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    AgersöNytt 

                       Informationsblad från Brf Agersö styrelse juni 2002 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Webbadress: www.agerso.org 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Årsstämman 
Föreningen årsstämma hölls den 29 maj i församlingssalen, Kista kyrka. 
Stämman hölls utan el och kunde inte börja vid den utsatta tiden eftersom en del deltagare 
blev försenade på grund av det från förra året upprepade elavbrottet. 
När mötet så småningom kom igång blev dagordningens punkter genomgångna  det 
föreslagna bokslutet godkändes och föreningens styrelse beviljades ansvarsfrihet. 
Årsstämman sa ja till valberedningens samtliga förslag och följande personer ingår nu i 
Agersös styrelse: 
 

 Gunnel Bengtsson ordinarie (omvald), ordförande 
 Pawel Pacanowski ordinarie (omvald), vice ordförande 
 Farhoud Banaie ordinarie (invald 2001) 
 Bengt Centervad ordinarie (invald 2001) 
 Mattias Järvinen ordinarie (nyvald) 
 Britt Larsson ordinarie (nyvald) 
 Magnus Haglund suppleant (omvald) 
 Bengt Fogelberg suppleant (nyvald) 
 Thomas Fredriksson suppleant (nyvald) 
 Maria Rashidi suppleant (nyvald) 

 
HSB:s representant i styrelsen är Björn Nilsen 

 
Till revisor och revisorssuppleant omvaldes: 

♠ Lars Petersson 
♠ Sune Thand 

 
Till distriktsombud för HSB Norra Järva valdes: 

 Annalena Eriksson (nyvald) 
 Anne-Kristina Hansson (omvald) 
 Cornelius Reitz (omvald) 
 Per-Olov Spångberg (omvald) 

 
Till valberedningen utsågs: 

♥ Carlos Labé 
♥ Per Strangert 

 
Vill du läsa årsstämmans protokoll? Det finns på Agersös webbplats www.agerso.org eller att 
hämta i pappersform i föreningslokalen Ringstedsgatan 19, på tisdagarna, när det är 
styrelsejour. 



AgersöNytt juni 2002                                                                                                                                      Sid.  2 

I alla lägenheter och radhus… 
kommer arbeten att utföras under den kommande hösten och vintern. 
 
Föreningens styrelse beslutade under våren 2002 att alla radiator-/elementventiler ska bytas ut 
och att värmesystemet samtidigt ska justeras. Bytet av ventilerna måste göras eftersom de 
nuvarande ventilerna har blivit så gamla att det inte längre finns reservdelar till dem. 
 
Arbetet kommer att utföras av ”AB Optimal Energi”. Det börjar 19 augusti och är planerat att 
vara färdigt under februari 2003. Hantverkarna som utför jobbet behöver tillgång till din 
lägenhet eller radhus minst två gånger  en gång för ventilbytet och en gång för 
injusteringen. 
 
”Optimal Energi” kommer att meddela dig tre till fem dagar i förväg när de behöver komma 
in i din lägenhet. När du får meddelandet får du också information om var du kan lämna in din 
nyckel. 
 
Om det blir några extra kostnader för att man inte kunnat komma in i din lägenhet eller ditt 
radhus kommer du att bli debiterad den extra kostnaden. 
 
Målning 
Alla föreningens cykelbodar och staket plus trä vid trapphusen ska målas under det här året. 
Styrelsen räknar med att du är med och gör en del av målningsjobbet. Kallelser till 
gemensamma målningskvällar kommer att sättas upp. När du får några tomburkar; spara dem. 
Du behöver dem att ha färg i när du målar. 
 
Att du är med och målar betyder att du också är med och sparar pengar. 
 
Vill du måla på annan tid än de gemensamma målningskvällarna, kontakta då Gunnel 
Bengtsson måndag till torsdag mellan 18 och 20.30 på telefon 751 10 26. 
 
Cykelrensning 
Utanför en del portar och i cykelbodar står det cyklar som verkar sakna ägare. 
Efter sommaren kommer det att bli en genomgång av vilka cyklar som ingen vill kännas vid. 
De kommer att föras bort och kastas. 
 
Pekpinnar 
Under sommaren är fönster och balkongdörrar öppna och vi kan vara ute på balkonger och 
uteplatser. Men kom ihåg att när du gör något märker grannarna också vad du gör. Om du ska 
grilla vill din granne troligen inte sitta i grilloset även om du tycker att det inte luktar eller 
ryker. 
Samma sak med ljudvolymen från radio, tv och skivspelare. Du kanske inte tycker att 
volymen är hög men grannen blir irriterad av att höra ljudet från dig. Ett sätt att undvika att 
störa grannarna är att använda hörsnäckor eller lurar  då kan du själv bestämma hur hög 
ljudvolym du vill ha. 
 
Parkeringsplats 
Utanför Ringstedsgatan 42 finns idag två parkeringsplatser. En av platserna, den som är längst 
in på gatan, kan vara svår att komma in i eller ut ur och kommer att flyttas. Parkeringsplatsen 
kommer i stället att placeras vid 42:ans husvägg, längre ut mot Ringstedsgatans vändplats. 

☼  Vi hoppas du får en skön sommar!  ☼ 


