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AgersöNytt 

Informationsblad från Brf Agersös styrelse mars 2003 
 

Webbsida: www.agerso.org   Styrelsejour alla tisdagar 18.30-19.00 
 

 
 
Ärvingevägen 
 
Stockholms kommun har beslutat att reparera Ärvingevägen. I augusti planeras arbetena börja 
med att jämna ut sättningarna i vägen. Pilarna — vilkas rötter bidragit till ojämnheterna i 
gatan — kommer att tas bort och ersättas av fågelbärsträd. Det ska även bli dubbelt så många 
parkeringsplatser på Ärvingevägen som idag. 
 
Föreningen har skrivit till Stockholms gatu- och fastighetskontor och begärt att också 
Ringstedsgatans ojämnheter ska åtgärdas. Plus att gångbanan utmed Ärvingevägen ska 
fortsätta in på Ringstedsgatan och att några fågelbärsträd ska planteras vid kallgaragets gavlar. 
 
Ljusare tider 
 
Belysningen inom Agersös område kommer att bli bättre. Nya armaturer är beställda och 
kommer att sättas upp så snart som möjligt. 
Armaturerna är lika dana som föreningen Samsö har. Till exempel på Köpenhamnsgatan finns 
de till beskådande. 
 
Bastun 
 
Vår bastu har blivit missbrukad och nerskräpad. 
Vi tar nu ett krafttag för att återställa den till ett användbart skick. Styrelsen beslutade också 
att försöka byta ut det nuvarande nyckelsystemet. Systemet bör vara elektroniskt för att också 
kunna användas för våra tvättstugor. 
 
Förberedelser inför årsstämman 
 
Föreningens årsstämma är planerad till den 20 maj och särskilda kallelser kommer att sändas 
ut. Inför årsstämman kan du lämna in motioner och förslag. 
 
För att motionerna och förslagen ska kunna tas upp på årsstämman i maj 2003 måste de enligt 
Agersös stadgar vara inlämnade till styrelsen senast 31 mars 2003. 
 
Vill du föreslå kandidater till styrelsen? Kontakta i så fall någon av personerna i 
valkommittén: 
 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. 
 
Den person du föreslår som medlem i styrelsen måste du naturligtvis först ha frågat och han 
eller hon har sagt ja till att kandidera. 
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Sophantering 
 
Det finns boende i området som antingen inte läst förra numret av Agersönytt eller inte kunnat 
tillgodogöra sig förra numrets anvisningar om sopsortering. Därför en liten repris: 
 
- Tidningar slängs i de behållare för returpapper som finns i området. Returpapper betyder att 
plastpåsar eller annat emballage inte ska med i returpappret. 
 
- Tomflaskor av glas slängs i återvinningsstationens avdelning antingen för färgat glas eller 
för ofärgat glas. Återvinningsstationen finns på parkeringen söder om Kista Galleria.  
Glasflaskor ska alltså inte ställas i vår sopbod. 
 
- Den som vill bli av med stora föremål, som möbler och skåp, ska först montera isär eller 
bryta isär det stora föremålet i så små delar som möjligt och sedan placera dem i 
sopcontainern — detta för att det ska ta så liten plats som möjligt. 
Till exempel ska tomma lådor och kartonger vikas ihop för att bli platta. Inget får ställas 
utanför vår sopbod. 
 
Anslagstavlor 
 
Styrelsen har beslutat att undersöka möjligheterna att sätta upp ett antal anslagstavlor inom 
föreningens område. Det gäller främst uppsättning inomhus bland annat i tvättstugor och 
trapphus. Den som har idéer om andra platser för anslagstavlor kan bidra genom att lägga en 
lapp med förslag i föreningens brevlåda. 
 
 
Vår 
 
Det verkar bli vår även i år. Snödropparna har börjat komma fram där solen kommit åt att 
värma upp dem. 


