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Informationsblad från Brf Agersös styrelse juni 2003 
 

Webbsida: www.agerso.org   Styrelsejour alla tisdagar 18.30-19.00 (uppehåll i juli) 
 

 
 
Agersös årstämma 
 
I församlingslokalen i Kista kyrka hölls Agersös årsstämma den 20 maj. 
Cirka femtio personer deltog i mötet och av dessa hade 43 rösträtt. 
 
Vid mötet blev den justerade dagordningens punkter genomgångna. Det föreslagna bokslutet 
godkändes och föreningens styrelse beviljades ansvarsfrihet. 
Årsstämman sa ja till valberedningens samtliga förslag till styrelseledamöter, revisorer och 
distriktsombud till HSB. En person från den sittande valberedningen, Carlos Labbé, föreslogs 
av stämman att ingå i styrelsen och röstades också in. 
 
Vid årsstämman avtackades tre personer för arbeten de gjort för föreningen. Pawel 
Pacanowski för sina år i styrelsen och Per Strangert och Carlos Labbé för det jobb de utfört i 
valberedningen inför årets stämma. 
 
Om du vill läsa protokollet från stämman är du välkommen att besöka styrelsejouren en tisdag 
och där få en kopia av protokollet. Du kan också läsa det på Agersös webbsida, på adressen 
www.agerso.org där det finns under rubriken ”Styrelse & årsstämma”. 
 
 
Efter årsstämman och styrelsens konstituerande möte direkt efter stämman ser styrelsen ut så 
här: 

o Gunnel Bengtsson ordinarie, ordförande 
o Mattias Järvinen ordinarie, vice ordförande 
o Thomas Fredriksson ordinarie, sekreterare 
o Bengt Centervad ordinarie 
o Carlos Labbé ordinarie 
o Britt Larsson ordinarie 
o Gunnar Trybom ordinarie 
o Magnus Haglund suppleant, studieorganisatör 
o Bengt Fogelberg suppleant 
o Marmar Moayedfar suppleant 
 
HSB:s ordinarie representant i styrelsen är Tony Bäckström med Anders Wiktorsson som 
suppleant.. 

 
Till revisor och revisorssuppleant omvaldes för ännu ett år: 

§ Lars Petersson  ordinarie 
§ Sune Thand  suppleant 
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Till distriktsombud för HSB Norra Järva valdes: 
• Annalena Eriksson 
• Anne-Kristina Hansson 
• Cornelius Reitz 
• Per-Olov Spångberg 

 
Till valberedningen inför nästa föreningsstämma valdes: 

♠ Per-Olov Spångberg Ringstedsgatan 3 
♠ Sonja Okker Ringstedsgatan 28 

 
 
Flagga 
 
Vid frågestunden efter årsstämman kom ett önskemål upp om att föreningens flagga borde 
användas på flaggdagar i stället för att vimpeln alltid är hissad. 
 
Är du intresserad av att sköta flaggans hissande och halande? 
Eller kanske att du och någon granne kan sköta uppgiften gemensamt? 
 
Om du vill och har möjlighet att sköta uppgiften, tag då kontakt med någon i styrelsen eller 
besök styrelsejouren en tisdagskväll. 
 
 
Träd & buske 
 
Från HSB Mark har Agersö beställt nedtagning av en förvuxen buske vid lekplatsen närmast 
Ringstedsgatan 16/18/20 och av ett körsbärsträd vid Ringstedsgatan 26/28. 
Vid städdagen i april kom en begäran om att en buske – som nu vuxit till ett träd med fem 
stammar – skulle tas bort vid lekplatsen. 
Ett par boende vid Ringstedsgatan 26/28 har under försommaren genomfört en skriftlig enkät 
bland sina grannar. Sexton grannar har fått frågan om att ta bort körsbärsträdet eller att 
behålla det. Tretton av grannarna har svarat på enkäten och en stor majoritet säger ja till att ta 
bort trädet. 
 
Styrelsen har sagt ja till att den förvuxna busken och körsbärsträdet tas bort och att HSB Mark 
ska komma med förslag till en lämplig växt att ersätta körsbärsträdet med. 
 
 
Sommarpaus 
 
Under juli månad kommer det att vara uppehåll i föreningens styrelsejour. Sista jourkvällen 
före uppehållet blir 24 juni och första efter uppehållet blir 5 augusti. 
Om du har frågor under sommaren kan du antingen söka efter någon i den nya styrelsen eller 
skriva ett brev och lägga i brevlådan vid träfflokalen.  
 

 
 

Agersös styrelse hoppas du får en skön sommar! 


