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    AgersöNytt 

                       Informationsblad från Brf Agersö styrelse april 2002 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Adress till föreningens hemsida: www.agerso.org   Styrelsejour alla tisdagar kl. 18:30-19:00 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Ordinarie årstämma  2002 den 29 maj. 
 
Stämman kommer i år att hållas den 29 maj kl.19:00 i församlingssalen, Kista kyrka. 
I år har inga motioner lämnats in för behandling på stämman. Kallelse till stämman kommer att 
anslås i portarna. 
 
 
Vårstäddagen den 20 april. 
 
Det närmar sig årets första trädgårdsdag. Förutom att man får en skön dag i det fria så det ett 
utmärkt tillfälle att lära känna sina grannar. Vi börjar  kl.10 och håller på fram till 13, då bjuder 
föreningen på kaffe och smörgås mm vid träfflokalen. Det går naturligtvis att fortsätta arbetet på 
eftermiddagen om man vill. För övrigt går det bra att göra insatser närhelst man önskar. 
Trädgårdsverktygen finns tillgängliga i arbetsbodarna. 
 
Styrelsen har på olika sätt sökt efter nya trädgårdsansvariga för områdena 7 och 8. Ingen har 
anmält sig. Det aktualiserar frågan om vi ska lägga ut hela trädgårdsskötseln på entreprenad. Om 
ingen eller få är intresserade av trädgården finns ingen annan lösning. 
 
Kommande datum för trädgården. 
Rensningskvällar blir i det i år den 15 maj, 12 juni, 17 juli och den 14 augusti. Höststädningen 
utför vi den 21 september. Som vanligt kommer det mer information när vi närmar oss aktuella 
datum. 
 
 
KFF har ny e-post adress   kff.felanmalan@bredband.net 
 
KFF har nu fått sin nya e-postadress. Via den kan du kontakta KFF:s personal. Man tar även 
emot felanmälan den vägen. Vid felanmälan är det viktigt att du lämnar noggranna uppgifter för 
att arbetet med felet inte i onödan ska dra ut på tiden. Lämna uppgifter om vem du är, var du bor, 
vad som hänt, vad du vill ha gjort, var det går att nå dig på dagtid och hur KFF:s personal 
kommer in i din bostad (nyckelhantering). 
 
Det går naturligtvis att även fortsättningsvis kontakta KFF via telefon. 
Telefon:     751 40 00. 
Telefonsvarare: 751 41 14. 
Tel. Jourtjänst:  618 55 00. För fel som uppstår utom ordinarie arbetstid och som fordrar  
                                            omedelbar hjälp. 
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Praktiskt om vattenskador. 
 
Det har tyvärr hänt - och kommer troligen att hända igen. Det rinner in vatten i lägenheten på ett 
okontrollerat sätt. 
 
Börja med att stänga av vattentillförseln till lägenheten. Kranar för detta finns i badrummet vid 
sidan av inspektionsluckan. Titta gärna på dem redan nu, så Du vet var de finns, om det skulle 
inträffa något obehagligt! 
 
Det finns anledning att klarlägga, att en vattenskada inte påverkar den grundläggande 
ansvarsfördelningen mellan bostadsrättsinnehavaren och -föreningen.  -
Bostadsrättsinnehavaren har som vanligt ansvaret för lägenhetens inre och sitt eget lösöre och ska 
ha en bostadsrättshemförsäkring för att kunna svara upp för sitt ansvar, om något skulle hända. 
Kolla gärna, redan nu, att Du har en sådan hemförsäkring. 
 -Bostadrättsföreningen, Agersö, har ansvaret för byggstommen och fastighetens 
fasta delar samt exteriören. Även föreningen har en försäkring för att kunna ta sitt ansvar, om 
något skulle hända. 
 
När en skada inträffar är det alltså av vikt att såväl bostadsrättsinnehavaren som  -föreningen gör 
skadeanmälan till sina respektive försäkringsbolag. Detta kan som regel ske per telefon. Avkräv 
försäkringsbolaget ett kvitto i form av ett skadenummer (eller motsvarande). Det är av 
betydelse, att anlitat försäkringsbolag och skadenummer delges övriga parter och 
försäkringsbolag! 
 
Försäkringsbolagen ska därefter göra någon form av besiktning.  
 
