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    AgersöNytt 

                    Informationsblad från Brf Agersö styrelse januari 2002 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Nytt år, 2002. 
Styrelsen vill önska alla en god fortsättning på det nya året. Jul- och nyårshelgerna är nu över och 
vardagen har smugit sig på igen. Under helgerna har många fönster varit upplysta med olika 
julbelysningar. Det har gett ett ombonat intryck, förstärkt julkänslan och bidragit till att höja 
trivseln i vårt bostadsområde.  
 
Större arbeten som är planerade att utföras under 2002. 
Värme 
Birka Energi grupplevererar värme och varmvatten till flera föreningar. Kostnaden fördelas 
därefter mellan föreningarna efter fastställda mallar. Berörda föreningar har inlett ett arbete för 
att ta fram ett nytt fördelningsystem. Detta bygger på att sk fjärrvärmemängdmätare installeras. 
Varje förening kan då avläsa sin egen förbrukning. Det nya systemet uppmuntrar till att ta 
initiativ till energisparande åtgärder, eftersom en investering till fullo kommer den egna 
föreningen tillgodo. Det är meningen att sådana mätare ska installeras under året. Den första 
energisparande åtgärden blir att ersätta alla radiatorventiler med en av termostattyp. Åtgärden 
kommer att ge en jämnare inomhustemperatur och därmed sänka den totala värmekostnaden. 
 
Utomhusmålning 
Målningen som inte blev av förra året kommer att utföras våren/sommaren 2002. Vi ska då 
gemensamt måla utvändiga snickerier som vindskydd vid portarna, cykelbodar m.m. Det är ett 
stort jobb som naturligtvis blir lättare om så många som möjligt kan ställa upp och hjälpa till.  
 
Det är meningen att även staketet till Sagogården ska målas. Staketmålningen är så pass 
omfattande att vi tagit in offerter på det jobbet. Priset blev oacceptabelt högt och vi undersöker nu 
andra möjligheter. Hänsyn måste även tas till att staketet snart är uttjänt varför en ommålning 
sannolikt inte betalar sig. Ett förslag som utreds är att byta staketet mot annat med lägre 
underhållskostnader. Mer information om målningen kommer när det börjar bli dags. 
 
Beskärning av träd och buskar 
2001 var ett gott växtår. Som en följd av detta har Agersös buskar på vissa håll nu blivit så stora 
att de måste bli ansade. 
 
De flesta av träden på Agersös mark har stått där sedan husen byggdes för drygt tjugu år sedan. 
Nu börjar några av dem bli så stora och yviga att grenar ligger an och skrapar mot husväggar, 
fönster och balkonger att något måste göras. 
 
Folk från HSB Mark kommer under vintern att ta ner och beskära en del träd och buskar. 
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Följande buskbeskärningar ska göras: 
• utanför kallgaraget 
• vid Ringstedsgatan 4 på den södra sidan av huset 
• vid Ringstedsgatan 11 till 13 på den sidan av huset som är mot gatan 
• vid parkeringsplatsen mellan Ringstedsgatan 4 och 54 
• vid Ringstedsgatan 54 mot gatan. 
• utmed gatan vid Ringstedsgatan 42 till 54 
 
Fyra träd kommer att tas bort: 
• vid gaveln av Ringstedsgatan 55, som vetter mot föreningslokalen, tas tre klotlönnar ner och 

kommer att bli ersatta av buskar 
• utanför balkongerna vid Ringstedsgatan 39 tas den klotlönn som står närmast huset bort. 

Några pilbuskar jämte trädet tas också bort. Trädet och buskarna ger i stället plats för en 
rabatt med rosor 

 
Vid cykelförrådet utanför Ringstedsgatan 25 tas en vildvuxen fläderbuske bort. 
 
Äppel-, körsbärs- och plommonträd på föreningens område kommer att få sina grenar beskurna. 
Från trädet som står mellan sandlådan och väggen vid Ringstedsgatan 61 kommer den grova 
grenen som är in mot huset att tas bort. 
 
I rabatten under en balkong vid Ringstedsgatan 26 kommer kullerstenar att läggas eftersom 
platsen är så mörk att växter har svårt att klara sig där. 
 
HSB Mark utför jobben under vintern och har börjat med beskärningen av buskarna för att sedan 
ta hand om träden och till sist göra stensättningen och planteringen av rosorna. 
 
Grannsamverkan 
Övergripande mål för Grannsamverkan är att tillsammans skapa trygghet i närmiljön och sänka 
brottsligheten. Vad gäller Kista och framförallt Agersöområdet har polisen rapporterat få inbrott. 
Rapporten visar en generell minskning av både bostads- och bilinbrott. Dessa rapporter kommer 
numera att distribueras till samtliga trappombud. 
Denna trygghet betyder inte att vi ska släppa garden. Vi måste ständigt vara på alerten och 
skydda oss på olika sätt.  
 
Generellt kan man säga att ökad trygghet byggs i tre steg: 
 
1. Samverkan mellan människor, 
Samverkan ger bra resultat för att minska och förebygga brottslighet. Med grannsamverkan har 
närpolisen de största förutsättningarna att tillsammans med alla i grannskapet skapa ett tryggare 
och trivsammare samhälle.  
 
