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Vår informationskanal – AgersöNytt 
Här kan du läsa de senaste nyheterna om Brf Agersö 
och själv lämna kommentarer och förslag för hur vårt 
boende kan bli bättre. 

Du rekommenderas att abonnera på uppdateringar, 
då får du ett mejl så snart en ny artikel läggs ut. Du 
kan på så sätt alltid hålla dig informerad om vad som 
händer. Du prenumererar genom att lägga till din e-
postadress på sidan 
 

Föreningens hemsida 
Brf Agersö har även en hemsida där du hittar all 
information som berör ditt boende, till exempel 
gemensamma utbud, regler och kontaktuppgifter. 

På hemsidan finns även våra stadgar som alla 
medlemmar måste känna till.  
 

Kontaktinformation 
Om du har frågor som rör ditt boende kan du alltid 
kontakta styrelsen via e-post eller online via 
kontaktformuläret.  
 

Felanmälan 
Om något är fel i din bostadsrätt eller fastighet, till 
exempel stopp i avlopp, el-fel eller trasig lampa i 
trapphus ska du anmäla detta till HSB Servicecenter 
(felanmälan). 
 

Du kan läsa mer om HSB Stockholm och vad de kan 
hjälpa dig med på Brf Agersös hemsida under 
”Kontakter” -> ”Felanmälan”. 

Årsavgift (Hyra) 
Styrelsen fastställer årsavgiften (”hyran”) med hänsyn 
till de utgifter föreningen har. Exempel på utgifter vi 
har är ränta och amorteringar på föreningens lån, 
uppvärmning, sophantering, underhåll av fastigheter 
samt skadehantering. 

Avgift debiteras månadsvis och ska betalas i förskott 
senast sista vardagen i månaden före den månad 
avgiften avser. Betalningsavier skickas ut en gång per 
kvartal och innefattar även din elförbrukning.  

Du kan själv välja hur du vill betala din avgift. Några 
alternativ är e-faktura, Kivra, e-post eller autogiro. 
Mer information finns på HSBs hemsida. 
 

Försäkring 
Du måste själv teckna en hemförsäkring samt ett så 
kallat bostadsrättstillägget. 
 

Garage, p-platser och gästparkering 
Föreningen har 30 gästparkeringar fördelade över fyra 
mindre parkeringsytor. Gästparkeringen är 
avgiftsbelagd och övervakas av Q-Park. Avgifter finns 
angivet på parkeringsautomaterna.  

Boendeparkering för föreningens medlemmar finns 
att hyra. Dessa finns i varmgaraget i bottenplanet av 
Ringstedsgatan 4, kallgaraget på Ringstedsgatan 1 och 

Att vara bostadsrättsinnehavare innebär både 
möjligheter, ansvar och skyldigheter. Vi medlemmar i 
bostadsrättsförening Agersö tar hand om såväl den egna 
bostadsrätten som de gemensamma fastigheterna och 
utemiljö. Här följer information till dig som ny i medlem. 

Viktiga länkar och kontakter 
Weblänkar 
Föreningens hemsida: http://www.agerso.se  
Senaste nyheter: https://nyheter.agerso.se  
Felanmälan: https://felanmalan.hsb.se  
Tvättstugebokning: http://agerso.sakrafast.se  
HSB: http://www.hsb.se  

Kontaktuppgifter 
Felanmälan: 010 – 442 11 00, service.stockholm@hsb.se 
Styrelsen: styrelsen@agerso.se  
Valberedningen: valberedningen@agerso.se 
Inbrottsjour: 08 – 400 250 06 
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parkeringsdäck ovanför kallgaraget. Det finns även ett 
antal platser på parkeringsplanen jämns med 
Ärvingevägen. 

De olika platserna har olika avgifter, och går ej i arv 
från tidigare ägare. För köplats kontakta HSB 
Servicecenter. 
 

Cykelbodar 
Föreningen har ett antal cykelbodar som du kan 
ansöka om plats i. Detta gör du via föreningens 
hemsida under ”Gemensamt utbud” -> ”Cykelbodar”. 
 

Tvättstugor och bastu 
Föreningen har tre tvättstugor belägna på 
Ringstedsgatan 14, 17 och 32. Det finns även en 
bokningsbar bastu på Ringstedsgatan 32. Samtliga 
tvättstugor kan användas av alla boende i föreningen 
men inte av några andra eller för någon annans tvätt. 

Bokning sker antingen via webbokning eller via 
elektroniska informationstavlan i entrén på ditt 
trapphus eller någon av tvättstugorna. 

