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Informationsbladet 
BAGARBULLEN 

 

Hemsidan 

Gasolgrill 

Container  

Fett-trattarna 

Telefonnummer till expeditionen, felanmälan 

Tvättpolletter  

Höstmöte 

Gästlägenhet  

Skötsel av fönster 

 

Bagargårdens hemsida 
Vår hemsida har vaknat till liv igen! Det är vårt mål att lägga in aktuella meddelanden och annat som 

är viktigt att hålla reda på. Besök gärna den https://bagargarden.hsbbrfwebb.se  

Gasolgrillar  
Tänk på att det inte är tillåtet att använda kol- och/eller gasolgrill på balkongen eller motsvarande 

utrymme. Det finns i våra ordningsregler. 

Container  
Styrelsen har beslutat att beställa en container som beställas hit i mitten av augusti. Närmare datum 

kommer att sättas upp på anslagstavlan två veckor innan. Passa på att rensa och städa i era förråd!  

Styrelsen kommer att boka städning av källargångarna senare i sommar. 

Fett-trattarna 
Vi har delat ut fett-trattar och hoppas att de används, på så vis slipper vi onödiga kostnader för 

spolning av rören. 

Tvättpolletter  
Kvarblivna tvättpolletter lämnas in senast den 23 juli. Du kan lägga dem i ett kuvert med ditt namn 

och lägenhetsnummer på, så krediteras de i samband med nästa kvartals avgift. 

Förlängd tid för hyrning av gästrummet 
Styrelsen har beslutat att förlänga perioden för att hyra gästrummet till fem nätter.  

https://bagargarden.hsbbrfwebb.se/
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Skötsel av fönster och spanjoletter 
Det finns en skötselanvisning till fönstren. Den kan fås utskriven på expeditionen och inom en snar 

framtid kommer informationen att finnas på vår hemsida. 

Telefonnummer felanmälan 
Som vi tidigare meddelat så görs felanmälan huvudsakligen till HSB, telefon 042-19 95 90. 

Undantagna är beställning av: 

 Nycklar 

 Taggar  

 Fel på passagesystemet 

 Fel på hissar 

 Fel på belysning på gården, i källaren, hissar eller andra gemensamma utrymmen. 

I ovanstående fall så ringer man till expeditionens telefonsvarare, telefon 042-12 87 62 eller 

skicka ett SMS till 0727-18 87 62. Det går också bra att lägga en lapp i brevlådan. Glöm inte 

att skriva dit datum, ditt namn och vilket lägenhetsnummer du har. 

Höstmöte  
Under oktober månad kommer vi att ha det årliga medlemsmötet, exakt datum kommer att 

meddelas senare på anslagstavlan och på vår hemsida! 

Avslutningsvis kan styrelsen meddela att det inte kommer att vara någon avgiftshöjning 2020. 

Vi vill också passa på att önska alla boende en fin sommar! 

 

 

 


