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Informationsblad för boende i bostadsrättsföreningen Agersö 

Bästa boende i Brf Agersö 

Nu är det varmare ute och naturen spricker upp. Vi människor har också lättare att vara 

öppna under våren så säg hej och stanna upp ibland och byt ett par ord med din granne. 

Glöm inte att det finns utförligare information om föreningen på vår hemsida 
www.agerso.se  och att vi sitter personligen varje tisdag 18.30-19.00 i träfflokalen, 
Ringstedsgatan 19 för att stå till tjänst. Välkomna! 

 

Föreningsstämman 2 juni 

Alla boende i Agersö är hjärtligt välkomna att delta i föreningens årsmöte i 

Norgesalen, Kista Träff kl. 19.00. Från 18.30 finns smörgås och kaffe. 

Att bo i en bostadsrätt innebär ju att man är delägare av alla 
fastigheter och medlem i föreningen Brf. Agersö vilket betyder 

att vi tillsammans har ett stort ansvar för boendet. 

Motioner (Förslag) har ni lämnat före den 31 mars i brevlådan utanför 
träfflokalen, Ringstedsgatan 19…. men det kom inga. 

 

Nu stänger vi miljöstugan! 

Tyvärr klarar inte alla av att slänga grovsopor i därför avsedd container i miljöstugan. Allt 
för mycket sopor hamnar utanför containern, dessutom är det ofta sopor som man inte får 
slänga i miljöstugan. Alla kan inte heller läsa och därför så slängs de mest konstiga saker 
i tunnorna avsedda för glas, elektronik och returpapper eller direkt på golvet. Till exempel 
så ansåg någon tydligen att det var lämpligt att slänga en uttjänt toalettstol på golvet i 

detta rum helgen den 10-11 april. 

Styrelsen har många gånger diskuterat hur vi ska komma tillrätta med detta missbruk 
som kostar oss onödiga pengar och därför har vi beslutat att stänga miljöstugan från och 
med den 3 maj. Efter detta datum så kommer stugan att vara öppen för medlemmarna i 

Brf. Agersö varje vecka, med bevakning, enligt följande: 

Tisdagar mellan 19.15 - 19.45 

Torsdagar mellan 08.00 - 08.30 

 

Alla medlemmar är givetvis välkomna att slänga allt som är tillåtet att slänga i miljöstugan 

vid dessa tider. 

http://www.agerso.se


 

 

 

 

 

Trapphus 

Trapphusen är allas utrymmen. Därför ska 
inga personliga saker finnas där. Det finns 
platser för cyklar i cykelförråden (kontakta 
Torsten Herber 08 - 752 77 67). Dörrmattor 
och annat behåller vi innanför våra lägen-

hetsdörrar för att underlätta städningen t ex.  

 

Garagerenovering  

Våra gästparkeringar kommer att försvinna 
under några månader till förmån för de som 
har en garageplats. Vi tackar för fortsatt för-

ståelse, hänsyn och självklar hjälpsamhet. 

 

 

 

 

 

 

Ny ägare till Pia Livs 

Vi välkomnar den nye ägaren till vår lilla 
kvartersbutik och hoppas att han kommer att 
trivas här och få många nöjda kunder som 
handlar så ofta att han får lönsamhet och 
kan fortsätta att ha butiken öppen. 

 

Kistavädret 

Det finns en väderstation i Agersö som ger 
mycket information om vädret. Titta under 

www.soloregn.se  

 

 
Med hopp om en mild vår och trev-

liga möten med grannar 

Styrelsen Brf. Agersö 

Grannsamverkan 

Lär känna varandra och känna igen 
varandra. Dörrförsäljare och okända 
personer ska vi vara ”nyfikna” på.  
Polisen varnar också för falska tjänste-

män som vill in i lägenheten! 

Av polismyndigheterna har vi fått bro-
schyrer som medföljer detta utskick. 
Spara och läs noggrant igenom dem 

för tips och goda råd. 

Vi saknar fortfarande trappombud, per-
soner som hjälper till med sammanhåll-
ningen av de boende och som utgör en  
länk mellan föreningsmedlemmarna 
och styrelsen samt välkomnar nya 
grannar till vår ”by”. 
Hör av er till Cilgia Könz 750 95 05 el. 

070 735 71 68, cilgia@soloregn.se   

 

Inbrott i våra lägenheter  

Med jämna mellanrum har det varit in-

brott i lägenheterna här i Agersö. 

Upplevelsen av att några rotat igenom 
sitt hem är mycket obehaglig bortsett 
ifrån att man blivit rånad på sina ägo-
delar som oftast även har ett större 

personligt värde än det rent materiella. 

Vi kan inte vara tillräckligt vaksamma 
och kanske skaffa oss larm eller säker-
hetsdörr. 

 

Fortsatta markarbeten 

Till hösten kommer styrelsen att under-
söka nya möjligheter till att fortsätta 
med projektet att rusta upp området. 
De befintliga planerna visade sig vara 

för kostsamma. 

http://soloregn.se
mailto:cilgia@soloregn.se

