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Informationsblad för
medlemmarna i Brf
Bagaregården, sedan 1941!

Gemensamhetslokalen
- bokningssystem klart och redan använd flera gånger!
Lokalen är bortsett från några mindre detaljer klar och
projektet därmed avslutat. – Även om man givetvis alltid
vill få färdigt ett projekt helt komplett, så finns det ibland
anledning att låta vissa detaljer växa fram för att nå bästa
resultat, berättar Niclas från projektgruppen. – Det som
återstår är främst utsmyckning, tavlor, draperier et c och
här kan det ta en liten tid innan vi vet precis vilka färger
och vilken typ av bilder vi vill hänga upp. Sedan är det
heller ingen hemlighet att efter fem månaders intensivt
arbete behöver de inblandade en paus, och målet är att vi
kommer komplettera undan för undan under hösten.
Lokalen är alltså öppen för användande och bokningslistor
hänger uppe utanför expeditionen. Ca tre månader i
förväg går att boka (lika gästrummet), och tiden är valfri
från 2 till 24 timmar.
Hittills har lokalen redan bokats till möhippa,
födelsedagsfest, schlagerkväll, fest och styrelseutbildning!
Utöver bokningarna har medlemmar även använt lokalen
för att se på film samt att spela Dart.

Årsstämman 25/4
Årsstämman den 25 april var i år extra välbesökt med hela
27 röster representerade. Ordförande Lotta ledde
stämman, och efter att nödvändiga formalia avklarats så
redogjorde Niclas för föreningens ekonomi och styrelsens
årsredovisning.
Bokslutet godkändes av såväl stämma som revisorer, och
lades till handlingarna. Därefter följde val, och den nya
styrelsen fick följande sammansättning:
Lotta (lgh 33) omval 2 år, David (lgh 19) nyval 2 år och
Karin (lgh 12) fyllnadsval 1 år. Sittande på ett år till är
Marcus (lgh 30) och sedan tillkommer HSB: s ledamot
Magnus. Till suppleanter på 1 år valdes Kenneth (lgh 40)
och Benny (lgh 46).
Ny internrevisor blev Ulf i lgh 44 och valberedningen
2017-2018 består numera av Jon (lgh 8) och Linn (lgh 30).
Till sist förslagsdelen, där stämman hade två motioner och
en proposition att behandla.
Motion 1: Halv månadsavgift en månad: Styrelsen hade
svarat motionären att förslaget motverkade föreningens
mål och yrkade avslag vilket stämman biföll.

Priser:

Motion 2: Upplåta del av källare i hus 1 till
bostadsrättsyta: Stämman biföll motionen.

Spontant användande möte, Dart, film, workshop et c.
(skall ej bokas in på listan!)
0 kr, begränsat till max 6 timmar och fest ej tillåtet.

Proposition: Styrelsen önskade få investera i laddstolpar
för elbil på totalt sex st. p-platser: Stämman biföll
förslaget.

Bokad tid = lokalen är reserverad för just dig och din
aktivitet. Möte, Dart, film, workshop et c. Max 6 timmar.
50 kr/gång. Bokas på listan.

För er som vill läsa hela stämmoprotokollet går det att ta
del av på anslagstavlan utanför expeditionen.

Fest eller arrangemang över 6 timmar (max 24 h)
300 kr/gång. Du skall hinna förbereda och avstäda lokalen
inom din bokade tid. Bokas på listan.
För kompletta bokningsregler och priser för
återkommande aktiviteter (abonnemang) se anslag vid
bokningslistan.

Bagaregårdshelg 6–7 maj
Känns redan avlägset men givetvis måste vi tacka alla som
deltog och gjorde helgen den 6: e och 7: e maj till en
fantastisk Bagergårdshelg med städdag på lördagen och
Loppis på söndagen. Båda är aktiviteter som bidrar till att
öka sammanhållningen samtidigt som det ger oss en
möjlighet att marknadsföra Brf Bagaregården från sin
bästa sida! Åter igen tack till alla som bidrog på olika sätt!

Brf Bagaregården har
beviljats investeringsstöd!
Som stämman upplystes om inför beslutet att investera i
laddstolpar för elbil, har föreningen inför projektet sökt
investeringsstöd från Naturvårdsverket genom det så
kallade ”Klimatklivet”.
Strax före stämman gick av stapeln var deadline för att
inkomma med sin ansökan och föreningen fick iväg sin i
sista sekunden. (Hade stämman sagt nej hade ansökan
dragits tillbaka).
Denna första ansökan godtogs dock inte, och vi har i
dialog med en tjänsteman på Klimatklivet uppdaterat
ansökan samt kompletterat med ett flertal begärda
uppgifter. Efter varje komplettering så har det kommit
krav om ännu en, vilket gjorde att när så till slut
tjänstemannen den 9 juni meddelade att ansökan nu var i
komplett skick att kunna behandlas, drog vi en lättnades
suck och trodde väl knappast att detta kunde gå vägen, så
krånglig som bara ansökan hade varit…
Men så igår den 20 juni dimper det ner ett mejl från
Klimatklivet.
”Brf
Bagaregårdens
ansökan
om
investeringsstöd för anläggande av laddstolpar för elbil
har beviljats”. Stödet är på 120 000 kr vilket motsvarar 49
% av den kalkylerade totalkostnaden för projektet.
Skam den som ger sig!
Projektet beräknas starta
under september 2017 och
skall vara slutfört senast
den 2017-11-30.

Jämna födelsedagar
Vi gratulerar följande medlemmar till jämn födelsedag:
Teresia, lgh 27: 40 år den 22/6

Info som försvann
Inför besiktningen av lägenheterna som aviserades om i
förra bladet utlovades mer information. Infon skulle
utdelas till alla boende utav entreprenören, vilket denne
tyvärr glömde bort.
Dock skall enligt uppgift besiktningarna ha gått bra och
inga större avvikelser fanns att rapportera.
Detta var den andra av minst fyra tillfällen då
lägenheterna kommer synas av med anledning av
sprängningsarbeten som kommer utföras på andra sidan E
20. Planerade besiktningar:
1) Nollbesiktning (Maj 2015)
2) Förbesiktning (Maj 2017)
3) Slutbesiktning (omkring år 2022)
4) Efterbesiktning (omkring år 2027)

Ny medlem lgh 39
Vi välkomnar Moa Renström Hultgren som ny medlem och
granne i föreningen. Flyttar in den 3 juli på 5 D.

Kommande styrelsemöten
Styrelsen meddelar att kommande möten är planerade:
Nästa: tisdag 27/6, därefter tisdag 22/8.

Överklaga P-bot?
Har du fått en P-bot på Sävenäsgatan är det Controlla du
skall kontakta om du vill bestrida avgiften. Det är även hit
du ringer om någon står på din förhyrda plats eller om du
upptäcker ett dumpat fordon på gatan.
Controlla: 031 – 23 00 00.
Inget att göra en sommarkväll? Plocka gärna sniglar! Lägg i burk med
lite salt och ner i restsoporna. Tillsammans kan vi hålla nere antalet!

Tänkvärt
”Gräset är bara grönare på den andra sidan om man
glömmer att vattna hos sig själv.”
Citat från serien ”Nemi” i GP.

Christoffer, lgh 34, 30 år den 26/6

Stort grattis till er!

Och med det sagt återstår bara att önska alla medlemmar,
boende och besökare en riktigt glad sommar!

www.bagaregarden.org

