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Informationsblad för 

medlemmarna i Brf 

Bagaregården, sedan 1941! 

 

w w w . b a g a r e g a r d e n . o r g  

Brf Bagaregården skänker till ensamkommande flyktingbarn  

Det kan knappast ha undgått någon att Europa och Sverige just nu genomlider en mycket svår flyktingkatastrof. Bilder och 

rapportering från södra Europa beskriver en fruktansvärd verklighet som många gånger är allt för tung för att ta in. De 

som lyckas ta sig vidare från krigets Syrien och ända till Sverige och Göteborg passerar alla Mölndal eftersom Mölndal är 

en av landets fyra ankomstkommuner. I Mölndal stannar de 3-7 dagar innan de slussas vidare till olika 

anvisningskommuner. 

Många som kommer är ensamma barn, främst killar i 14-17 års ålder. De äger sällan mer än ett par plastpåsar med kläder, 

och de har en mycket tuff resa bakom sig. Svenska kyrkan i Mölndal har gjort ett upprop: 

De flyktingbarn som kommer till Mölndal stannar här 3-5 dagar i väntan på att få en kommunplacering. De som kommer 
är till stor del pojkar i 14-17 års ålder, de har en lång flykt bakom sig och de äger inte mycket. Det de i detta första skede 
behöver och det vi samlar in är därför: 
 
* LAKAN, påslakan och örngott! 
* Kläder i storlekar som passar tonåringar upp till vuxen, främst killar men också tjejer.  
 * Skor  
 * Hygienartiklar (deodorant, borstar, kammar, tandborste, tandkräm, duschtvål osv)  
 * VÄSKOR, de få tillhörigheter de har med sig hit bär de i plastpåsar.  
 * Att vänta är påfrestande och tråkigt så något att sysselsätta sig med (kortlekar, pussel, spel som inte är språkbundna 
som fia, schack, domino osv)    

    
Brf Bagaregården har nu svarat på detta upprop och skänker på styrelsens initiativ 100 kr per lägenhet till dessa 

flyktingbarn. Totalt alltså 4 800 kr och för dessa pengar har följande inhandlats och distribuerats till kyrkans 

mottagningscentral: 

Tvål                                                80 st 

Deodoranter                                66 st 

Schampo                                      120 st 

Tandborstar 1-p                          60 st 

Tandborstar 2-p                          6 st 

Tandkräm                                     80 st 

 

För den som vill veta mer går det bra att läsa på följande hemsida: 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1308624 

Omläggning lån 2,8 miljoner 
Vårt största lån på 2,8 miljoner lades om den 1/9. Från 

bundet i Stadshypotek till 3,5 % ränta blev det nu rörligt 

hos SEB och 0,76 % ränta. Förändringen är till stor del 

redan budgeterad. Vårt minsta lån slutamorteras i sept. 
 

 

Boka in höststäddagen! 
Lördag 17: e oktober kl 10.00 – 12.00 håller föreningen 

traditionsenligt sin höststäddag, då vi ”stänger” för 

säsongen och förbereder föreningen för vintern. Boka upp i 

din kalender redan nu, separat kallelse kommer i trappen. 

 

 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1308624


Intressant om buller 

Göteborgs stad har mätt buller i hela kommunen. Anledningen är att man vill se vart det skulle vara möjligt att bygga nya 

bostäder men också för att få kunskap om hur det ser ut för befintliga byggnader. Även om en byggnad eller ett kvarter en 

gång har byggts på en tomt med lite buller, så har ju många gånger bullret flyttat in som granne med tiden i alla fall. 

Framförallt är det kring de stora lederna och spårvagnsspåren som man hittar bullriga miljöer över rådande gränsvärden. 

Kolla! Så här ser det ut hos oss: 

Som synes så är det mängder med mätpunkter (syns bättre  

på hemsidan), och i princip hela vår innergård har fått lägsta 

värdet, ökande lite högre upp på gräsmattorna och mot skogen 

vilket förklaras av att man då inte längre har husen som barriär 

mot ljudet från E20.  

 

En bild över ett lite större område för jämförelse: 

Vill man veta mer eller jämföra med andra områden i staden så rekommenderas 

att gå in på Göteborgs stads hemsida och söka på ”Buller”. Det är inte helt lätt att  

hitta och komplett adress är en härja av bokstäver och olika tecken. En snabblänk 

finns på vår hemsida under ”Nyheter”. 

http://www.bagaregarden.org/index.php/nyheter   

 

 

  

Skräpig källare hus 3 
Men vad har det tagit åt medlemmarna i hus 3? I källaren 

under uppgång 3 A har det samlats prylar och skräp under 

lång tid nu och det verkar som att det blir mer och mer. 

Det är självklart inte tillåtet att belamra gångarna på detta 

vis, och styrelsen är ytterst ansvarig för att våra gångar 

hålls rena och framkomliga. Bladet riktar en uppmaning till 

den eller de som står bakom nedskräpningen: Städa undan 

eller så är föreningen tvingad att köra allt till tipp. En 

kontroll kommer att göras på höststäddagen den 17/10. 

Kräftskivan 
Lördagen den 5 september gick så den årliga kräftskivan 

av stapeln. Kyla och regn tvingade oss att duka upp i vår 

föreningslokal istället för traditionellt på gången. För att 

fånga den speciella stämningen som blir med vårt 

hemmagjorda partytält, så byggdes detta upp i alla fall – i 

lokalen! 17 stycken medlemmar, vänner och bekanta slöt 

upp och stämningen var på topp från start. Efter en lång 

sittning med kräftor och nubbe ställdes en av 

bordsraderna undan, musiken höjdes och dansen tog vid. 

Festen höll på till halv två på natten och de enda som 

saknades under kvällen var fler Bagaregårdare. Ny chans 

kommer förhoppningsvis nästa höst! 

http://www.bagaregarden.org/index.php/nyheter
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