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Informationsblad för boende i bostadsrättsföreningen Agersö 

Bästa boende i Brf Agersö 

Här kommer viktig information till er! 

 

Avgiftshöjning 

År 2010 höjdes avgiften för bostäderna i Brf. Agersö.  

Fasadsprickor har åtgärdats förra året och det arbetet kommer att fortsätta under 2011. 
Totalt sett så har vi genomfört en hel del arbeten i år och vi kommer att fortsätta att vårda 

vårt område och våra fastigheter på ett så bra sätt som möjligt. 

Kostnaden för allt det vi gjort och det vi kommer att göra innebär att vi behöver höja 

avgiften med 3 % från och med 1 januari 2011.  

Styrelsen är enig i att det är bra att höja avgiften lite grann varje år för att undvika en 

eventuell chockhöjning i framtiden. 

Garagehyra 

Även garagehyran ska höjas med 3%. 

 

 

 

 

 

 

 

Agersöbloggen 

Varsågoda och besök Agersöbloggen. Här finns det möjligheter att skriva och tycka till 
om allt som berör Agersö och lite till. Dessutom en köp– och säljavdelning där du kan 

annonsera gratis om sånt du vill sälja eller köpa eller kanske ge bort. Adressen är: 

http://agersobloggen.soloregn.se/ . 

Ny hyra för parkering fr.o.m. 2011 

 

P-ruta    139 kr/månad 

Ovanpå kallgaraget   237 kr/månad 

Undre plan kallgaraget  330 kr/månad 

Varmgaraget    402 kr/månad 
 
MC-plats varmg   228kr/månad 
 

http://agersobloggen.soloregn.se/


Styrelsejouren har stängt vecka 52 och 
vecka 1 men det går alltid att nå styrelsen 
per telefon eller e-post! 
styrelse.agerso@bredband.se   
Glöm inte att det är medlemsmöte den 27 januari 

kl 19.00 i föreningslokalen. 

Med önskan om en Glad Jul 

och ett riktigt Gott Nytt År 

 

Styrelsen i Brf. Agersö 

Jubileumsfesten 30 år brf. Agersö 

Vi har efterlyst idéer och önskningar, vi har vädjat i prosa och på rim om 

hjälpande händer men ingen har hört av sig! 

Styrelsen har därmed uppfattat att de boende i Agersö inte är intresserade 

av något firande.  

Brandvarnaren 

Batteriet i brandvarnaren kanske är slut och manicken tjuter. Det första man 
ofta gör för att få tyst på den är att ta ur batteriet och sedan glömma att sätta i 
ett nytt batteri. Gör inte det -  köp ett nytt batteri eller en ny brandvarnare. En 
ny brandvarnare kan vara billigare än ett nytt batteri … Det är (viktigt) lag på 

att brandvarnaren är installerad och fungerar! 

Miljöstugan 

Vi kan spara 150 000 kr. om vi lägger ner miljöstugan och kör våra sopor till Bromma eller 

Kista centrum för återvinning. Några synpunkter? Skriv till styrelsen. 

Fönsterventiler 

För bästa klimat inomhus och bästa uppvärmning av lägenheterna bör man hålla 

fönsterventilerna öppna.  

Tänk på att vika ihop kartonger, packa presentpapper kompakt och såga av kvistarna på 
julgranen när du lägger det i containern så finns det plats för fler saker. Det  finns också 

containrar  i Kista centrum där vi kan slänga sopor när som helst.  

mailto:styrelse.agerso@bredband.net

