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Informationsblad för boende i bostadsrättsföreningen Agersö 

Bästa boende i Brf Agersö 
En varm och vacker höst har tagit vid! Vardagen går sin lugna lunk och vi i 
styrelsen försöker att tänka på allt och prioritera efter bästa förmåga. 

 
Bommen, boende och bilar! 
Vi har gångvägar mellan husen och därför vill vi inte ha bilar innanför 
bommarna. Styrelsen kommer att märka de bilar som åker in i området och 
upplysa deras ägare särskilt om vad som gäller här. Vi har tagit beslut om att bötfälla 
inkräktare. Vid behov ger styrelsen självklart skriftlig tillstånd för att få köra in i området.  
Klagomål fortsätter också att komma in mot de som kör fort på Ringstedsgatan. 
Kommunen har gett avslag på vår ansökning om att sätta farthinder på Ringstedsgatan. 
Vi jobbar vidare för att hitta en lösning. 
 

Pubkvällen 
Tack för en underbar kväll! Styrelsen blev väldigt glad över att så många kom! 
60-70 grannar besökte träfflokalen under lördagskvällen den 26 september! Gamla 
minnen väcktes till liv genom samtal inspirerade av tre stora fotoalbum och nya möten 
grannar emellan blev det! Många!  
Vår festgeneral och bartender Niklas lyckades på ett mästerligt sätt att sprida god 
stämning och få alla att känna sig välkomna. Styrelsen tackar och bugar! 
Ordförande Bengt pressenterade sig och läste upp ett brev från en granne som 
beklagade att hon inte kunde närvara. Bengt lovade att det inte skulle dröja allt för länge 
till nästa fest!  
 
 



Arbetsgrupper/studiecirklar som träffas eller vill börja  
På onsdagarna träffas textilintresserade i träfflokalen vid 19-tiden. Gå gärna dit och prata 
med dem. Ta med din virkning t ex och njut av trevlig samvaro.  
Vill du vara med och sätta igång med någon aktivitet för de boende en annan 
dag? Hör av dig till styrelsen. Lägg en lapp i föreningens brevlåda, 
Ringstedsgatan 19 eller skriv till styrelse.agerso@bredband.net  
Finns det någon som vill lära ut att laga exotisk mat? 

 
 Trivselkvällar med olika tema - vad önskas? 
 Vad kan du erbjuda? 
 

Fortsatta markarbeten 
Föreningen kommer att fortsätta att förbättra den yttre miljön. Nästa etapp blir mellan 
Ringstedsgatan 67 och Ringstedsgatan 19. Arbetet kommer att starta så snart det är 
möjligt våren 2010. 
Den 13 oktober kl. 19.00 så kommer den arkitekt som ska leda arbetet att ställa ut sina 
ritningar och svara på frågor i träfflokalen på Ringstedsgatan 19. Om ni vill vara med och 
påverka de arbeten som ska ske så måste ni komma till detta möte.   
De omkringboende kommer att få en personlig kallelse i brevlådan i slutet av vecka 40. 

Rabatter för medlemmar 
Behöver du färg, tapeter, tejp, lim, golv eller kakel kan du få mellan 5%-25% rabatt hos 
Nordqvist Färg i Sundbyberg. Kom till styrelsejouren tisdagar mellan 18.30-19.00 så får 
du ett rabattkort. 

Renoveringar av våra Byggnader 
Våra bostadshus har undersökts och det visade sig att det finns ett stort behov av 
renoveringar på väggar och lagning av sprickor i fasaden. 
Barnstugan Sagogården har genomgått en större renovering då det upptäcktes röt- och 
mögelskador i väggstommar och golvbjälklag när skadan efter inträngande regnvatten 
skulle repareras. 
Vattentryck/flöde skall bli bra! Nu pågår ett arbete som ger hopp om en lösning av 
problemen. 
Arbete med ventilationen pågår. För att ventilationen skall kunna fungera ordentligt 
behöver alla boende hjälpa till! Kom ihåg att friskluftsintagen ovanför fönstren skall vara 
öppna och hållas rena för att få bästa luftcirkulation 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. 

Med önskan om en skön höst och 
många trevliga möten med grannar 
Styrelsen i Brf. Agersö  
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