
Brf Agersö  
Ringstedsgatan 19, 164 48 Kista 

september 2010 

Informationsblad för boende i bostadsrättsföreningen Agersö 

Bästa boende i Brf Agersö 
Ännu är det varmt och somrigt. Semestertiden är över och vardagen har tagit vid. 
Uppfyllda av sommarens värme möter vi nu hösten med nya krafter. 
Posterna i styrelsen fördelades så här:  
Bengt Lundström ordförande  Ringstedsgatan 51 

Kevin Johansen vice ordförande Ringstedsgatan 38 

Cilgia Könz  sekreterare  Ringstedsgatan 25 

Lars Andersson ordinarie ledamot Ringstedsgatan 50 

Sven Valerio  ordinarie ledamot Ringstedsgatan 16 

Bilger Ulug Calisir 1:a suppleant  Ringstedsgatan 39 

Faisal Lugh  2:a suppleant  Ringstedsgatan 41 

Lars Petersson revisor   Ringstedsgatan 11 

Roger Hellqvist revisor suppleant Ringstedsgatan 38 

 

Teve i Brf. Agersö 
Som alla har sett finns det i varje lägenhet ett teve-uttag med tre hål. Två hål används för 
analog respektive digital tevemottagning och det tredje är till för radio. De analoga 
kanalerna kostar inget extra och allt som behövs är en kabel mellan hålet i väggen och 
tevens antennuttag. 
Vill man ha fler kanaler än det analoga basutbudet ger kan varje boende på egen 
bekostnad beställa digitala kanaler och digitalbox av Comhem.  
Vid problem med tevemottagningen ska det anmälas till Comhem som har ansvar för 
teve-signalerna ända fram till uttaget i väggen - men kontrollera först att ingen sladd har 
lossnat! Telefon till Comhem är 0771-55 00 00, www.comhem.se. 
Obs! Digitala tevekanaler kan man också få via den internetanslutning som finns i varje 
lägenhet (nära ytterdörren) och som levereras av Bredbandsbolaget. Har du problem 
eller vill fråga något om Bredbandsbolagets tjänster kan du ringa 0770-777 000,  
www.bredbandsbolaget.se  

http://www.comhem.se
http://www.bredbandsbolaget.se


Parkeringseländet 
Vi ser nu ett slut på de be-
svär som reparationerna av 
parkeringsgaragen innebär. 
Varmgaraget är färdigrepare-
rat och nu pågår reparatio-
nerna av kallgaraget som be-
räknas bli klara i slutet av 
september. I skrivande 
stund, 2010-08-31, så har vi konstaterat 
att det finns ett flertal lediga platser i kall-
garaget och några platser i varmgaraget. 
Dessa platser kommer att erbjudas de 
som står i kö och då kommer man endast 
att erbjudas en plats per hushåll. Det är 
givetvis ingen tröst för de som nu tvingas 
leta plats på gatan eller i närområdet, bilar 
från kallgaraget och bilar utan p-plats, men 
några har i varje fall en ljusning att se fram 
emot. 

Styrelsen har gjort allt som 
är möjligt för att uppbringa 
och skapa så många tillfäl-
liga parkeringar som möj-
ligt men tyvärr så räcker 
inte marken till för att alla 
ska få parkering. Dock är 

vi övertygade om att vi alla inser nödvän-
digheten av att reparera garagen och där-
för får vi leva med de obehag som detta 
innebär. 

 

Med hopp om en glad och vacker 
höst för alla! 
Håll utkik efter städdag- och  
pubaftonsaffisch! 

Styrelsen 
Brf. Agersö 

Hör av er till styrelsen 
Det är lätt att ha synpunkter men inte lika 
lätt att göra sin röst hörd. Därför är det vik-
tigt att ni meddelar styrelsen era idéer och 
åsikter skriftligen. Gör en namninsamling 
om det går så att budskapet blir tydligt. 
Anonyma lappar beaktar vi inte! 
Gör felanmälningar till ISS, kl. 07-16 på 
telefon 0770 77 58 59.  

Besiktning av vår miljö 
I juni har trädgården, tvättstugor och trapp-
hus besiktigats på grund av våra klagomål 
på skötseln av dessa ”utrymmen”. 
Green Landscaping, som vår trädgårds-
entreprenad numera heter, har lovat upp-
ryckning och städavdelningen har fått sty-
relsens avslag på godkänt i städbesikt-
ningen. 
För att få det rent i trapphusen får helt en-
kelt inget finnas i vägen för städpersona-
len!!! För att inte tala om att ambulans – 
eller brandkårsutryckningar ska kunna 
komma fram! 

AgersöNytt 
Informationen som publiceras i AgersöNytt 
är viktig för alla boende att känna till!  
Äldre nummer kan fås i pappersformat, 
alla finns att läsa på vår hemsida 
www.agerso.se under rubriken: Agersö-
Nytt. Alla informationsblad från januari 
2002 och framåt finns upplagda för läs-
ning.  

Träffpunkt Agersö 
Det finns en blogg där vi boende kan ven-
tilera idéer, skriva och annonsera i. Titta 
under  
http://agersobloggen.soloregn.se  
Glöm inte att det finns utförligare informa-
tion om föreningen på vår hemsida 
www.agerso.se  och att vi sitter personli-
gen varje tisdag 18.30-19.00 i träfflokalen, 
Ringstedsgatan 19 för att stå till tjänst. 
Välkomna! 
 

http://www.agerso.se
http://agersobloggen.soloregn.se
http://www.agerso.se

