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Informationsblad för boende i bostadsrättsföreningen Agersö 

Bästa boende i Brf Agersö 
Hoppas ni haft en skön jul och börjat väl på det nya året. Nu kommer 
värmen och dagarna blir ljusare. Lite extra information kommer här till er i 
skriftlig form. Glöm inte att det finns utförligare information på vår hemsida 
www.agerso.se  
 

Du äger inte din lägenhet - du har rätt att bo där! Föreningen äger den! 
Därför måste du också känna till vilka skyldigheter du har när du bor i en bostadsrätt! Läs 
och lär om vad som gäller så slipper du överraskningar som kan kosta väldigt mycket. Vi 
äger ju husen gemensamt, har gemensamma avlopp, vattenrör och värme- och 
ventilationsledningar och därmed är vi också ansvariga för skador som kan uppstå på 
grund av t ex felaktigt gjorda renoveringar i våra lägenheter. Det finns stadgar för allt. 
Information om vad som gäller är du skyldig att skaffa dig! 
 
Som hjälp finns styrelsejouren varje tisdag 18.30-19.00 i träfflokalen, Ringstedsgatan 19 
och så har vi en hemsida www.agerso.se 
 

Ovälkomna hyresgäster 
Det förekommer alltid en viss inflyttning av spindlar och harkrankar eller 
myror i våra lägenheter. Silverfiskar och pälsängrar kan också förekomma 
och de kan vi kontrollera själva men när lägenheten invaderas av ohyra som 
sprider sig snabbt och kan bosätta sig i hela huset så är det viktigt att 
kontakta Anticimex! För mer information och hjälp att identifiera de små 
krypen: www.anticimex.se tel: 08-517 633 00 
 

Det som göms i snö… hittar de små barnen på våren!  
Tänk på våren och de små barnen som lustfyllt går omkring och 
upptäcker världen. Skall de verkligen behöva hitta hundbajs bland 
de spännande små stenarna, bland grässtrån och vid blommorna? 
Det är helt i sin ordning att uppmärksamma hund- och kattägare att 
de glömt att ta upp efter sin älskling. 

http://www.agerso.se
http://www.agerso.se
http://www.anticimex.se


Våra rättigheter och skyldigheter som boende i en bostadsrätt finns att läsa på svens-
ka, engelska, finska och arabiska i föreningslokalen och kan också fås som pdf-fil från  
cilgia@soloregn.se  
  

Med önskan om en skön vår 
Styrelsen i Brf Agersö 

 
Snabba bilar! 
För att bidra till ett trevligt bostadsområde är det avgörande att 

kunna röra sig fritt och lugnt eller glatt och skuttande utan att vara rädd för att bli påkörd. 
Som bilförare är hastigheten 30 en utmaning och inte lätt att hålla men där visar det sig 
vem som kan köra bil! Glida fram på Ringstedsgatan och ha ögonkontakt med de gåen-
de. Ett vänligt leende ger en vink om att du sett personen och att du 
tänker ta hänsyn till den genom att köra försiktigt. Hastigheten kan hö-
ras också och vi reagerar med obehag när vi hör höga hastigheter i 
vårt kvarter! Du, dina vänner och bekanta vill väl inte utsätta någon för 
det? 

Bytarhylla i miljöstugan 
Nu finns det en bytarhylla i miljöstugan. Det betyder att du kan ställa saker där som du 
inte har användning för längre men som fortfarande är hela och rena. Hittar du saker där 
som du kan ha glädje av så får du ta dem. Självklart får man inte ställa skåp, kylskåp, 
möbler och andra stora saker där. 

Ventilationen i lägenheterna 
Rengöring och  mätning av luftventilerna har utförts i våra hus. Kom ihåg nu att frisk-
luftsintagen ovanför fönstren skall vara öppna och hållas rena för att få bästa luftcirkula-
tion och värme i lägenheten. Dörrar till kök, kokvrå och badrum ska vanligen vara öppna 
eller stå på glänt. När det gäller badrum minskas även risken för fuktskador och mögel 
om badrumsdörren står öppen. Alla stängda dörrar ska ha en springa som tillåter luften 
att cirkulera i lägenheten. 
Frånluftsventilen i köket, klädkammare och i badrummet måste vara ren och öppen och 
får inte vara täckt, vare sig helt eller delvis. 
I köket är det ju själva spiskåpan som är frånluftsventil och den måste justeras av en 
fackkunnig vid eventuellt byte. En köksfläkt får man inte ansluta alls till fastighetens venti-
lationssystem, köksfläkten kan nämligen rubba ventilationssystemet så att t ex matos från 
din lägenhet trycks in i grannens lägenhet.  
 
 
 
För att inte få för stora värmeförluster är det viktigt att listerna som sitter runt fönstren 
byts då och då. Byte av fönsterlister och kittet hör till det inre underhållet. Det är därmed 
ditt ansvar och du som står för kostnaden för bytet. 
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