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Informationsblad för 

medlemmarna i Brf 

Bagaregården, sedan 1941! 
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Årsstämman 
Ett stort tack till alla medlemmar som deltog i årets 

stämma som hölls den 21 april. Under rådande 

omständigheter med stämma utomhus och utglesade 

sittplatser lyckades Bagaregården genomföra en stämma 

som ändå upplevdes helt ordinär! 

Med 22 närvarande röstberättigade var till och med 

deltagarantalet i helt normal omfattning för vår förening. 

Kvällen började med riktigt inbjudande kvällssol men mot 

slutet kom de strategiskt utlagda filtarna till användning då 

den tidiga vårvärmen försvann snabbt i takt med att solen 

gick ner.  

Lotta valdes till mötesordförande och de ordinarie 

punkterna avklarades tämligen raskt. Styrelsens 

årsredovisning fastslogs och styrelsen ledamöter 

beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

Till ny ledamot invaldes Kim Lundemo (lgh 36), och 

Styrbjörn Såtvik (lgh 4) omvaldes på två år. Till suppleanter 

valdes Elisabeth Sandberg (lgh 22) som helt ny i styrelsen 

och Jonatan Kuosku återvaldes för ett år till.  

Inga motioner fanns att behandla varför mötet avslutades 

strax efter halv åtta med att avgående ledamöter och 

andra medlemmar som haft uppdrag under året 

avtackades med blomma och gåva.  

Protokollet från årsstämman finns nu uppsatt utanför 

expeditionen för den som vill läsa. 

Nu kommer den – sommaren! 

Efter en lång och fin vår börjar nu äntligen temperaturen 

att gå upp så att det snart går att sitta ute på kvällen utan 

att ha vinterjackan med sig. Sommaren är ju Brf 

Bagaregårdens riktiga högsäsong och tiden då vi verkligen 

kan njuta fullt ut av vår mysiga baksida med sin fina 

trädgård. Nu kommer det inte vara många kvällar 

framöver utan att minst en grill är tänd! 

Grillregler Brf Bagaregården: 

• Grill får ej stå närmare husen än gången, grillning 

på balkong eller altan är ej tillåten. 

• Grill som man vill ha för sig själv skall tas hem 

dagen efter (när den svalnat). 

• Grill som kvarlämnas på gemensam uteplats får 

andra medlemmar använda. Men var rädd om 

sakerna – någon av dina grannar har ju ställt 

grillen till förfogande! 

Reglerna finns av brandskydds och trivselskäl samt det 

enkla faktum att om ALLA medlemmar skulle hålla sig med 

egen grill så skulle vi inte ha plats för något annat än just 

grillar på uteplatserna… 

Nya altandörrar 
Äntligen har så de medlemmar som beställt ny altandörr 

fått dessa monterade i veckan. Montaget hade blivit 

försenat och vi har inte riktigt fått någon bra förklaring 

från entreprenören av vilken orsak, men kanske är bättre 

sent än aldrig något av ett normaltillstånd i dessa tider. 

Efter att de nya låsen monterats kommer arbetet att synas 

av, meddela gärna innan om ni själva ser något fel! 

Vinnare städdagen 
Lyckliga vinnare på städdagens deltagarlotteri blev Marie, 

Niclas och Joel – grattis och tack för goda insatser! 

Uppehållsvädret höll nästan hela städdagen och tur var väl 

det – vi var många medlemmar som kämpade med att 

iordningställa och göra fint i vår förening under två timmar 

lördagen den 2 maj.  

Vinnare förresten? Alla medlemmar är ju vinnare när vi får 

så fint i vår förening! Tack allihop för ett gott arbete! 

 

 

 



Cykelparkeringen 3 D 

Tyvärr har arbetet avstannat lite kring uppförandet av den 

nya cykelparkeringen vid gaveln 3 D. Det är inte 

arbetslusten som tryter eller brist på resurser – föreningen 

är redo att fortsätta arbetet så fort som… 

…bygglovet blir beviljat. Inlämnade underlag har gått 

igenom första prövningen och vi behövde förtydliga ett par 

ritningar innan byggnadsnämnden kan ta beslut, dessa 

handlingar är nu inskickade. Trots att det bara är ett enkelt 

skärmtak så gäller samma prövning som inför vilket annat 

bygge som helst. 

Så till alla er som trängs i cykelrummet (och ni är många!), 

försök hålla ut ett tag till! 

 

Trädgårdsgrupp 

Efter några års frånvaro är det äntligen dags att starta upp 

föreningens trädgårdsgrupp igen! Flera medlemmar har 

efterfrågat om det finns samt att få vara med och fixa och 

planera kring buskar, rabatter och odlingar. 

 

Elisabeth i lgh 22 inbjuder nu alla som är intresserade av 

att delta till en första träff: 

 

Torsdagen den 4 juni kl 18.00 

 i gemensamhetslokalen. 

 

Välkommen du som vill  

påverka eller förbättra i  

vår fina trädgård!   

 

Nya styrelsen 

Den nya styrelsen har både konstituerat sig och hunnit 

med sitt första ordinarie styrelsemöte. I samband med det 

togs även sedvanligt ett foto – här är den nya styrelsen: 

 

 

 

 

 

 

Stående från vänster: Styrbjörn Såtvik, Elisabeth Sandberg, David Lundback, 

Jonatan Kuosku, Marian Craciun. Sittande: Lotta Persson och Kim Lundemo 

Ny ledamot från HSB är Marian och han är även 

områdesansvarig för våra fastighetsskötare samt deltar i 

skötsel och drift av föreningen.  

Kontaktuppgifter till styrelsens olika funktionärer kommer 

inom kort upp på anslagstavlan utanför expeditionen. 

 

 

 

 

Ribbas Gata blev av med sin allé 

Gångbanan mellan Sävenäsgatans vändzon och Lilla 

Munkebäcksgatan är inte bara alla Bagaregårdares främsta 

försörjningsled till skafferi ICA Kvantum – det är också 

Göteborgs stads allra minsta gata. Ribba omnämns även 

som Rebba och är efternamnet på krögaren som hade sista 

gästgiveriet innan stadsgränsen beläget ungefär där 

Ånäsvägen möter Redbergsplatsen från ca år 1730. 

Minsta gatan kanske men den hade en rätt klädsam allé – 

tills för ett par veckor sedan… 

Vad som i förlängningen kommer att bli där träden stod är 

oklart men uppgifter som inhämtats från styrelsen i den 

föreningen gör gällande att de buskar och träd som idag är 

planterade på deras framsida kommer att tillfälligt 

evakueras till Ribbas gata då de inom kort har ett större 

dräneringsarbete planerat. 

 

 


