
Bagaregårdshelg 4–5 maj 

Kommande helg är det dags för en riktig vårfest i 

Bagaregården, först städdagen på lördag och sedan loppis 

på söndag. Och under hela helgen finns container för 

grovsopor uppställd: - bäddat för en rejäl röjning med 

andra ord! 

 

Städdagen lördag 4 maj kl 10.00 till 12.00: 

Arbetsuppgifter fördelas på expeditionen från kl. 10.00. 

Kom "arbetsklädd", handskar finns att låna. Vi har mycket 

att göra och två timmar går fort så det är viktig att alla 

som har möjlighet är med och hjälper till. Efteråt grillar vi 

korv och lottar ut priser bland de som deltagit. 

Loppis söndag 5 maj kl 10.00 till 14.00: 

Vi behöver fler medlemmar som kan hjälpa till med cafét! 

Hör av dig till Lotta så snart som möjligt: 0709-66 24 66. 

Alla säljare och medlemmar som skall hjälpa till startar 

med förberedelser kl 8.00 till 9.00. Det är skyltning, 

fördelning av bord, iordningställande av caféet mm. 

Samling vid expeditionen. 

Mellan 9.00 och 10.00 får alla säljare tid att ställa i 

ordning sina egna bord och prylar medans övriga 

fortsätter med resten av förberedelserna. Föreningen 

spärras av fram till 10.00, inga kunder skall släppas in i 

förväg. Loppisen öppnar 10.00 och stänger 14.00. Vi 

avslutar med pizza i en gemensam sittning på gången. 
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Informationsblad för 

medlemmarna i Brf 

Bagaregården, sedan 1941! 

Nu målas plåttaken! 
Årets första projekt kommer att starta måndagen den 29 

april. Det är plåttaken på sop- och cykelrummet vid 

gavlarna hus 3 som skall ommålas. 

Taken målades senast år 2013, dock reserverade sig vår 

entreprenör för resultatet då vald färg egentligen inte gick 

ihop med befintligt färgsystem. Korrekt har det visat sig 

då det redan efter ett år började flaga och idag så här sex 

år senare så är taken rejält avflagade. 

Målningen kommer att utföras av Revex AB och beräknas 

totalt ta max två dagar. 

 

Årsstämman 2019 

Årsstämman den 23 april samlade 20 röstande medlemmar i 

gemensamhetslokalen på tisdagskvällen. Något förvånande 

saknades flera av föreningens allra nyast inflyttade, här behöver 

styrelsen tydliggöra vikten av att närvara på föreningens 

viktigaste möte. 

 

Att köpa in sig i en bostadsrättsförening är för de allra flesta en 

tung privatekonomisk investering, och att i det läget avhända sig 

insyn och möjlighet att rösta i föreningens angelägenheter är ett 

högt risktagande. 

 

Styrelsen kommer återkomma under hösten för ett 

utbildningstillfälle för att höja kunskapsnivån och 

medvetenheten hos alla våra medlemmar, men främst riktat till 

de som flyttat in nyligen. Brf Bagaregården är en mycket stark 

förening men för att säkra att det fortsatt skall vara så behöver vi 

medlemmar som är medvetna och engagerade i sin förening! 

 

Stämman inleddes med att föreningens ordförande hälsade alla 

välkomna och Lotta passade också på att först påminna om 

kommande städ- och Loppishelg. Därefter startade själva 

stämman. 

 

Lotta höll själv i första delen med föreningens vision och mål 

samt förvaltningsberättelsen, därefter tog Karin över och gick 

igenom 2018 års verksamhet samt utfört och planerat underhåll. 

Niclas avslutade med att redovisa resultat och balansräkningen. 

Stämman fastställde årsredovisningen samt styrelsens 

dispositionsförslag och därefter beviljades styrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 

 

Lotta Persson och David Lundback omvaldes till ledamöter på två 

år och till föreningens ordförande valdes Lotta Persson. 

