

finns massa saker att utnyttja i föreningen och det är bara en av anledningarna till 

att det är så bra att bo i Brf Bagaregården! 

GRATTIS 
Robin Hansson 20 
år den 5/10-08 , 

Hipp, Hipp Hurra! 
 

SKÄRPNING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Medlemmarnas (inte allas, men 

mångas) känsla för soppsortering är 

så gott som obefintlig! Eftersom 

många tydligen inte kan använda sitt 

sunda förnuft så tvingas andra med-

lemmar att städa upp i skiten, och när 

dessa goa gubbor och gummor tappar sugen så blir 

risken att vi får ett soprum som alldeles översväm-

mas av soppor. Sorterar vi fel finns en övervägande 

stor risk att Renova inte fraktar bort skiten. 

Det är ett måste att ha P-

lapp från första stund, 

dvs. det är inte ok att stå 

två timmat fritt utan 

lapp. Att tillägga är också 

att styrelsen inte har nå-

gon möjlighet att för-

handla bort P-böter med 

Controlla.  

Medlemsinventeringen  

fortsätter! Långt ifrån 

alla har svarat. Det är 

viktigt att vi har ett 

uppdaterat medlemsre-

gister. Vi behöver per-

sonnummer/födelsetid 

samt  telefonnummer 

till samtliga bosatta i 

Brf. Bagaregården. 

Snälla hjälp oss med 

detta 


