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Informationsblad för boende i bostadsrättsföreningen Agersö 

Bästa boende i Brf Agersö 

Hoppas ni har en skön vårvinter även om vårt balanssinne nästan dagligen ställts på prov 

av all isbildning trots vår välskötta snöröjning och gångvägsunderhåll. 

 

Påverka ditt boende 

Som medlem i Brf. Agersö har du möjlighet att 
lämna motioner till styrelsen. 
En motion är ett förslag om något du tycker 
behövs för att det gynnar alla i föreningen. Det är 
då meningen att ditt förslag tas upp för bearbetning i styrelsen och 
sedan läggs förslaget fram på årsmötet för att tas beslut om. 
Det är därför viktigt att din motion kommer in före 31 mars! 
 

OVK  Obligatorisk Ventilationskontroll. 

Ännu har inte alla badrums- och köksfläktar kontrollerats. Det är av 

oerhörd betydelse att ventilationen fungerar. 

Det är förbjudet att ha en motordriven fläkt i köket! Den kan pressa in 

matos hos grannarna och förorsaka mögelskador i fastigheten! 

Markarbeten 

Nu är det dags för nya tag! Under april månad påbörjas arbetet. Ringstedsgatan 15,17, 
19, 57, 59, 61, 63, 65, 67 och området kring parkeringshuset på Ringstedsgatan 1 

kommer att förnyas. 

Ny marksten vid entréer, ny asfalt, nya växter och nya soffor och bord blir det. Ett nytt 
cykelhus kommer att byggas och lekplatsen och belysningen kommer att ses över och 

förnyas. 

Med hopp om att arbetet kommer att medföra så lite besvär som möjligt för både boende 

och arbetarna ser vi fram emot glädjen som väntar över det förnyade området. 



Pia Livs, tfn. 08 - 460 042 15 

Upptäck Pia Livs nya, utökade sortiment av tidningar och matvaror! 
Tänk på att om vi vill ha kvar kvartersbutiken så är det bra om vi 

handlar där då och då.  

Uthyrning av din bostadsrätt 

Att bo i bostadsrätt är en kollektiv boendeform som du valt att bo i. Du blir medlem och du 
delar ansvaret för samtliga fastigheter tillsammans med dina grannar. Därför är det för-

bjudet att hyra ut i andra hand utan styrelsens godkännande.  

Det finns undantag för andrahandsuthyrning och för det fyller du i en blankett som ska 
lämnas till styrelsen för godkännande. Om du misstänker icke godkänd andrahandsuthyr-

ning är det därför viktigt att du hör av dig till styrelsen. 

Katter 

Det vore bra om alla  kattägare håller sina kära husdjur som innekatter 
eller håller dem i sele när de ska ut. Alla experter, inklusive veterinär 
Marie-Louise Almbjelke med kattvård och kattmedicin som expertom-
råde menar att katter trivs utmärkt om de får ett gott hem inomhus. 
Katter som går lösa gräver ner sin avföring i barnens sandlådor, går in 

på grannarnas uteplatser och kissar och river fåglar runtom i området. 

Valberedningen 

Vi ser gärna att alla som är intresserade av styrelsearbetet och sina möjligheter att påver-
ka boendemiljön anmäler sitt intresse till valberedningen. Om man är nybörjare i styrelse-
arbetet är det inget hinder, det finns många bra kurser och de vana styrelseledamöterna 

delar gärna med sig av sina kunskaper. 

Vi behöver som vanligt få nomineringar till följande poster: Ordinarie ledamöter, supple-
anter, revisor och revisorssuppleant, distriktsombud och valberedning. 
Ju fler kandidater vi får desto lättare blir valberedningens arbete så är du intresserad, tve-

ka inte att anmäla dig själv eller någon annan som du tror kan vara intresserad. 

Den 21 maj har vi vårstädning på eftermiddagen och Pubafton på kvällen! 

 
Våra rättigheter och skyldigheter som boende i en bostadsrätt finns att läsa på svenska, 

engelska, finska och arabiska i föreningslokalen och kan också fås som pdf-fil från 
styrelse.agerso@bredband.net  Information finns på vår hemsida www.agerso.se och  

styrelsejour har vi varje tisdag 18.30-19.00 i träfflokalen, Ringstedsgatan 19. 

 

Med önskan om en skön fortsatt vårvinter 

Styrelsen i Brf Agersö 

Mattias Järvinen  
Ringstedsgatan 23  

08 - 750 80 51 

Bengt Fogelberg  
Ringstedsgatan 25  

08 - 750 95 05 

 

Sonja Okker  
Ringstedsgatan 28  

08 - 751 01 46 

 

valberedningen@soloregn.se  
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