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Informationsblad för boende i bostadsrättsföreningen Agersö 

Bästa boende i Brf Agersö 
Våren är här! Häggen doftar - syrenen blommar redan. En ny styrelse är sammansatt, har 
konstituerat sig och suttit i möten! 
Posterna fördelades såhär:  
Bengt Lundström ordförande  Ringstedsgatan 51 
Kevin Johansen vice ordförande  Ringstedsgatan 38 
Cilgia Könz  sekreterare  Ringstedsgatan 25 
Lars Andersson  ordinarie ledamot Ringstedsgatan 50 
Sven Valerio  ordinarie ledamot Ringstedsgatan 16 
Daniel Johansson 1:a suppleant  Ringstedsgatan 63 
Juan Carlos Labbé 2:a suppleant  Ringstedsgatan 13 
Lars Petersson  revisor   Ringstedsgatan 11 
Revisorssuppleant är vakant men årsmötet har gett valberedningen sitt förtroende att  
tillsammans med Lars utse en suppleant under året. 
HSB har uppdaterat sin hemsida och delvis även vår... Lars Petersson som är vår 
webbmaster får göra om en hel del nu vilket han gör så fort han kan. www.agerso.se  
 

Sven-Ove Löfgren avgick vid årsstämman efter 4 år som ordförande! 
Styrelsen tar tillfället i akt i detta första nummer av Agersönytt efter stämman att tacka 
avgående ordförande Sven-Ove Löfgren för de år han lagt ner på styrelsearbetet. Han 
har med stor ambition och noggrannhet skött sitt ordförandeskap vilket inte bara inneburit 
att vi fortfarande har en god ekonomi. Alla har också märkt de förändringar av den yttre 
miljön som Sven-Ove verkligen har lagt ner mycket arbete på. 
  
Den nya styrelsen har också en mycket bra grund att stå på eftersom 
Sven-Ove efterlämnat en exemplarisk ordning i allt skriftligt material 
som styrelsen har att hantera. Vi önskar alla att Sven-Ove och hans 
fru verkligen får njuta av sin pensionärstillvaro i Roslagens famn och 
hemma på Ringstedsgatan. 

http://www.agerso.se


  

Med önskan om en fortsatt skön vår 
Styrelsen i Brf Agersö 

Gårdsfest och spelmansstämma? 
Om många bidrar med lite blir det stort! 

Musik är ett språk som alla förstår och många kan uttrycka sig genom ett 
instrument eller sin sångröst. Att lyssna, göra eller njuta av musik gör oss 
glada. 
Min idé är att samlas en vacker dag, spela, sjunga, dansa och umgås på 
våra gator och torg och i föreningslokalen. Man skulle kunna grilla, bjuda på 
mat och kakor (knytkalas) t.ex. och musicera hela dagen med vänner och 

grannar. Tänk att bli väckt en lördag eller söndagsmorgon av fin musik utanför ditt fönster 
- eller vara med och uppvakta… 
 

Vad sägs om det? Har ni idéer om förslaget? Vill ni 
vara med och organisera?  
 
Hör av er snarast till cilgia@soloregn.se eller tel.750 95 05 eller lägg en lapp i 
föreningens brevlåda, Ringstedsgatan 19 eller skriv på bloggen Träffpunkt Agersö,  
http://agersobloggen.soloregn.se.  Träffpunkt Agersö är ett initiativ  av en driftig och upp-
finningsrik boende i egen privat regi. 
 

Glassiga anslagstavlor!? 
Vi har tre inglasade anslagstavlor i Agersö. Vi vill gärna göra dem synliga genom att fylla 
dem med intressant information. Vad skulle ni vilja se där? 

Hur ser ni på gästparkeringen? 
Styrelsen skulle vilja ha fler synpunkter från de boende. Vad har ni för åsikter om vår 
gästparkering? 

Flaggan i topp? 
Styrelsen söker en person som vill ta på sig uppgiften att hissa och hala flaggan. 
 

Uteplatsförändring mellan Ring 38 och Ring 49 
Som ni har lagt märke till så är det livlig aktivitet av några hantverkare med grävskopa, 
såg, hacka och spade. Vilket  precisionsarbete för stenläggningen som krävs är fantas-
tiskt att få se på nära håll. Det kommer att vara lite stökigt ända fram till ca. slutet av juni. 
Vi tror att vi lätt kan ha överseende med lite ”stök” då arbetarna håller god ordning och 
ser till att det går att ta sig förbi byggarbetsplatsen utan att man kan skada sig. 
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