 

Till nya suppleanter valdes Styrbjörn Såtvik (lgh 4) och Jonatan 

Kuosku (lgh 43). Huvudrevisor Peter Erixzon omvaldes på ett år 

och förtroendevald revisor blev åter Daniel Björklund (lgh 37). 

Valberedning blev Maja (lgh 18) och Ulf (lgh 44). Inga motioner 

hade inkommit. 

 

Därefter avtackades och premierades  

avgående ledamöter och de  

medlemmar som har haft  

andra ideella uppdrag inom  

föreningen med blommor  

och gåvor varpå stämman avslutades. 
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Cykelrensning pågår 
En kort påminnelse om att cykel behöver vara uppmärkt 

senast på städdagen den 4 maj. Märklappar finns i alla 

trapphus samt i cykelrummen.  

 

Tips för en lyckad loppis 
 Allt går att sälja! 

- Prismärkt säljer bättre! 

- Glöm inte växelkassa! 

- Erbjud gärna Swish! 

 

Prislappar kommer att delas ut till alla som bokat bord 

några dagar innan loppisen. På loppsidagen finns 

prislappar, märkpennor, påsar mm att hämta vid 

expeditionen. 

Jämn födelsedag 
Vår medlem Johan i lägenhet nr 28 

Fyller jämt 50 år den 8 maj. Bladet ber 

att få gratulera lite i förskott! 

 

Uppställda dörrar 
Vänligen undvik att ställa upp portdörrarna ifall ni inte 

tillräcklig tillsyn till porten! Stängda portar är en del i 

föreningens skalskydd och säkrar tryggheten för alla 

boende i ditt trapphus. 

 

Loppisextra!! Nu börjar uppladdningen! 

Kickstarta våren med en loppis! 

Efter 7 års succéloppisar verkar årets loppis bli ännu 

större om man tittar på antalet bokade bord. Loppisen är 

ett bra tillfälle för medlemmarna att städa och röja ur 

sina förråd, samtidigt som vi marknadsför vår förening 

under årets kanske vackraste tid! 

Tidigare års loppisar har blivit väldigt lyckade med både 

fantastiskt väder och många besökare. Givetvis hoppas vi 

på ännu fler besökare i år och minst lika bra väder!  

Alla medlemmar behövs! Både som säljare, funktionärer 

eller för att agera kunder och ambassadörer för Brf 

Bagaregården under dagen. 

Se även tipsen här bredvid för hur just du lyckas med din 

försäljning eller hur du kan bidra till att göra även 2019 

års loppis till en succé! 

 

Boka bord och sälj du också! 
Har du missat att boka bord? Dra iväg ett snabbt SMS till 

Lotta (0709662466) så fixar vi bord till dig också! Det går 

bra att SMS a ändra fram till fredag 3 maj. 

Och du, det är helt gratis att vara med och sälja! 

 

Våffelcafé 
Ingen Loppis utan ett rejält kafé med gofika och 

nygräddade våfflor! Kafét är loppisens centrala punkt och 

de allra flesta besökare köper gärna en fika. Kaféets kassa 

används sedan till att finansiera hoppborg och bordshyra, 

men kassan har de senaste åren även använts för inköp av 

gårdsgranen vid jul.  

Har du inget eget loppisbord får 

du jättegärna hjälpa till med 

kafét! Hör av dig till Lotta redan 

nu eller kom förbi och anmäl 

dig på städdagen! 

(Lotta: 0709-66 24 66) 

 

Ny hemsida! 
Föreningen har uppdaterat och lagt om hela sin 

hemsida, numera går det enkelt att läsa och navigera 

från alla skärmstorlekar te x mobiltelefonen! 

Det är David i styrelsen som under vinter och vår har 

migrerat över allt material. Löpande håller vi nu på med 

uppdateringar mm, gå genast in och kolla!  

www.bagaregarden.org  

 

Upphittat! 
Ett par svarta läs(?) glasögon utanför källaren till hus 5. 

Ring Niclas 0736-56 09 18 eller mejla föreningen! 

 

http://www.bagaregarden.org/