För att boka tvättider använder du din vita bricka som 
ska medfölja lägenheten. Om brickan har tappats bort 
kan en ny erhållas för 500kr. En svart extrabricka kan 
vid behov köpas för 100kr.  

Du är ansvarig för det skick som tvättstugan lämnas i. 
Regler om användning hittas på föreningens hemsida 
och anslaget i tvättstugornas entréer. Missbruk kan 
beivras. 
 

Trapphus och portar 
Våra trapphus städas en gång per vecka. Schemat för 
ditt trapphus framgår av meddelande på anslagstavla 
på respektive trapphus. 

På grund av brandskydd, utrymning och städning är 
det absolut förbjudet att förvara saker i trapphuset 
(inklusive barnvagn) eller att ha en matta framför 
dörren. 

Portdörrar är försedda med kodlås och koden lämnas 
ut när du antagits som medlem.  
 

Träfflokal 
Föreningen har en träfflokal på Ringstedsgatan 19 
som kan användas av alla föreningens medlemmar. 

För att boka lokalen använder du samma 
bokningssystem som för tvättstugor. Regler för 
användning finns på föreningens hemsida under 
”Gemensamt utbud” -> ”Träfflokal”. 
 

Yttre miljö och trädgårdsskötsel 
Yttre miljö där gräsytor, träd och plantering ingår 
sköts av Förvaltaren. 

Några gånger per år anordnar styrelsen gemensamma 
städ- och planteringsdagar där alla kan hjälpas åt att 
hålla området snyggt och samtidigt spara lite pengar 
till föreningen samt lära känna grannar. 
 

Sophantering 
Föreningen är ansluten till ett centralt 
sophanteringssystem. Hushållssopor kan slängas i 
trapphusens sopnedkast respektive i gårdarnas 
utomhusnedkast. 

Vid Ringstedsgatans början förlagd i ytterhörnet på 
parkeringsplanen som löper jämns med Ärvingevägen 
finns en miljöstuga. Öppettider och bemanning kan du 
läsa om på föreningens hemsida under ”Gemensamt 
utbud” -> ”Sophantering”. 

För övrigt avfall hänvisar vi till Stockholms Kommuns 
miljöstationer. En finns i Kista Centrum. 
 

Bostadsrätten 
Du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för allt 
väsentligt underhåll och reparationer i din bostad 
förutom vissa undantag. 

Alla medlemmar förväntas känna till våra stadgar som 
finns på föreningens hemsida som är mycket 
omfattande om medlemmens ansvar. 

På föreningens hemsida under fliken ”Ditt boende” 
kan du även läsa mer om vilka regler som finns för 
reparationer, underhåll och renoveringar i både för 
yttre och inre miljö. 
 

El 
Bostadsrättsföreningen har ett gemensamt 
elabonnemang för samtliga 257 lägenheter. Vi utför 
en enhetsmätning av el. En boende kan INTE teckna 
ett eget abonnemang hos en annan leverantör. 

Föreningen betalar för samtliga elfakturor. Varje 
bostadsrätts faktiska förbrukning debiteras sedan till 
respektive bostadsrätt. 
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Agersö har ett avtal med Fortum som baseras på 
elbörsen Nordpools rörliga spot-pris. Priset för en viss 
månad är i efterhand beräknat genomsnittligt pris 
under månaden. Månadspriset framgår av 
bostadsrättens avier för månadsavgifter och 
inkluderar alla skatter. 

För mer information angående debitering se 
föreningens hemsida under ”Gemensamt utbud” -> 
”Enhetsmätning av el”. 
 

Andrahandsuthyrning 
För att få upplåta din bostadsrätt i andrahand så 
måste du enligt lag alltid ha styrelsens godkännande. 
Vi godkänner max ett år i taget. Ansöker du inte om 
tillåtelse räknas upplåtelsen som en otillåten 
upplåtelse och är grund för att din nyttjanderätt 
förverkas.  

Förvärv av bostadsrätter inom HSB ska vara med 
intentionen att bo i denna. Planerar du att under en 
oöverskådlig framtid vara bosatt på annan plats så 
rekommenderar vi att du säljer lägenheten. 

Att ha en inneboende i din lägenhet räknas inte som 
en andrahandsupplåtelse och kräver inget tillstånd. 
 

Brandvarnare 
Alla bostadsrätter ska vara försedda med 
brandvarnare. Där en saknas måste en införskaffas. 
Du som boende ombesörjer att hålla brandvarnaren i 
drift eller att byta ut den när så behövs. 
 

