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Höstmöte  
Tisdagen den 22 oktober hade vi ett välbesökt höstmöte för våra medlemmar. Vi diskuterade 

renovering av bastun, pallkrageodling, medlemsbladet Bagarbullen, ”Boka tvätta”, felanmälan, 

övernattningsrummet och till sist diskuterade vi julfesten. Det kom 38 medlemmar till höstmötet. 

Målning av källargångar 
Vi håller på att undersöka möjligheten att få det lite fint i källaren. Det vi tänker är att måla om och 

ha regelbunden städning av källargångarna. Det är viktigt att alla tänker på att röja i sitt eget 

källarutrymme för att hålla det fräscht där. Städning av extratoaletter, samlingslokal, och bastu en 

gång i månaden ska det också bli! 

Julfest  
Julfesten i år är på Charles Dickens onsdagen den 11 december, 18:00. Det är 54 vuxna och två barn 

som har anmält sig. De bjuder på ett traditionellt svenskt julbord med bland annat sill, skinka och 

gröt! Vi valde att ha det mitt i veckan då det inte är något uppträdande där. 

Motioner till årsstämman 
Det har inkommit tre motioner som styrelsen ska ta ställning till. Årsstämmans datum är den 20 

februari 2020. 

Matning av fåglar på gården 
Vi vill påminna om att det INTE är tillåtet att mata fåglarna genom att sprida mat/bröd på marken. 

Den som vill mata våra småfåglar kan hänga upp en talgboll eller nätpåse i träden. 
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Rollatorer och barnvagnar i trapphusen 
Ännu en påminnelse om att det inte är tillåtet att placera rollatorer och barnvagnar i trapphusen. Det 

hindrar framkomligheten och är ur brandsäkerhetssynpunkt förbjudet. 

Bagargårdens hemsida 
 Besök gärna vår hemsida https://bagargarden.hsbbrfwebb.se 

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

Undantagna är beställning av: 

 Nycklar Kontakta styrelsen så beställer vi nycklarna och de kan sedan hämtas ut på Öbergs lås, 

mot legitimation, av beställaren. Nycklarna debiteras sedan separat av HSB till 

lägenhetsinnehavaren. 

 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. 

Önskar styrelsen på Bagargården 

https://bagargarden.hsbbrfwebb.se/

