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Informationsblad för boende i bostadsrättsföreningen 

Bästa boende i Brf Agersö 

Här kommer viktig information till er! 

 

Städdag och pubafton 

Stort tack till alla 30-40 medlemmar som hade möjlighet att vara med på städdagen! Mycket blev 
gjort, vi hade väldigt trevligt och den grillade korven smakade bra efter allt flitigt arbete. Kaffe 
hade vi tillgängligt hela dagen. 

Mellan 14-17 eller 18 (de ville inte sluta) lekte Nina och Irma med barnen och hade jättekul. 

Nio vuxna och fyra barn hade även en trevlig pubafton: 

Barnen spelade spel och vi vuxna fick plats runt soffbordet. Alla hade något att berätta och kunde 
fläta in egna erfarenheter i varandras minnen som delgavs på ett hjärtligt sätt i en trivsam 
stämning! 

Vi ser fram emot Kemals filosofikvällar! 

 

Fastighetsförsäkring 

Som ni säkert känner till så har föreningen drabbats av flera vattenskador. De flesta 
har berott på läckage i varmvattencirkulationen (vvc). Dessa skador har nu blivit så 
många att bostadsrättsföreningens försäkringsbolag inte längre inkluderar skador på 

grund av läckande vvc-ledningar i Brf Agersö. I övrigt gäller Brf Agersös fastighetsförsäkring som 

vanligt. 

För att återfå försäkringsskyddet för läckage från vvc-systemet så måste vi stänga av 
stamledningarna för cirkulationen i de så kallade stjärnhusen, dvs. hus med trappuppgång 
exklusive 4:an. Det innebär att vi som bor högre upp i dessa hus kommer att vara tvungna att 
spola lite längre tid än vi är vana vid, för att få varmvatten. I övrigt innebär det ingen skillnad. 
 
Arbetet med att stänga av varmvattencirkulationen kommer att starta om ungefär en månad och 
man måste då komma in till alla som bor högst upp i stjärnhusen. Avisering om exakt byggstart 

och när man måste komma in i respektive lägenhet kommer att skötas av ISS. 

 



Miljöstugan hålls öppet enl. schema, 
styrelsejouren har stängt vecka 52 
och v 1 men det går alltid att nå 
styrelsen per telefon eller e-post! 
Styrelse.agerso@bredband.net  
Skriv gärna varje onsdag om det inte blir rengjort i trappupphusen  

Med önskan om en fortsatt skön höst, 
Glad Jul och ett riktigt Gott Nytt År 

Styrelsen i Brf. Agersö 
 

Ett bra år hade vi trots parkeringseländet och mycket snö   

Nya barn och vuxna har flyttat till oss i brf. Agersö.  

Hoppas vi får fortsatt trevnad med varandra 

och till fest och arbete tillsammans vandra! 

Ett jubileum väldigt nära framför dörren står för oss, 

snälla, hjälp föreningen att tillsammans snarast komma loss! 

Detta sa jag redan förra året och nu tar jag om det, vet jag 

men alla lyder vi ju under någon inneboende tröghetslag... 

 

Fortsatt markarbete 

Styrelsen har tagit in nya anbud för etapp två… 

Styrelsen 

Tyvärr valde Sven Valerio att avgå från styrelsen den 13 oktober vilket vi beklagar. Sven har verk-
ligen varit en tillgång för Brf Agersö och vi hoppas att vi kan ta del av Svens expertkundskap i 

framtiden, kanske i något kommande projekt. 

Södra Kistas Pensionärer 

Alla kanske inte känner till att vi har en aktiv pensionärsklubb i Södra Kista där föreningarna Björ-
nö, Drejö, Tunö, Rågö och Agersö ingår. Här en liten presentation från pensionärsklubben: 
”Vi träffas varje sista måndag i månaden utom under sommarmånaderna. I år hoppar vi över no-
vembermötet därför att vi äter jullunch redan den 6 december.  Priset är 50 kronor. Anmälan till 
denna kan göras före den 15 november till Eeva (se nedan). 
Alla våra aktiviteter är subventionerade av våra föreningar. Årsavgiften är 125 kr. Entrén till möten 
i kyrkan kostar 20 kr (utom jullunchen) och inkluderar lottdragning med blommor. Vi har andra lot-
ter också med priser. Priserna till resorna berättar vi om senare. 
Vill ni veta mer kontakta gärna klubbens sekreterare Eeva på tel 751 47 41.” 
 

Babycafé eller Agersös småbarnsföräldrarnas möte 

Med glädje ser vi en ny generation växa fram i vår bostadsrättsförening! Välkomna alla nyfödda 

och nyinflyttade små! Håll utkik efter en affisch framöver! 

Medlemsmöte blir det den 27 januari, kl 19.00 i föreningslokalen. Väl mött! 
Ta tillfället i akt att ställa frågor till förvaltaren och ordföranden! 

Kaffe och kaka serveras 

Bredbandsbolaget 

Vi har fått ett nytt centralt 
avtal som HSB har för-
handlat fram för sina med-
lemmar. Inga ändringar 
bara 20% billigare för före-

ningen. 
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