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Informationsblad för boende i bostadsrättsföreningen Agersö 

Bästa boende i Brf Agersö 

Hoppas ni har en skön vinter. Nu kommer värmen och dagarna blir ljusare. Lite extra 
information kommer här till er i skriftlig form. Glöm inte att det finns utförligare information 
på vår hemsida www.agerso.se och styrelsejour varje tisdag 18.30-19.00 i träfflokalen, 

Ringstedsgatan 19. 

 

Garagerenovering 

Vårt varmgarage och kallgarage befinner sig i ett rätt dåligt skick. Under 2009 och fram till 
i dag har omfattande undersökningar av garagens skick genomförts. 

 
Dessa undersökningar har visat att vi måste renovera garagen på ett 
genomgripande sätt och det kommer att innebära ganska stora störningar. 
 

Vi måste utrymma garagen under den tid som renoveringen pågår. Det garage som först 
berörs är varmgaraget eftersom det är där som arbetet kommer att 
starta. De som hyr plats i varmgaraget kommer att få en ersättningsplats 
utomhus. Exakt plats kommer att meddelas individuellt. 
 
Efter varmgaraget så tar vi itu med kallgaraget. Även här kommer de 
som hyr plats att få en individuell information som talar om var man ska 
parkera under renoveringstiden. 
 
Allmänt så kommer dessa arbeten att innebära rätt stora störningar fr.o.m. nu fram till 
mitten av augusti 2010 men vi hoppas att ni har förståelse för att vi måste renovera 
garage som är 30 år gamla. 
 

Extra insatt föreningsstämma den 10 mars 

Brf. Agersö har möjligheten att köpa mark för taxeringvärdet. 

Kallelse till extrastämma har delats ut till alla medlemmar i Brf. Agersö. Anledningen till 
extrastämman är att föreningen ska ta ställning till ett erbjudande att köpa den mark vi 

idag hyr av kommunen.  

n 

http://www.agerso.se


Jubileumsfest för Agersö!?  

Det borde vi ju ha nu när vi fyller 30 år och vi, alla boende tillsammans 
kan göra en fin fest! Därför behövs det nu massor med goda idéer om 

hur festen ska bli och föreningsmedlemmar som vill hjälpa till förstås.  

Utanför träfflokalen på Ringstedsgatan 19 finns en brevlåda som kan 

fyllas med brev och inspirerande lappar! 

Miljöstugan 

Hjälp! Än är det fint och städat, än är det omöjligt att komma åt containern för allt avfall 

som ligger framför och runt omkring! 

När containern töms 2 gånger i veckan (måndag och fredag) får sopmännen inte ta det 

som ligger utanför! Så säger deras föreskrifter! 

När det är fint och städat så har Björn Stångberg, vår fastighetsskötare eller nå-
gon god granne gjort jobbet! Rosor till er som kan konsten att hjälpa till och vet 

var soporna ska vara! 

Tips: Om man viker ihop och plattar till kartongerna och fäster ihop dem med 
snören tar de mindre plats och underlättar möjligheten att packa containern 

bättre. Är containern full så tar man helt enkelt hem avfallet igen och tar dit det igen en 

annan dag!!! 

Valberedningen 

Vi ser gärna att alla som är intresserade av styrelsearbetet och sina möjligheter att påver-
ka boendemiljön anmäler sitt intresse till valberedningen. Om man är nybörjare i styrelse-
arbetet är det inget hinder, det finns många bra kurser och de vana styrelseledamöterna 

delar gärna med sig av sina kunskaper.  

Vi behöver som vanligt få nomineringar till följande poster: Ordinarie ledamöter, supple-

anter, revisor och revisorssuppleant, distriktsombud och valberedning. 

Ju fler kandidater vi får desto lättare blir valberedningens arbete så är du intresserad, tve-
ka inte att anmäla dig själv eller någon annan som du tror kan vara intresserad. 
 
 

Våra rättigheter och skyldigheter som boende i en bostadsrätt finns att läsa på svens-

ka, engelska, finska och arabiska i föreningslokalen och kan också fås som pdf-fil från  

cilgia@soloregn.se           … och över alltihopa lyser moder sol!  

  

Med önskan om en skön fortsatt vårvinter 

Styrelsen i Brf Agersö 

Mattias Järvinen  
Ringstedsgatan 23  

08 - 750 80 51 

Bengt Fogelberg  
Ringstedsgatan 25  
08 - 750 95 05 

Sonja Okker  
Ringstedsgatan 28  

08 - 751 63 44 

Nicklas Edkvist 
Ringstedsgatan 38 

0704 - 82 71 57 

mailto:cilgia@soloregn.se

