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Tillsammans för Bagaregården
Styrelsen för Tillsammans För Bagaregården avger härmed följande berättelse över föreningens
verksamhet under tiden 1 januari 2018 till 31 december 2018.

Styrelse
Linus Ivarsson - Ordförande/Sekreterare
Christopher Lintin-Wold - Kassör
Martina Hemberg - Ledamot
Peter Lintin-Wold – Ledamot
Lars Hammström – Ledamot – avgick under 2018
Björn Eneroth - Ledamot

Medlemsantal:
Föreningen består av 31 medlemmar som har betalt medlemsavgiften under 2018.

Föreningens inre verksamhet:
Föreningen höll fyra styrelsemöten.

Föreningens yttre verksamhet
Föreningen har under året genomfört ett antal utåtriktade verksamheter.
Bagaregården Big Screen. -Bagaregårdens första utomhusbio.
Wijkwandeling – Kvartalsvis återkommande stadsvandring för att, lära känna grannar och

förbättra närområdet.
Uppmärkning av historiska byggnader. – Ansökan till Olof och Caroline Wijks fond för att märka

upp historiska byggnader uppmärksammade i 2017 års Kulturloop. Beslut fattas i 2019.
Artiklar, information och fortsatt jobb med hemsida. - På vår hemsida har vi publicerat nyheter

och artiklar relevanta för området. Alltifrån uppdateringar kring lokal trafik och byggplaner i
området.
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Namnbyte
Under 2018 föreslogs föreningen byta namn från ”Tillsammans för Bagaregården” till
”Bagaregårdens förening” för att bättre återspegla föreningens verksamhet som
stadsdelsförening. Namnbyte kräver enligt föreningens stadgor stämmo beslut på två stämmor.

Slutord
2019 har varit ett bra år med nya trevliga aktiviteter. Största evenemanget vi arrangerade var
Bagaregården Big Screen. Aldrig förr har vi haft ett så stort intresse för ett av våra
arrangemang. Över 1400 personer visade intresse för evenemanget på sociala medier och över
500 personer dök upp på själva kvällen. Evenemanget möjliggjordes av generös sponsring från
Svensk Fasighets förmedling samt föreningsbidrag från SDN Örgryte-Härlanda. Under
arrangemanget startade vi upp ett lyckat och uppskattat samarbete med lokala ”food trucks”.
Något vi planerar kunna erbjuda även på framtida arrangemang.
Ytterligare en nyhet var att vi startade upp Wijkwandeling – en grannpromenad efter
Nederländsk förebild. Tanken är att grannar och närboende tillsammans vandrar runt i sin
stadsdel och utöver att lära känna varandra och få lite frisk luft, så hittar man saker som behöver
förbättras och skickar förbättringsförslag eller rapport till den som ansvarar. Vår första vandring
resulterade i lagade parkbänkar, upprustade elskåp och att välbehövt underhåll av gångvägar
fått ökad prioritet. Vi kommer självklart fortsätta med dessa vandringar under kommande år.
Under 2018 fortsatte vi jobbet med att uppmärksamma viktiga historiska byggnader.
Föregående år satte vi samman en stadsvandring ”kulturloopen” för att uppmärksamma viktiga
historiska byggnader och platser. Under 2018 valde vi ut ett par av dessa byggnader och
ansökte om medel ur Olof och Caroline Wikjs fond för permanenta skyltar att märka upp
byggnaderna. Frågan avgörs först under våren 2019 men vi har hitintills haft positiv respons och
hoppas såklart på ett positivt besked.
Året avslutades med en god förhoppning om ett spännande 2019 med nya trevliga aktiviteter.
Som nämnt avser vi fortsätta med våra grannpromenader, vi planerar för en påskbrasa och en
promenad loppis.

