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 Medlemsrabatter via HSB till renoveringar
 Målning av källargolven
 Stämmoprotokollet

Kontakt Bokatvättid
Systemet med appen Bokatvätttid, där man kan boka tvättider, gästrum, samlingslokal med
mera fungerar bra. Ifall någon behöver kontakta dem, till exempel om man har glömt
pinkoden är kontaktuppgifterna, info@bokatvattid.se och telefonnummer 0734-96 00 00.

Com Hem
Nu moderniserar Com Hem tv-erbjudandet till Com Hem-hushåll. Den 26 maj går de över till
att sända tv-kanaler helt digitalt med bättre kvalitet. Här kommer länken till hur man ska
göra, för att få in de digitala tv-kanalerna. www.comhem.se/digitalisering.

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.
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Trädgårdskvällarna
Våra trevliga trädgårdskvällar kommer i år att starta onsdagen den 8 april, då vi hjälps åt att
ta ut trädgårdsmöblerna. De andra datumen blir 13 maj, 17 juni, 12 augusti, 16 september
och 14 oktober. Har man deltagit minst fyra kvällar blir man bjuden på ett restaurangbesök
som tack för bra arbete!

Inbrottsförsök
Nu har vi haft besök av ovälkomna gäster som har försökt ta sig in i två olika lägenheter. Vi
ber er alla att inte släppa in någon som inte har egen tagg. Ska man besöka någon på
Bagargården, släpps de in via passagesystemet. Om personen inte är hemma har man inte
någon anledning att komma in på gården. Det är såklart också viktigt att stänga bilgrinden
när man har använt den. Vi måste hjälpas åt att med detta!

Målning av källargolven
Som meddelats tidigare ska källargolven målas om och det är Anders Wågström, medlem på
HSB BRF Bagargården, som ska utföra det. Tänk på vilka datum som gäller er själva, så att ni
inte stör i arbetet för honom.

Medlemsrabatter via HSB till renoveringar
HSB har avtal med olika företag som man kan utnyttja. Tänk på att ha med ett intyg att du är
medlem i en HSB-förening. hsb.se/erbjudanden-brf

Stämmoprotokollet
Tryckfelsnisse har varit framme i stämmoprotokollet. Styrelseordförande väljs för ett år och
det beslutas på varje årsstämma vem som ska vara styrelseordförande.

Styrelsen passar på att önska alla en Glad Påsk!

Styrelsen

