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Informationsblad för 

medlemmarna i Brf 

Bagaregården, sedan 1941! 
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Planerade elavbrott 
Inför projekt laddstolpar kommer behöver vi mäta upp 

befintlig belastning på vår elanläggning. In- och urkoppling 

av mätutrustningen kommer att  medföra 5-10 minuters 

elavbrott och planeras enligt följande: 

 

Hus 1: 

Inkoppling: Fredag 22/9 kl 09.00 

Urkoppling: Onsdag 27/9 kl 09.00 

 

Hus 3: 

Inkoppling: Onsdag 27/9 kl 09.15 

Urkoppling: Fredag 29/9 kl 09.00 

 

Hus 5: 

Inkoppling: Fredag 29/9 kl 09.15 

Urkoppling: Torsdag 5/10 Kl 09.00 

 

Frågor kring denna del av projektet besvaras av David 

Lundback: 0706 - 83 38 67 

 

Även vid inkoppling av själva stolparna kommer strömmen 

tidvis att kopplas ur, information om dessa tillfällen 

kommer då att anslås. 

 

 

Ny medlem lgh 37 
Vi välkomnar vår nya medlem 

Daniel Björklund som flyttar  

in i lgh 37 på 5 C den  

29 september! 
 

 

Posten Sofiagatan stänger 

Finns posten ens kvar? Ja, faktiskt! Men inte så länge till, 

vårt lilla lokala postkontor beläget på Sofiagatan kommer 

att stänga i februari nästa år. Kunderna hänvisas till det 

stora kontoret på Kruthusgatan (bakom centralstationen). 

Dock kommer filialen i Tempobutiken att vara kvar, så de 

flesta postärenden går fortsatt att göra i vårt närområde! 

 

 

Beskärning träd 

Beskärning av 4-5 st. träd kommer att utföras av extern 

entreprenör (Trädakuten) under första halvan av oktober. 

Detta gäller de träd som växer på uteplatserna då de har 

blivit så stora att grenverket ligger an och slår i våra 

fasader.  

 

Ändrade Parkeringsregler på 

Lilla Munkebäcksgatan 
I samband med ovanstående kan det vara på sin plats att 

upplysa medlemmarna om att staden har ändrat 

skyltningen samt skärpt till bevakningen av parkerade bilar 

på Lilla Munkebäcksgatan. Parkering tillåts nu max 24 h! 

Det innebär för er som behöver evakuera er bil tillfälligt 

under vårt projekt laddstolpar: Parkera om er bil 1 ggr/dag! 

Tandkräm                                     80 st 

 

Parkeringsförbud vissa platser 
- Inför projekt laddstolpar behöver vissa bilar flyttas 

Projektstart med grävning är planerat till onsdagen den 27 

september, vilket kommer innebära att visa 

parkeringsplatser ej kommer att kunna användas. Vi har 

idag endast preliminärt besked, vänligen planera efter 

detta! Fler platser än de nedan uppräknade kan komma att 

beröras. Aktuella P-platsinnehavare kommer att få exaktare 

besked i sin brevlåda måndag den 25/9. 

 

Planerat P-förbud från kl. 18.00 den 26/9 gäller platserna: 

 

3, 4, 12, 13, 14, 19 och 20 
 

Berörda platsinnehavare hänvisas att parkera längs med 

Lilla Munkebäcksgatan så länge. 

Platserna beräknas inte vara avstängda mer än ett par 

dagar, men exaktare besked kommer som tidigare nämnts 

delges berörda samt anslås. 

Har du frågor kring ovanstående kontakta Niclas: 0736 - 56 

09 18. 



Dyrare sophämtning på grund av slarviga medlemmar 

Det finns saker som är roliga att skriva om. Det finns saker som är mindre roliga att skriva om. Och det finns saker som kan 

tyckas vara fullkomligt onödiga, men uppenbarligen behöver Brf Bagaregårdarnas medlemmar ytterligare handledning i 

hur man hanterar sitt avfall och sorterar sina sopor. 

Våra fakturor från Renova har numera nästan alltid flera rader med tillägg för extratid som sophämtarna fått lägga på att 

eftersortera era sopor. Minimidebiteringen för vare tillfälle är 8 minuter = 120 kr inkl. moms. 

 

 

 

 

 

Utanför soprum, lämplig placering?         Pris en st. Pizza hos pizzerian: 75 kr 

Ökad kostnad: + 120 kr                      Efter att ha dumpats med påse,  

                       matrester och kartong i behållaren 

                       för förpackningar: 195 kr 

 

      Grovsopor snyggt lutat mot väggen 

      + 120 kr + extra vikt i restsoporna. 

 

 

 

Osorterat matavfall på golv: + 240 kr       Behållaren anger: Metall, porslin och glas. 

                        Tack för denne medlems insats: + 240 kr 

Ovanstående bilder är exempel som vi hunnit upptäcka innan sophämtarna kommit. Men ska vi verkligen lägga 

gemensamma resurser av tid och pengar på att städa efter varandra? Eller ska vi helt enkelt acceptera ovanstående och 

istället höja månadsavgiften så att den täcker dessa ökade kostnader? Föreningens krav är enkelt: Alla ska sortera efter 

bästa förmåga. Är då ovanstående exempel på vad vi förmår, eller kan vi bättre? 

 

 

  

Gemensamhetslokalen 
Styrelsen har nu tagit fram en ljudrekommendation för er 

som spelar musik sent på kvällen i vår lokal. Nivån är satt 

efter att man lyssnat efter ljudspridningen i intilliggande 

lägenheter. Rekommenderad inställning är skyltad på 

förstärkaren. 

Regn och hagel den 15/9 
Ett oväder vi kommer minnas länge drabbade föreningen 

fredagen den 15 september. Stora hagel om kraftigt regn 

under flera timmars tid förvandlade föreningens gång- 

vägar till små floder. Läs mer om lördagens "Damage 

Control" på hemsidan under "nyheter". 