Bredband, kabel-tv och telefoni 
Föreningen har en gemensam gruppanslutning till 
Bahnhof som ger varje hushåll 1000Mbit/s både upp- 
och ner. I kostnaden ingår även frivillig IP-telefoni där 
man själv betalar samtalskostnaden. 

Månadskostnaden för internetanslutning tillkommer 
på månadsavgiften för bostadsrätten. Boende 
aktiverar själva anslutningen till Bahnhof genom att 
efter inkoppling på föreningens nät surfa till 
http://dhcp.bahnhof.se. Anslutning är frivillig. 

Kabel-TV ingår från ComHem och ett grundutbud 
kanaler ingår i lägenheten och tillkommer som en 
avgift på din avi. För komplettering med fler TV-
kanaler eller digitala utbud kan paket köpas från både 
ComHem och Bahnhof. Mer information finns på 
föreningens hemsida. 
 

Grannsamverkan 
Agersö är med i Grannsamverkan i samarbete med 
polisen i Järva. För mer information se föreningens 
hemsida under ”Ditt boende” -> ”Grannsamverkan” 
 

Styrelsen 
Styrelsen väljs bland de boende på den ordinarie 
föreningsstämman. 

Valberedningen presenterar förslag på ny styrelse. 
Styrelsen ska bestå av minst 3 och högst 11 ledamöter 
med högst 4 suppleanter. En ledamot i styrelsen och 
högst en suppleant tillsätts enligt stadgarna av HSB 
Stockholm. 
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General information 
Important links are located on the first page of this 
document. Ensure to subscribe to AgersöNytt and 
read through Agersö’s web site and bylaws. It’s the 
member’s responsibility to fully understand them, 
despite being in Swedish. 

Contact information 
The board is accepting communication via mail or at 
our administration on-call (“Styrelsejour”). Refer to 
our calendar for the on-call times. 

Fault reporting 
HSB is responsible for most error and fault reporting 
(“Felanmälan”). This includes electricity, common 
spaces, common entrances and shared areas. You can 
reach them online or via phone. 

Fees 
A housing society does not make any profit of your 
living. The board will establish a yearly fee covering 
our common maintenance such as heating, loans, 
administration, house management and claims.  

This fee is then distributed per apartment based on 
the size (counted in square metre). 

Insurance 
You need to get a household insurance in case of a 
break in or damages occurs. You need a full 
apartment insurance except for what is called a 
“Bostadsrättstillägg” as it’s included in the housing 
society global insurance.  

Parking 
There is a queue for parking spots in Agersö. HSB is 
administrating these queues and you need to contact 
them if you need a spot. There are public guest 
parking places which Q-Park is managing per-hour 
fees for.  

Bike rooms 
There are dedicated bike rooms which you can apply 
for spaces in via our home page. 

Laundry rooms and sauna 
We have three laundry rooms which you can book 
using your included digital tag. In case you have lost 
the tag, or it was not included a new one can be 
purchased. It’s important to always clean the room 
after usage. There is also a bookable sauna.  

Association room for borrowing 
There is a common room (“Föreningslokal”) which you 
can borrow with your electronic tag to use for parties 
and other activities.  

Gardening 
HSB is managing our gardening in the common 
spaces. Kindly make a request to them if you wish to 
see a change 

Garbage 
Household garbage can be disposed in the common 
garbage system. Larger items such as cartons, glass 
etcetera can be sorted in our recycling house 
(“Miljöbod”) or in the recycling centre in Kista 
Centrum. 

The apartment 
All major changes in the apartment requires board 
approval. Apply via the home page. You are 
responsible for knowing the bylaws posted on our 
home page.  

Electricity 
We measure electricity per apartment, and it will be 
included in your invoice.  

Subletting 
Every apartment sublet is subject for pre-approval. 
Without the approval you might lose the association 
membership and your part can be forcefully sold.  

Fire detector 
You are responsible for ensuring that a working fire 
detector is in place in your household. 

Broadband and TV 
We have a group connection for both broadband (via 
Bahnhof) and TV (via ComHem). They are negotiated 
for you and will be added on the membership fee 
every month. 

Neighbourhood watch 
If you are interested to join the neighbourhood watch 
(“Grannsamverkan”), please contact the board 

The board 
The board of the household association is elected 
every year at annual meeting. You can apply your 
interest to the nomination committee 
(“Valberedningen”).  

English Summary 


