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Informationsblad för boende i bostadsrättsföreningen Agersö 

Bästa boende i Brf Agersö 
Här kommer viktig information till er! 
 

Avgiftshöjning 
År 2000 höjdes avgiften för bostäderna i Brf. Agersö senast. Som ni säkert har sett så har 
det hänt en hel del vad gäller den yttre miljön såsom markarbeten. 2010 kommer vi att 
fortsätta med dessa på så sätt att all mark kommer att vara renoverad hela vägen från 
kallgaraget förbi träfflokalen fram till Pia livs. 2011 kommer markarbetena att slutföras. 
Som ni också säkert har lagt märke till så har en omfattande renovering av Sagogården 
genomförts när det gäller själva byggnaden, yttre miljön måste också renoveras och det 
kommer att ske 2010.  
Fasadsprickor har åtgärdats i år och det arbetet kommer att fortsätta 2010. Totalt sett så 
har vi genomfört en hel del arbeten i år och vi kommer att fortsätta att vårda vårt område 
och våra fastigheter på ett så bra sätt som möjligt. 
Kostnaden för allt det vi gjort och det vi kommer att göra innebär tyvärr att vi måste höja 
avgiften med 5 % från och med 1 januari 2010.  

Garagehyra 
Under året så har vi kontrollerat våra garage och våra konsulter har konstaterat, efter 
omfattande provborrningar i betongen, att garagen är i mycket dåligt skick. Både 
kallgaraget och varmgaraget måste genomgå en ganska omfattande renovering. 
Framförallt varmgaraget, som dessutom är klassat som skyddsrum, måste renoveras. 
Som tur är så har kallgaraget klarat sig bättre 
så där kommer renoveringen inte att bli lika 
omfattande. 
Den totala kostnaden för renoveringen är 
beräknad till 9 -10 miljoner. Detta innebär att vi 
tvingas förändra garagehyran och p-platshyran, 
eftersom vi anser att 
kostnaden för renoveringen 
ska belasta bilarna och inte 
bostäderna, enligt följande 
från och med 1april 2010. 
 

Ny hyra för parkering fr.o.m. 1 april 2010 
 
P-ruta    135 kr/månad 
Ovanpå kallgaraget   230 kr/månad 
Undre plan kallgaraget  320 kr/månad 
Varmgaraget    390 kr/månad 



Styrelsejouren har stängt v52, 53, 1 
och 2 men det går alltid att nå 
styrelsen per telefon eller e-post! 
www.agerso.se  

Med önskan om en Glad Jul och ett riktigt Gott Nytt År 

Styrelsen i Brf. Agersö 

Saknar någon flaggan vid högtidliga tillfällen?  
Under många år har Lars Andersson hissat flaggan för fest och högtidsdagar. 
Styrelsen funderar på att sätta upp en vimpel men befarar att unga förmågors 
bus kan främjas och våra finanser belastas genom det… Finns det inte någon 
eller några som tillsammans skulle vilja sköta flaggningen? 

Även för balkonginglasning, ombyggnader av uteplatser eller för 
andrahandsuthyrning behövs styrelsens tillstånd. 
Att äga rätten att bo i en lägenhet (bostadsrätt) betyder inte att man får göra som man vill 
i sitt hem. Glöm inte att vi tillsammans äger husen, yttermiljön och tvättstugorna. Därför 
har vi alla ansvar för avlopp, gatubelysningen, tvättmaskinerna, containern, miljöstugan, 
trappuppgångarna osv och skyldighet att värna om vårt område. För balkonginglasning 
behövs bygglov! 
Tisdagar 18.30-19.00 i träfflokalen, Ringstedsgatan 19, svarar vi på dina frågor. 

Egna växter på Agersös tomt 
Hej alla som lagt ner sin själ på några trädgårdshörn här och var!  Nu 
börjar snart etapp 2 och då kan era växter bli nedplöjda. Rädda dem 
eller kom med synpunkter till styrelsen.  

Ett gott år vi här har haft tillsammans, 
många nya grannar uti Agersö har samlats.  
Hoppas vi får fortsatt trevnad med varandra 
och till fest och arbete tillsammans vandra! 
Ett jubileum framför dörren står för oss, 
snälla, hjälp föreningen att komma loss! 

Tänk på att vika ihop kartonger, packa presentpapper kompakt och 
såga av kvistarna på julgranen när du lägger det i containern så 
finns det plats för fler saker. 

http://www.agerso.se

