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AgersöNytt 
Informationsblad från Brf Agersös styrelse september 2003 

Webbsida: www.agerso.org   Styrelsejour alla tisdagar 18.30-19.00 
 
 
Trädgård 
Styrelsen har fått in en del synpunkter på entreprenörens sätt att sköta vår trädgård. För att 
komma tillrätta med de brister som påpekats har vi avtalat möte med entreprenören för att gå 
igenom området på plats. Detta för att snarast få området i ett gott skick. 
 
Tanken med att lägga ut trädgårdsskötseln var ju att vi ville få upp standarden på hela 
området. Det har vi föresatt oss att lyckas med!  
 
Vi efterfrågar fler synpunkter från de boende. Lämna gärna in en lapp i brevlådan vid 
föreningslokalen eller skicka ett e-brev till tradgard@agerso.org så att vi kan ta del av dessa. 
Du kan också tala med med ditt trädgårdsombud. 
 
Styrelsen kommer att kontakta respektive trädgårdsombud för att få in synpunkter samt kalla 
till ett möte senare i höst då entreprenören kommer att vara med. 
 
 
Hemförsäkring 
Då och då sker det olyckor och saker går sönder i våra lägenheter. Även dina grannars lägen-
heter kan skadas, till exempel om vatten skulle börjar rinna ut. 
 
Styrelsen vill därför påminna om att det är mycket viktigt att du har en gällande 
hemförsäkring av typen hemförsäkring för bostadsrätt.  
 
 
Pekpinnar 
Som vanligt riktar sig pekpinnarna till en ytterst liten grupp boende, som beter sig på ett sätt 
som stör och förstör för andra. 
 
Här är en lista på avvikande betenden som inte hör hemma i vårt bostadsområde: 
• att kasta ut cigarettfimpar från balkongen ner på marken 
• att röka i trapporna 
• att kasta och låta skräp ligga på marken 
• att inte hålla tyst på nätterna 
• att borsta skräp från den egna balkongen ner till grannen under 
• att ställa skräp utanför containerboden för grovsoppor 
• att ställa kundvagnar från Kista galleria i vårt område 
 
Åter igen – det är några få som beter sig avvikande. Om du råkar ut för något du blir störd av 
är det bästa sättet att bli av med det att tala med den som stör. Men det viktiga är just att tala 
med personen och undvika att skälla, även om man är arg just då. 
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Sygrupp 
Är du intresserad av handarbete? 
I Agersöföreningen finns en sygrupp som träffas en gång i veckan. Träffarna är på onsdagar 
mellan klockan 19 och 21 i föreningslokalen på Ringstedsgatan 19. 
Har du frågor om föreningens sygrupp kan du ställa dem till Bodil Kjellén på telefon 
751 27 55. 
 
 
Återvinning 
Återvinningsstationen vid Vejegatan (parkeringsplatsen under tunnelbanan) är stängd — 
parkeringsplatsen håller på att byggas om till park. 
 
Vår närmaste återvinningsstation finns nu i stället på Jyllandsgatan. 
 
Tidningspapper går det bra att kasta vid vändplatserna på Langelandsgatan och Vejegatan 
eller i tidningsinsamlingen i Agersös egen containerbod. 


