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AgersöNytt 
Informationsblad från Brf Agersös styrelse december 2003 

Webbsida: www.agerso.se   Styrelsejour tisdagar 18.30-19.00 
 
 
Månadsavgift 
Efter höstens budgetarbete har styrelsen beslutat att höja månadsavgiften - ”hyran” - med 3%. 
Höjningen gäller även avgifterna för garage- och parkeringsplatser. De nya avgifterna gäller 
från och med januari 2004.  
Höjningen är nödvändig för att täcka de kostnader vi kommer att ha nästa år för det planerade 
underhållet av våra fastigheter och områden. 
 
 
Styrelsejour 
Under jul-, nyårs- och trettonhelgen kommer det inte att vara någon styrelsejour. Tisdagarna 
16, 23 och 30 december plus 6 januari kommer styrelsejouren inte att vara öppen. 
Tisdagen den 13 januari är jouren åter öppen mellan 18.30 och 19.00 och är så varje tisdag 
fram till den kommande sommaren och semesterperioden. 
 
 
Snö 
Snöröjningen och sandningen kommer under vintern att skötas av Björns Entreprenad. 
Nya lådor för förvaring av torr sand är beställda och, i skrivande stund, väntar vi på att få dem 
levererade, utställda och fyllda med sand. 
 
 
Levande ljus 
Nu under den mörka advents- och juletiden tänder vi levande ljus och ökar också risken för 
brand. Ett tillbud i en av föreningen lägenheter skedde den första advent. Ett glömt ljus gjorde 
att en brandvarnare började tjuta och grannarna larmade brandkåren. Brandkårsfolket kunde 
då konstatera att det inte hunnit bli något farligt och detta då tack vare den fungerande 
brandvarnaren och alerta grannar. 
 
Larmnumret är 112. 
 
 
Fettpropp 
En uppmaning inför julen angående skinkspadet: Bäst är att hälla spadet i en bunke och låta 
fettet stelna för att sedan kunna kasta det med de övriga hushållssoporna. 
Tidigare år har det hänt att avloppet från lägenheter har proppats igen vid jul. Detta när 
skinkspadet har hällts i vasken, kylts av och fettet har stelnat och fastnat i avloppsröret. Om 
du råkar hälla spadet i vasken är det viktigt att spola rikligt med varmt vatten så att spadet kan 
rinna undan och på sätt hindra att avloppsröret täpps igen. 
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Telefonkataloger 
Nya telefonkataloger har delats ut under början av december. Det kommer inte att ske någon 
insamling av de gamla katalogerna utan de ska kastas i returpappret till exempel vid Agersös 
grovsoppor, vid Langelandsgatans vändplats eller vid korsningen Helsingörsgatan/Vejlegatan. 
 
 
Ytterdörrar 
Ytterdörrarna i våra trapphus håller på att bytas ut. Planen är att fyra dörrar per år ska bytas 
och att de mest nerslitna dörrarna byts först. De nyuppsatta dörrarna saknar dock möjlighet att 
på något enkelt sätt hållas öppna och därför har styrelsen, via KFF, beställt montering av ett 
ben/pinne att ställa upp dörren med. Arbetet kommer att börja under den kommande våren. 
 
 
Webbadress 
Agersös webbsidor på Internet har bytt adress. Den nya adressen är www.agerso.se. 
 
 
Styrelsen 
Under november månad har Carlos Labbé begärt att få bli befriad från sitt styrelseuppdrag. Vi 
beklagar att han valt att lämna kretsen och framför ett stort tack för det arbete han lagt ner på 
föreningen – inte minst inom valberedningen – och önskar honom lycka till i sin fortsatta 
karriär. 
 
 
Varningsord 
Det har förekommit att främmande personer har försökt komma in hos oss utan att känna till 
portkoderna. När okända personer rör sig i vårt område kan man kanske fråga personen om 
han eller hon har något ärende till någon boende i vår förening och rekommendera 
vederbörande att ta kontakt per telefon. Lämna aldrig ut portkoden och släpp inte in 
okända. 
 
Håll både ytter- och lägenhetsdörren låst! 
 
 
Portkoder 
Byte av portkoderna till våra ytterdörrar är planerat att ske under februari månad. Information 
om när bytet kommer att ske och vilka de nya koderna är kommer naturligtvis i god tid innan 
ändringen sker. 

 
 

Styrelsen önskar alla i föreningen en 
 

God jul 
 

och ett 
 

Gott nytt år! 


