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Städdag 
 
Årets vårstädning kommer att ske söndagen 27 april med början klockan 10. 
Planera redan nu in dagen i almanackan. 
I år blir städningen mera lagd på just städning och uppsnyggning eftersom styrelsen beslutat 
lägga ut trädgårdsskötseln på HSB. Mer om det härunder. 
 
Trädgård 
 
Agersöföreningen har slutit ett avtal med HSB Stockholm om skötseln av våra 
trädgårdsområden. 
 
HSB kommer från och med 1 april att sköta de här sakerna: 
 
 Klippa, kantbeskära och gödsla gräsmattorna 
 Klippa och gödsla prydnadsbuskarna och rhododendron 
 Rensa ogräs 
 Sopa asfaltsytorna en gång per säsong 
 Luckra sanden i barnens sandlådor 
 Vid behov gödsla träd 
 På föreningens beställning plantera, beskära och fälla träd 

 
Viktigt i sammanhanget är att det är föreningens boende som bestämmer vilka växter som ska 
finnas på vår mark och att det är vi själva som planterar blommorna. 
HSB:s uppgift är att sköta det löpande underhållet av vår mark och komma med förslag om 
vad som kan göras – men föreningen bestämmer om det ska göras. 
 
Vi slipper alltså hålla på med buskklippningen och ogräsrensandet. Men detta betyder inte att 
det är något hinder för den som själv vill göra det att också göra det. 
 
Vårens städdag 27 april är ett tillfälle att städa, så och plantera. Och att träffa grannarna. Vill 
du göra något trädgårdsarbete vid något annat tillfälle så gör det! Det viktiga är att området är 
snyggt och välskött. 
 
Observera dock att när du sått eller planterat något är det viktigt att du markerar det så att 
HSB:s folk inte av misstag skadar dina groende växter.  
 
Cykelbodar 
 
Vi vill rekommendera de lyckliga innehavarna av cykelbodar, att rensa i sina bodar i samband 
med vårstädningen. 
Styrelsen planerar för övrigt att genomföra en inventering av alla våra cykelbodar. Det verkar 
som om några ”ärvt” sina bodar på ett oriktigt sätt och det ska väl komma fram då. 
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Årsstämman 
 
Vill du föreslå kandidater till styrelsen inför årsstämman 20 maj?  
 
Här är Agersös valkommitté: 
 
 Per Strangert Ringstedsgatan 11 
 Carlos Labbé Ringstedsgatan 13 telefon 751 90 17 

 
Du kan även lägga ett brev i brevlådan vid föreningslokalen. Skriv på kuvertet att det ska till 
valberedningen. 
Du kan också skicka förslaget via e-post till adressen: valberedningen@agerso.org 
 
Den du föreslår måste naturligtvis ha sagt ja till att ställa upp. 
Skriv den föreslagnas och ditt eget namn, adress och telefonnummer. 
 
Barnvagnsrummen 
 
Styrelsen har gått igenom flera av våra barnvagnsrum och det visar sig att de i alla delar inte 
används för det de är till för. 
Det kan ha varit så att de boende i uppgången inte haft behov av barnvagnar alls och då har 
utrymmet kunnat användas för annat av gemensamt intresse. Till sådant hör dock inte cyklar, 
utemöbler och liknande som snarare är enskilda ägodelar och dessa ska man förvara hos sig 
själv.  
 
Vänligen tag bort sådant som inte hör hemma i barnvagnsrummen. 
 
Varför inte passa på vid den kommande vårstädningen? Städa gärna barnvagnsrummen när 
allt bråte tagits undan. 
 
Fönstertätning 
 
En bieffekt av optimeringen av vårt värmesystem är att många nu lägger märke till att det drar 
in vid fönstren. 
Det kan bero på att tätningen och tätningslisterna har blivit föråldrade och det bör man alltså 
åtgärda – kanske nu i sommar! 
 
Sopsug 
 
För en större kunskap bland bostadsrättsinnehavarna om förutsättningarna för vår förening vill 
styrelsen orientera om att ”Kista Sopsugssamfällighet”, som vi är anslutna till, har fått en 
mycket förhöjd hämtningsavgift, vilket föreningen anser oskäligt och därför bestrider. 
 