Om det inte görs omedelbart bör de ansvariga ( brf-innehavare respektive  -förening) ligga på så 
att det blir gjort och så att reparationer snarast kan inledas. Troligen behövs en torkning efter en 
vattenskada och eftersom torkarna som regel är elektriska bör mätarställningen avläsas då 
torken kopplas in  (annars får lägenhetsinnehavaren en orimlig elräkning, som kan förfölja 
vederbörande långa tider eftersom elräkningen beräknas på föregående förbrukning!)  
 
Även detta är bostadsrättsinnehavarens ansvar och man bör alltså kontrollera eller göra en 
uppgörelse med sitt försäkringsbolag om hur kostnaderna för torkningen ska fördelas. Om det t 
ex blir aktuellt att tillfälligt utrymma lägenheten är det normalt en fråga som  försäkringsbolagen 
(eventuellt tillsammans) som ska besluta om och ta de ekonomiska följderna för.  
 
Beslut om reparationer m m fattas av försäkringsbolagen efter besiktning och det är 
föräkringsbolagen som utser vem som ska utföra reparationerna. Det är alltså av vikt att 
bostadsrättsinnehavare och förening avkräver sina resp försäkringsbolag besluten och vilken 
firma som ska utföra reparationerna och hur det ska gå till. 
 
KFF kan hjälpa till med att hitta rätt i de här knepiga frågorna, men det är viktigt att påpeka, att 
KFF vare sig är föreningens juridiska ombud eller den firma som ska genomföra reparationen. 
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HSB kurser - intresseanmälan. 
 
Vi har haft en viss omsättning av bostadsrättsinnehavare i föreningen det senaste halvåret. Det 
kan därför finnas anledning att starta en studiecirkel om hur det är att bo i bostadsrätt - vilka 
skyldigheter och rättigheter man har som bostadsrättsinnehavare bl a hur det skiljer sig från att 
vara hyresgäst.  
 
Du som är intresserad av att lära Dig mera om förutsättningarna för vårt boende kan göra en 
intresseanmälan på enklaste sätt i brevlådan utanför träfflokalen, så återkommer vi med 
information när det börjar bli aktuellt. 
 
 
 
"Ett skräp om dagen" blir "Två skräp om dagen?" 
 
På flera håll på föreningens område verkar det inte förslå att bara ta upp och slänga ett skräp om 
dagen. Vissa tomter ser ut som skräpupplag. Det vore bra om de som bor i bottenplanen och 
radhusen och som har avgränsade egna tomter betraktade sina ansvarsområden med lite större 
kritisk blick och därefter vidtar lämpliga åtgärder. 
 
De av oss som bor högre upp i husen och inte har direkt egen tillgång till "egen" tomt kan å andra 
sidan hjälpa till med en högre intensitet mot nedskräpningen - "Två skräp om dagen" - minst!  
 
 
HSB Stockholms Pensionärsklubb Södra Kista. 
 
Klubben är en aktiv förening för pensionärer inom bostadsrättsföreningarna Rågö, Drejö, Agersö, 
Tunö och Björnö.  Förutom månadsmöten som hålls i Brf. Tunös träfflokal, Ärvinge Gård 
anordnar man en rad aktiviteter som underhållning, promenader, utflykter, resor m.m. 
Föreningen önskar alla pensionärer välkomna i gemenskapen. Intresserade kan ringa till 
ordförande, Sven Olof Larsson tel. 752 71 42 eller sekreteraren, Eivor Törnberg tel. 751 82 25. 
 
 
Nya Pia livs 
 
Servicebutiken på Ringstedsgatan 25 har fått nya ägare och nygammalt namn. Affären återtar det 
namn som den hade för 15 år sedan, med tillägget ”Nya” framför. Innehavarna är angelägna att 
erbjuda de varor som efterfrågas och vill därför ha en dialog med kunderna. De har satsat på att 
bygga ut med en avdelning för basvaror i storförpackning. Avsikten är att försöka hålla så låga 
priser som möjligt så att kunderna ska utnyttja butiken även för större inköp. Vi hoppas att de 
kommer att lyckas i sitt arbete och i sin strävan att ge närområdet den service som butiken skapar. 
 
Butikens öppettider är alla dagar mellan 09:00 – 21:00 


