
 

Hösten har anlänt och det har 

snabbt blivit kallare ute. Nu 

kan det vara dags att se över 

sina element! Känns det kallt 

inomhus eller ”rinner” det kon-

stant i elementen? Då kan des-

sa behöva luftas. Det görs en-

kelt med en liten nyckel, kon-

takta gärna styrelsen om du 

behöver hjälp. Detta gäller sär-

skilt de som bor på 2:a våning-

en.  

Föreningens medlemslis-

tor behöver uppdateras! 

För att lösa detta på enk-

laste sätt vill vi att samtli-

ga lämnar en lapp per lä-

genhet med namn, lägen-

het, telefon+ mobil-

nummer. Lappen lägger ni 

i föreningens brevlåda 

som sitter på gaveln på 

3:ans hus. Det kan tyckas 

onödigt att samtliga i fö-

reningen skall lämna in 

lappar, men för att undvi-

ka fel och administrativt 

extraarbete väljer vi att 

samla in uppgifter från 

alla lägenheter.            

Syftet med detta är att kun-

na nå samtliga medlemmar 

i händelse av t.ex. olycka, 

brand  eller dylikt. Vi hop-

pas ni vill hjälpa oss med 

detta! 
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Nya Bagaregårdare... 
-Robin Hansson och Emma Nilsson 

Lägenhet 39 i 5 D 

-Anna Ingelsson lägenhet 35 i 5 B. 

Välkomna! 

Soprummet  
Som ni kanske har märkt på senare tid har soprum-

met blivit allt rörigare. En delförklaring till detta är 

att vaktmästarna inte längre är här dagligen och ser 

över soprummet. Detta ställer högre krav på oss 

medlemmar att verkligen sortera soporna. Observera 

t.ex. att restsopor endast innebär vanligt hushållsav-

fall, som inte kan sorteras bland metall, kartong, 

plast glas, etc. Grovsopor t.ex. frigolit, galgar, ka-

struller, skall slängas på återvinningscentral eller i 

föreningens container på vårdagarna. 

Bladet gratulerar… 
Birgitta Johansson 70 år  30 
Augusti, Hipp, Hipp Hurra! 

 

 

 

Snickarglädje i Bagaregården 
- nya uteplatser ploppade upp som svampar under sensommaren! 

Har ni funderingar, idéer eller för-

slag kring boendet eller förening-

en - tveka inte att kontakta någon i 

styrelsen. Telefonnummer finns 

uppsatta på anslagstavlan utanför 

expeditionen. 

Frågor om ditt boende  

Väl mött på... 

Höstdagen 
 Lördagen den 4/10 

10.00-12.00 

En chans att träffa 

sina grannar, vi snyg-

gar till i föreningen 

och snackar en stund 

över en korv och fika. 

 

Välkomna! 


