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Informationsblad för
medlemmarna i Brf
Bagaregården, sedan 1941!

Lyckad Bagaregårdshelg!
- rekorddeltagande på både städdag och loppis!
Ett stort tack till alla medlemmar och utomstående som deltog i årets Bagaregårdshelg!
Under lördagens städdag var vi över 30 medlemmar som röjde, städade och plockade fram utesäsongen från
vinterförvaringen. Och vi var verkligen i föreningens alla hörn och fixade: Från längst bort i källargången i hus ett och längs
med Ribbas Gata ner till cykelbanan på Lilla Munkebäcksgatan, nere från tvättstugornas golvbrunnar och ända upp till
flaggstångens knopp.
Efter drygt två timmar samlades alla Bagaregårdshjältar framför 5 A för välförtjänt korv och ett deltagarlotteri. Vann
lotteriet gjorde Elisabeth i lgh 22 samt Oscar i lgh 6 vilka erhöll var sitt presentkort på ICA.
Återigen ett stort tack till er alla för mycket goda insatser!
Söndagens loppis började kl. 8.00 med iordningställning av bord och café samt skyltning. Strax efter nio var det mesta
klart och säljarna kunde koncentrera sig på sina egna bord. Fem i tio öppnade loppisen och ett tiotal väntande kunder
småsprang fram till de första borden i jakt på de bästa fynden.
Dagen flöt på bra med mycket folk och bitvis riktigt bra väder, dock började temperaturen sjunka oroväckande en stund
efter 12, och visst kom det sedan: Kvart över ett öppnade sig himlarna och det blev bråttom att stänga loppisen, lite
tidigare än planerat.
Allt avslutades i sedvanlig tradition med gemensam Pizza, denna gång i lokalen. Tillsammans kunde vi summera rekord i
antal deltagande säljare samt antal sålda våfflor i caféet!
Sugen på mera? En stor promenad- och bakluckeloppis arrangeras i västra Bagaregården kring Ånäsfältet lördagen den 8
juni, start kl. 11.00!

Protokoll årsmöte

Hemsidan uppdateras…

Missade du årsstämman eller vill du bara kontrollera
protokollet? Finns nu att läsa på föreningens anslagstavla
utanför expeditionen. I enlighet med föreningens rutiner
publiceras inga protokoll på hemsidan.

…mest hela tiden, men för er som saknat årsredovisningen
samt senaste Bladet så ligger detta ute nu. Då sidan ligger
på en ny plattform så har vi en del att lära oss innan allt
fungerar lika snabbt som förut.

Ledigt extra förråd

Roliga avimeddelanden

Från 1: a juni är lilla förrådet under trappen uppgång 1 A
ledigt för uthyrning. Kostar endast 50 kr/månad och är
perfekt för dig som känner att ditt ordinarie förråd börjar
bli överfullt. Förrådet är öppet så det är bara att kika in!
Kontakta Niclas om du vill hyra detta förråd!

Förvaltningen låter hälsa och tacka för alla roliga
meddelanden som kommit in med era avgiftsbetalningar.
Fortsätt gärna så – kul att man kan busa till det lite när
man gör något så trist och rutinmässigt som betalar sina
räkningar…

Nya styrelsen
Föreningens styrelse har konstituerat sig enligt följande:
Ordförande: Lotta Persson lgh 33 (utsedd av stämman)
Vice Ordförande: Karin Gustafsson lgh 12
Sekreterare: Max Själander lgh 7
Kassör: David Lundback lgh 19
Ansvarsområden:
Hemsida och Bagaregårdsbladet:
David Lundback och Niclas Jonsson
Gym och Bastu:
Styrbjörn Såtvik
Gemensamhetslokalen:
Lotta Persson och Karin Gustafsson
Gästrummet:
Desirée Johansson
Förtroendeman:
Niclas Jonsson
Som synes så behöver man inte vara med i styrelsen för
att ha en uppgift inom föreningen. Vi har flera
återkommande uppdrag som söker ansvariga, och du
kanske själv har kommit på något som vi skulle behöva se
efter eller göra mera regelbundet. Hör av dig till din
förening – alla krafter behövs!
brfbagaregarden@comhem.se

Kommande styrelsemöten
Styrelsen meddelar att kommande möten är planerade:
Nästa: tisdag 18/6, därefter tisdag 20/8.
Söndagen den 16 juni har gamla och nya förtroendevalda
en workshop med utbildning och aktiviteter i lokalen.

Gemensamhetslokalen
Kul att vår fina lokal är så pass omtyckt, och den här våren
har det varit rekordmånga bokningar för både fest och
möten. Inga allvarligare incidenter eller störningar har
rapporterats men vi vill ändå påminna om några
förhållningsregler som gäller när du bokar lokalen:
1) Utan bokning är lokalen fri att använda om den är
ledig för ett möte, se en film, kasta lite pil eller en
kortare sittning innan man går ut. Bokad medlem
har företräde.
2) ”Mötesbokning” är lika ovan men garanterar dig
plats i lokalen. Både mötesbokning samt fritt
användande kräver att du skall kunna lämna
lokalen till nästa medlem omgående och ingen
städning eller undan plockning får ske efteråt
utanför den bokade tiden.
3) ”Festbokning” innebär att du får boka upp 1 dygn,
och inom den tiden skall iordningsställande både
före och efter festen ingå. Städning skall göras så
att lokalen går att ta i besittning omgående efter
din bokade tid.
Tänk också på att samma ordningsregler gäller i lokalen
som för din bostadsrätt. Det vill säga du får inte störa
omkringboende samt att du ansvarar för alla gäster du
bjuder in. Alla boende i föreningen skall kunna känna sig
trygga i sitt hem och i vår förening!

Nya medlemmar
Vi välkomnar följande nyinflyttade till föreningen:
Elsa Horwath och Emir Husic i lgh 32 från den 29 maj
samt
Marie Hultqvist i lgh nr 6 från den 10 juni
Välkomna till Brf Bagaregården!

Parkeringskön tog ett skutt!
I och med senaste tidens in- och utflyttningar byter några
parkeringsplatser hyresgäst. Vid fördelningen visade det
sig att de medlemmar som stod som nr 1 och 2 i kön ej
längre ville ha en plats samt att nr 3 valde att avvakta och
ställa sig sist i kön. Kvar i kön är nu endast tre medlemmar!

www.bagaregarden.org

