
Årsstämma 2022-04-26 

Tisdagen den 26 april är det dags för årsstämma i 

föreningen. Alla medlemmar är kallade till 

föreningslokalen där mötet är planerat till kl. 18.00. Kom 

gärna lite innan så du hinner plocka för dig av go fikan!  

Kompletta stämmohandlingar kommer utdelas 14 dagar 

före mötet. Välkomna! 

Hyra skåpbil?  
Nu finns det ännu fler möjligheter för den som behöver 

hyra bil eller skåpbil. Digitaliseringen möjliggör att det 

numera inte behövs ett kontor eller personal för att 

administrera uthyrningarna utan det räcker med en 

parkeringsplats och att den som önskar hyra tankar ner 

en app. till telefonen! 

Helt nära oss på parkeringsplatsen efter ICA finns t ex 

skåpbil från Ezeto eller personbil från Kinto att hyra. Sök 

upp företagens hemsidor om du är intresserad av hur det 

fungerar. Priserna verkar ligga lite lägre än Cirkle K vilket 

så klart förklaras av att man inte har någon fast personal 

på plats utan allt sköts helt automatiskt via respektive 

app. 
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Grusupptagning – P-förbud! 
Våren är på väg till Sävenäsgatan! 

Torsdagen 14 april kommer gatan att sopas ren från 

vinterns grus vilket innebär att inga bilar får stå parkerade 

mellan 09.00 och 12.00. 

Lägg gärna in en påminnelse i din telefon 

redan nu så att du inte glömmer att  

flytta din bil! 

Tyvärr sammanträffar datum och tid med att det 

samtidigt råder parkeringsförbud även på Lilla 

Munkebäcksgatan – se artikel nedan.  

 

Informationsblad för 

medlemmarna i Brf 

Bagaregården, sedan 1941! 

Ny portkod 

Nu har det blivit dags för en ny portkod 
igen. Koden kommer att bytas under 
söndagen den 27 mars. Glöm inte att 
koden är konfidentiell och ska inte delas 
ut till vänner eller utomstående. Ny 
kod:  

XXXX 

 Den nya koden gäller även soprummet! 
 

 

 

 

 

 

 

Bagaregårdshelg 7–8 maj 
Helgen efter valborg välkomnar vi våren på riktigt till 

Sävenäsgatan – först med städdag på lördagen kl 10.00 till 

12.00 och på söndagen är det äntligen dags för loppisen 

att återkomma! 

Mer om loppisen på BaksidanBladet. 

Vårens städdag handlar förstås om att göra föreningen fin 

igen efter vintern genom att sopa undan grus och löv 

samt att tvätta rent från alger och smuts. Självklart 

plockar vi fram alla utemöbler och snyggar till på 

respektive uteplats. Med mera!  

Alla medlemmar är välkomna att delta - ju fler vi blir 

desto mer får vi gjort. Som vanligt avslutar vi med 

gemensam korvgrillning och deltagarlotteri. 

Särskild lapp kommer även sättas upp i trapphusen. 

Under hela helgen kommer en container finnas uppställd 

där alla medlemmar kan slänga sina grovsopor, trasiga 

möbler mm. 

P-förbud även på Lilla 

Munkebäcksgatan 
Det skall sopas även på Lilla 

Munkebäcksgatan så även där är det 

parkeringsförbud vissa dagar framöver. 

Följande torsdagar riskerar du 

parkeringsböter mellan kl. 09.00 och 12.00: 

Torsdagen den 31 mars 

Torsdagen den 14 april 

Torsdagen den 28 april 
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Loppis säljare/funktionär 
Vi behöver förutom säljare även medlemmar som kan 

hjälpa till som funktionärer: På loppisdagen gäller det 

främst skyltning och iordningställning på morgonen samt 

därefter hjälp i caféet.  

Vill man hjälpa till med att hämta/lämna bord eller 

hoppborg så är det så klart också välkommet. 

 

Loppis general i år är Lotta Persson i lgh 33, hon kommer 

informera mera och samla ihop er som vill hjälpa till. Ett 

första upptaktsmöte hålls i lokalen den  

13 april 2022 kl 18.30 
Alla intresserade – säljare som funktionärer är välkomna! 

 

Mera information kommer sedan komma löpande både i 

era trapphus och i Bladet för april. 

 

På gång i våra kvarter 

En ny restaurang med italiensk inriktning är på väg till 

Stockholmsgatan 3. Det är före detta konditoriet som just 

nu byggs om till ett nytt matställe för oss Bagaregårdare. 

Enligt uppgift beräknas de slå upp portarna under april 

månad (med reservation för ändrade besked). 

Boka bord nu! 

Lista för att boka 1 eller 2 bord sitter uppe på 

anslagstavlan utanför expeditionen. Alla bokningar av 

medlemmar är gratis, har du en kompis som vill komma 

och sälja tar vi 100 kr i bordshyra. Vi ser gärna att det 

kommer många säljare så fråga gärna runt i 

bekantskapskretsen eller prata med dem du vet är 

”loppisrävar” sedan tidigare.  

Loppis i Brf Bagaregården 

Äntligen – efter två års inställda loppisar på grund av 

Corona – Loppisen är tillbaka den 8 maj! 

 

Då det är nästan tre år sedan vi hade loppis senast och 

många medlemmar har flyttat in sedan dess så kommer 

här en liten genomgång för er som inte varit med förut: 

 

Sedan år 2012 har föreningen haft loppis kl. 10.00 till 

14.00 söndagen efter vårens städdag. Loppisen består 

främst av oss själva – varje lägenhet kan boka bord som 

sedan ställs upp längs med båda sidorna av gången. Det 

brukar även delta några säljare som kommer in utifrån. 

 

Föreningen ordnar med bord till alla säljare, håller ett 

stort våffelcafé i gång mellan hus 3 och 5 samt ställer upp 

en hoppborg på gräsmattan för alla barn. 

 

Det brukar vara ett 15-tal medlemmar som säljer men vi 

har plats för många och ju fler desto bättre affärer och 

roligare loppis för alla. Det brukar dyka upp ett par 

hundra besökare som får se vår fina bakgård och unika 

miljö i vår del av staden. 

 

Loppisen har flera syften – dels så marknadsför vi vår fina 

förening och gör platsen känd för fler vilket så klart 

gynnar oss alla, men sedan är det också väldigt smart att 

på ett enkelt sätt kunna sälja av en del prylar samtidigt 

som man ändå rotat igenom sina gömmor i och med att vi 

har containern på plats. Men främst är det väldigt kul! 

 

Det är inte ovanligt att en och annan Bagaregårdare efter 

att loppisen stängt på eftermiddagen knatat bort till 

containern och slängt sina osålda saker där - praktiskt! 

 

Bilder på folkfesten finns på hemsidan!  

 

 

Nya TV-lösningen 

Comhem har nu varit här och plockat bort sin utrustning 

varför det gamla nätet nu definitivt är skrotat. 

Föreningens företrädare har den senaste veckan varit 

hos flera boende och kopplat in det nya systemet. 

Vi ser att det fortfarande finns flera lägenheter som inte 

kommit i gång och registrerat sina routrar och TV-boxar.  

 

Försök gärna att få detta gjort så att vi med säkerhet vet 

att allt fungerar i alla lägenheter. Det kan bli svårt att 

hävda fel från leverans eller installation om det gått för 

lång tid sedan montering!  

 

 

 

 


