
Städdag och loppis 

Städdagen den 4: e maj lockade som vanligt många medlemmar, ett 25 tal Bagaregårdare röjde och gjorde fint i 

föreningen. Bland annat så monterades tvättställningen som rasat ihop under vintern ner, men också årligen 

återkommande uppgifter som rengöring av gårdsbelysning, runt entrédörrar, uteplatser m m gjordes. Jon ledde arbetet 

fram till korvgrillningen där 50 korvar tog slut allt för fort. Vinlotteriets vinster gick till Ingela (lgh 24) och Lena (lgh 22), 

grattis till er! Tack till alla er som deltog! 

Loppisen kom med strålande vårväder, och besökarna hängde bokstavligen på låset, då vi denna gång hade spärrat av 

föreningen fram till öppningen kl. 10.00, för att försäljare och caféet skulle hinna ställa allt i ordning. Sedan var det full 

kommers fram till kl ett, sedan lite lugnare under den sista timmen. Örgryte Härlanda Posten har skrivit en artikel om 

loppisen i sitt majnummer, artikeln finns att läsa på vår hemsida, som dessutom är uppdaterad med bilder från årets 

loppis. (Artikeln sitter även uppe på anslagstavlan utanför kontoret). Bagaregården 25:2 (som var samarrangör med oss i 

år) var mycket nöjda, och de ville rent av köra en ny loppis även i höst! Men vi backade från det, en helg/år är vad vi 

mäktar med. Loppisen återkommer till våren 2014, väl mött då! 

 Målning och trall på balkonger 

Under pågående målningsprojekt har vi uppmärksammat att många av er 

som har trallgolv på era balkonger, har lagt det kloss an fasaden. Det är inte 

bra, fasadbrädorna ruttnar i nederkant. Snickarna har därför ombetts att 

såga ifrån en bit, så att fasaden åter går fri.  

För övrigt så har vi haft möte med målarna angående att vi ej varit tillfreds 

med att det går för långsamt. Efter detta möte har de nu fått upp farten, och 

planen är att treans hus skall bli helt färdigt från ställning under juni månad. 
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Utesäsong i Bagaregården 

Sommar är utesäsong i föreningen. Påminnelse om 

våra grillregler: Grillning skall ske på gången eller 

vid våra gemensamma uteplatser. Låt grillen stå 

kvar över natten, så den hinner svalna innan ni 

flyttar den intill husvägg eller liknande. 

Missa inte våra fina uteplatser, perfekt när man är 

många! Dynorna hämtas/lämnas i pannrummet 

beläget i källaren hus tre.  

Informationsblad för 

medlemmarna i Brf 

Bagaregården, sedan 1941! 
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Presstopp presstopp 

Envisa rykten gör gällande att Lotta i lgh 

33 (som alltså inte vann i vårdagens 

vinlotteri för en gångs skull) ändå har 

kommit över vinnarflaskan. Efter att hon 

upptäckt att vin saknades till lördagens 

middag, har hon gått till Ingela och 

”lånat” en flaska, vilken sedan visade sig 

vara just vinnarflaskan från städdagen. 

Därmed ett lugnande besked till 

Bagaregårdarna, ordningen är alltså 

återställd… 

Kräftskiva 

 

Föreningens 

kräftskiva kommer 

tillbaka lördagen 

den 10: e augusti. 

Boka upp i 

almanackan redan 

nu!  

 

Ny HSB ledamot 

Nu har HSB tillsatt den vakanta platsen i 

Brf Bagaregårdens styrelse med en herre 

vid namn Rickard Daun. Rickard har 

hunnit vara med på 1 möte hittills, och vi 

hälsar honom välkommen till styrelsen. 


