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Webbsida: www.agerso.org   Styrelsejour alla tisdagar 18.30-19.00 
 
Bastu 
Trots att den kalla delen av året nu kommit har vi ändå tillgång till varma bad. Detta på 
adressen Ringstedsgatan 32 där föreningens gemensamma bastu finns. 
 
Under våren hade några obehöriga personer kommit över en nyckel till vår bastu och varit 
inne och vandaliserat den. I samband med reparationen av bastun har även låset till bastun 
bytts ut och blivit ersatt av ett lås som öppnas med ett magnetkort. Detta då med avsikt att 
förhoppningsvis slippa en upprepning av förstörandet. 
 
Depositionsavgiften för ett nytt låskort till bastun är 500 kronor. 
 
Du som sedan tidigare har en nyckel till bastun och deponerat 150 kronor för den måste alltså 
byta ut nyckeln mot ett kort för att åter kunna komma in i bastun.  
 
Om du tidigare inte använt bastun men nu vill börja göra det – gör så här: 
• betala in 500 kronor till postgirokontot 33 67 37-2 
• ange Brf Agersö som betalningsmottagare 
• skriv i meddelandefältet ordet ”Bastu” och ditt lägenhetsnummer 
 
Om du tidigare har deponerat 150 kronor, har en nyckel och vill fortsätta använda bastun – 
gör så här: 
• betala in 350 kronor till postgirokontot 33 67 37-2 
• ange Brf Agersö som betalningsmottagare 
• skriv i meddelandefältet ordet ”Bastu” och ditt lägenhetsnummer 
 
När din inbetalning kommit till Agersö blir du kontaktad av Gunnel Bengtsson som sköter 
föreningens bastunycklar. 
 
Vill du lämna tillbaka en bastunyckel som du har och få tillbaka de pengar du tidigare depo-
nerat för den? Ta då kontakt med Gunnel Bengtsson – telefon 751 10 26. 
 
Trädgård 
Styrelsen har beslutat att ställa in den traditionsenliga höststädningen med anledning av att 
trädgården numera sköts av HSB-mark. Vi kommer istället att koncentrera oss på att få sam-
arbetet med HSB-mark att fungera så bra som möjligt. 
Det har framkommit att intresset för egenodling bland en del medlemmar är ganska stort. Vi 
kommer därför att i samråd med HSB-mark och våra egna trädgårdsombud att försöka få till 
ett system där både HSB:s trädgårdsfolk och vi själva ska kunna samsas i rabatterna. Det 
arbetet kommer att genomföras nu under senhösten. Prata gärna med ditt trädgårdsombud hur 
just du vill ha det, eller kom med dina synpunkter till en styrelsejour, tisdagar mellan 18.30 
och 19.00. 
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Inför värmesäsongen 
Vårt värmesystem, som ju moderniserades under förra vintern, kommer att justeras in så snart 
det blir kallare ute. 
 
Det finns saker man kan göra redan nu. Man kan själv lufta elementen i sin bostad med en 
elementnyckel. Detta är särskilt viktigt om elementen ger ljud ifrån sig – ”porlar”.  Man kan 
själv sätta upp tätningslister i fönstren – särskilt om man märker att det kommer in kall luft 
där. 
Man bör även reglera tilluften till sin våning genom att sluta till eller öppna de 
skjut- eller skruvventiler som sitter i fönsterkarmarna. Elementnyckel och tät-
ningslister kan man köpa till exempel hos Clas Ohlson i Kista Galleria.  
 
KFF 
KFF:s vikarierande förvaltare, Stig Rissjö, har sagt upp sig och slutat på KFF. 
KFF:s styrelse har satt igång ett arbete för att hitta en ersättare. Eftersom detta kommer att ta 
sin tid kan kapaciteten på KFF:s kontor tillfälligt gå ner, vilket vi beklagar, men hoppas på 
förståelse för. 
 
Brandfarligt 
Brandstatistiken i Stockholm visar en märklig, men vanlig, orsak till brand. 
Den märkliga orsaken är att glödlampor utan någon yttre kupa varit tända en längre tid i 
slutna utrymmen. Eftersom många av oss har belysning i våra lägenhetsförråd finns det alltså 
all anledning att kontrollera att lamporna där inte är ”nakna” utan är försedda med en skyd-
dande lampkupa – och naturligtvis att lättantändliga saker inte förvaras nära lamporna! 
 
Inkassokrav 
För allmän kännedom vill styrelsen informera om att HSB Stockholm, som sköter våra 
inkassofrågor, från och med oktober månad hanterar inkassokraven via företaget Svensk 
Bostadsinkasso AB – SBI. SBI kommer att ha som rutin att automatiskt lämna inkassokrav 
vidare till betalningsföreläggande, något som tidigare har hanterats av bostadsrättsföreningar-
nas egna styrelser. 
 
Återvinning 
Som det stod i förra numret av AgersöNytt har återvinningsstationen vid Vejlegatan tagits 
bort. I stället har en tillfällig station nu placerats på parkeringsplatsen på den södra sidan av 
Helsingörsgatan. 
När ombyggnadsarbetet under tunnelbanebroarna blivit klart ska den ursprungliga stationen 
komma tillbaka; detta enligt uppgift från Sita, företaget som sköter anläggningen.  
 

 