 
 
2. Mekaniska inbrottsskydd och märkning, 
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Godkända lås - dörrar - galler och gallergrindar försvårar för tjuven. Har du också bra belysning 
och god insyn ger du tydliga signaler att det är svårt att bryta sig in utan att bli upptäckt. Då har 
du grunden till ett bra inbrottsskydd. Inbrottet blir för besvärligt. 
 
3. Inbrottslarm, 
Du kan höja tryggheten ytterligare genom att komplettera ditt inbrottskydd med ett larm. Larmet 
kan verka avskräckande på den som tänkt bryta sig in. Kom bara ihåg att larmet i sig inte gör det 
svårare att bryta sig in. Man kan aldrig hoppa över ett fullgott mekaniskt skydd, såsom godkända 
lås - dörrar - galler etc. 
 
Övriga tips: 
Upprätta en förteckning över inventarier och märka värdefull och stöldbegärlig egendom. 
Fotografera eller videofilma hemmet. 
Hålla grannar informerad när du reser bort mer än en vecka. 
Se till att värdehandlingar och värdesaker alltid förvaras på ett betryggande sätt. 
Vara allmänt vaksam. Kontakta polis och trappombud om något verkar vara misstänkt eller "fel". 
 
Parabolantenner 
Att sätta upp parabolantenner blir allt mer populärt i vårt bostadsområde. Förutom den nytta och 
nöje som parabolen ger, skapar den en även en del problem om den inte monteras på rätt sätt. 
Styrelsen har tagit fram en anvisning som beskriver hur man går till väga för att få tillstånd att 
montera en antenn. Under vintern/våren kommer en inventering att utföras. Vi kommer då att 
kontrollera om det finns tillstånd till alla antenner och om de är monterade på rätt sätt. 
Ni som saknar tillstånd kan passa på att ansöka om det direkt, så spar vi tillsammans en del tid. 
 
 
Innan du får sätta upp en parabolantenn måste följande tre saker vara klara:  
�
1 Du måste ha lämnat in en skriftlig ansökan till Agersös styrelse 
 På KFF:s kontor finns en blankett som du kan använda för att skriva din ansökan 

om att få sätta upp en parabolantenn. 
I din ansökan ska det finnas en ritning som visar hur du vill montera antennen. 
 
Agersöföreningens generella regler är dessa: 

• Det får bara finnas en (1) parabolantenn per lägenhet. 
• Din antenn får bara monteras på din egen balkong eller uteplats. 
• Antennen eller någon del av dess tillbehör får inte hänga ut över någon 

allmän plats som till exempel en gångbana eller en lekplats. 
• Antennen får inte störa eller skymma sikten för dina grannar. 
• Antennen ska vara fackmannamässigt uppsatt. 

  
2 Du måste ha fått din ansökan godkänd av styrelsen 
 När din ansökan blivit godkänd av Agersös styrelse gäller den för dig. När du säljer 

eller överlåter din lägenhet slutar också dit avtal att gälla och den nya 
bostadsrättshavaren måste lämna in en egen ansökan. 
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3 Du måste ha skrivit på ett kontrakt som gäller mellan dig och 
föreningen 

 Du tar kontakt med KFF:s kontor där kontraktet mellan dig och Agersöföreningen 
skrivs. 
I kontraktet för parabolantennen står de fullständiga reglerna som kommer att gälla 
mellan dig och Agersöföreningen. Det är viktigt att du läst alla reglerna innan du 
skriver på kontraktet. 

När de tre ovanstående punkterna är klara får du montera din parabolantenn. 
 
Här kommer några exempel på vad som kan hända efter det att du satt upp 
din parabolantenn: 
 
* Du säljer eller överlåter din lägenhet 
 Ditt avtal om parabolantennen slutar att gälla och den nya bostadsrättshavaren 

måste lämna in en egen ansökan. 
  

* Skador 
 Om det har skett några skador på fastigheten måste du stå för reparationen av 

skadorna. 
  

* Arbete på huset 
 Om något arbete på huset ska ske, till exempel en fasadrenovering, kan styrelsen 

begära att du tillfälligt tar ner antennen. 
  

* Om du har satt upp antennen utan tillstånd 
 Styrelsen kommer att se till att antennen monteras ner och du kommer att få betala 

för arbetet. 
  

* Om du har satt upp antennen på något annat sätt än det du fått 
tillstånd till 

 Du kommer att uppmanas att ändra monteringen av antennen så att den blir 
monterad som det stod i din ansökan. Om du inte gör ändringen gäller inte ditt 
tillstånd och saken  kommer att hanteras som om du inte har något tillstånd för 
antennen. 

 
Reglerna för parabolantennerna är inte till för att ställa till krångel för den som vill sätta upp en 
antenn. Reglerna är till för att förhindra att någon olycka eller skada sker genom att något faller 
ner på grund av felaktigt eller dåligt uppsatta antenner eller att monteringen skadar någon del av 
huset, balkongen eller uteplatsen. 
 
Bredband. 
Arbetet med att återbetala anslutningsavgiften för bredbandsabonnemanget har påbörjats. Vi 
kontrollerar nu alla anmälningar. När arbetet är utfört kommer en datafil att sammanställas och 
överlämnas till HSB som därefter effektuerar betalningarna. Tyvärr är det i dagsläget omöjligt att 
uppskatta hur lång tid det kommer att ta.  


