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AgersöNytt 

Informationsblad från Brf Agersö styrelse februari 2003 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Webbsida: www.agerso.org   Styrelsejour alla tisdagar 18.30-19.00 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Gångvägsbelysning 
 
Belysningen på Agersös gångvägar ska bli bättre. Styrelsen har påbörjat en anskaffning av en 
ny armatur att ha utmed våra gångvägar. Med den ska vi få en bättre belysning inom vårt 
område. 
Den som redan nu vill se hur den mest aktuella lampan ser ut, kan se den till exempel på 
Köpenhamnsgatan på Brf Samsös område. 
 
 
Träd 
 
HSB Mark kommer under februari att ta ner och beskära träd på Agersös område. 
 
 Vid uppfarten till parkeringsdäcket på Ringstedsgatan 1 står idag tre stora träd. De två 

som står lägst mot väster, och lutar in över uppfarten, kommer att tas ner. Det träd som är 
kvar kommer att få några av de nedersta grenarna beskurna så att de inte ska ta i taken på 
bilar som åker på uppfarten. 

 Det uttorkade körsbärsträdet vid Ringstedsgatan 16 – 18 kommer att tas ner för att senare 
bli ersatt med ett nytt träd. 

 Ett av träden vid Ringstedsgatan 16, på kullen mot Rågö, fälls också. Det aktuella trädet 
lutar in mot Agersöhuset och stjäl på sommaren mycket ljus. 

 
 
Maskiner 
 
Efter klockan 22.00 får man inte använda maskiner eller apparater som kan störa grannarna. 
Exempel på sådant som stör är borr- och tvättmaskiner. 
 
Efter klockan tio på kvällen ska det vara fritt från störande ljud i alla våra fastigheter. 
 
(Se även "Välkommen till Agersö" punkt 7.1) 
 
 
Hushållsel 
 
På nästa sida kommer en kopia av HSB:s informationsblad ”Bostadsrätts-Info”. 
Där står beskrivet möjligheten för HSB-medlemmar att teckna avtal med Storuman Energi 
AB och få del av rabatter på elpris och uppläggningsavgift. 
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Sopsortering 
 
Under den närmaste framtiden kommer det att krävas stora förändringar i vår hantering av 
vårt hushållsavfall. För närvarande studeras detta av styrelsen och bland annat kommer det att 
behövas en ombyggnad av vår nuvarande containerbod för att vi ska kunna svara upp mot 
kraven på sophantering. När detta är genomfört kommer förstås vidare anvisningar att skickas 
ut. 
 
En grundläggande förutsättning för en lyckad sophantering är dock att var och en själv arbetar 
med den så att avfallet kommer in i sop- och avfallshanteringen på ett korrekt sätt. Det 
kommer alltså vara slut med det enkla; att bara slänga allting huller om buller i sopnedkastet. 
 
En stor förändring för alla! 
 
Som en början och för att själv komma underfund med hur den egna hanteringen lämpligen 
bör ske i framtiden, rekommenderas alla att redan nu börja organisera sin sopsortering 
hemma. Många har säkert redan en möjlighet för sopsortering förberedd under diskbänken 
hemma. Modernare inredningar har ju sopsorteringsfack och det är nu tid att börja använda 
dessa, om man inte redan börjat. Här är ett förslag till hur den egna sopsorteringen kan 
organiseras hemma hos var och en: 
 
Tidningar 
Gamla tidningar kan till exempel samlas i papperskasse och tömmas i de 
returpappersbehållare som finns i området. 
 
Glas 
Färgat och ofärgat glas kan kastas i miljöstationers behållare. Till exempel på södra 
parkeringen vid Kista Galleria. Plastpåsar som glaset varit i ska förstås inte kastas bland 
glaset! 
 
Metallavfall 
Lämpligen kan ett sopsorteringsfack användas för metallförpackningar som kan återvinnas. 
Det vill säga konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, dryckesburkar utan pant, torra 
färgburkar, aluminiumfolie och aluminiumformar. 
 
Metallavfall kan tills vidare kastas i behållaren på miljöstationen (Fast behåll påsen som du 
bär metallavfallet i. Den ska förstås inte kastas i metallfacket.) 
 
Öl- och läskburkar av aluminium, och som det är pant på, lämnar man förstås tillbaka i 
butiken. I Kista Galleria finns återvinningsstationen på nedre planet – i garaget. 
 
Större avfall så som metallskrot, rör, andra VVSdetaljer, grytor, stekpannor och andra 
produkter som inte är förpackningar lämnas som grovsopor i container eller i hushållsavfallet 
beroende på storlek. 
 
Pappersförpackningar 
Tömda pappersförpackningar efter mjölk och juice sköljs av och viks ihop eller plattas ut. 
Torra pappersförpackningar efter socker, mjöl och liknande, mindre kartonger och liknande 
samlas lämpligen i en särskild påse under diskbänken. 
 
Pappersavfall kan tills vidare kastas i soporna och sopnedkastet. 
 
Kartonger kan slängas i sopcontainern, men ska plattas ut först för att inte ta onödig plats. 
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Hårdplast 
Ett andra sopsorteringsfack under diskbänken kan kanske användas för återlämning av 
hårdplaster av olika slag. Hit hör plastflaskor, -dunkar, -burkar och liknande. Kapsyler och 
korkar ska tas bort och sorteras för sig som plast respektive metall. Avfall av hårdplast kan 
tills vidare kastas i särskild behållare på miljöstationen vid parkeringen vid Kista Galleria. 
 
PET-flaskor och andra pantade flaskor lämnas tillbaka i butiken enligt ovan. 
 
Större hårdplastartiklar såsom möbler eller leksaker och som inte är förpackningar lämnas 
som grovsopor i containern. Det som läggs i containern ska plattas till för att inte ta onödig 
plats. 
 
Mjuka plastförpackningar som bärkassar, plastpåsar och liknande ska förstås inte lämnas 
bland hårdplasten utan ska lämnas i hushållssoporna. 
 
Elektriska apparater 
Kan tills vidare slängas i containern i grovsoprummet. 
 
Hushållssopor 
Det som blir kvar efter en noggrann sopsortering läggs i soppåsar, som man lämpligen 
använder det största sopsorteringsfacket till. Kvar blir efter en fullständig sopsortering i stort 
sett bara blöjor, mjukplast och matavfall/matrester. 
 
Detta samlas i soppåsar som knyts till och kastas i sopnedkastet. Släng inte hushållssopor i 
grovsoprummets containern eller i papperspellarna! 
 
Batterier lämnar vi tillbaka där de köpts. Där finns det "batteriholk" för ändamålet. 
 
Gamla mediciner (och kvicksilvertermometrar) lämnas tillbaka på apoteket. 
 
Särskilt miljöfarligt avfall - frätande syror, lösningsmedel och liknande - ska var och en själv 
lämna till särskild miljöstation. Till exempel OKQ8-macken vid Rinkeby. 
 
Pappersskräp såsom godis-papper, cigarettpaket och liknande ska antingen kastas i 
papperspellarna ute eller tas med hem och kastas i hushållssoporna. 
 
 
Hjälp till med att hålla vårt område snyggt och välstädat! Det minskar även risken för klotter 
och annan skadegörelse i vårt område. 


