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    AgersöNytt 

                       Informationsblad från Brf Agersö styrelse mars 2002 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Adress till föreningens hemsida: www.agerso.org   Styrelsejour alla tisdagar kl. 18:30-19:00 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Vårstäddag den 20 april 
Det märks redan att dagarna har blivit längre, snart är våren här och därmed en chans till en 
uppfriskande dag i det fria i samband med vårens städdag. I år kommer den att bli av den 20 april. 
Försök att hålla den dagen fri från andra aktiviteter. Blir vi många som hjälps åt kommer det bli 
mycket roligare. Man behöver inte var ”trädgårdsproffs” för att delta, alla kan vara med och 
utföra någon uppgift som passar den egna förmågan. Mer information kommer att anslås i 
trapphusen när det närmar sig. Om du har några funderingar eller idéer angående trädgården, 
kanske några nya växter eller annat, kan du vända dig till din gårds trädgårdsansvarig. 
Områdesindelningen finns att studera i ”Välkommen till Agersö”. 
 
Område                    Ansvarig                Bostad 
Trädgårdsområde 1,  Mats Ellebring  Ringstedsgatan 11 
Trädgårdsområde 2,  Lena Padeloglou  Ringstedsgatan 63 
Trädgårdsområde 3,  Peter Lindegren  Ringstedsgatan 49 
Trädgårdsområde 4,  Magnus Haglund  Ringstedsgatan 33 
Trädgårdsområde 5,  Gunnel Bengtsson  Ringstedsgatan 25 
Trädgårdsområde 6,  Sonja Okker Ringstedsgatan 28 
Trädgårdsområde 8,  vakant 
 
 
Sagogården 
Sagogården har fått nytt staket. Det ursprungliga trästaketet runt Sagogården var i stort behov av 
ommålning. Målningen bedömdes så tidskrävande att det kändes ogörligt att medlemmarna skulle 
behöva utföra det på de allmänna ommålningsdagarna. Den ersättning som de tillfrågande 
målerifirmor ville ha för att utföra arbetet var oacceptabelt högt. Som alternativ utreddes 
möjligheten att byta staketet mot ett med lägre underhållskostnader. Beslutet var enkelt att ta, då 
det visade sig att ett sådant byte kostade betydligt mindre än en ommålning. 
 
Trapphus 
Målningen av trapphusen som nyligen färdigställdes har på en del adresser redan blivit sliten. 
Trapphusen är en förlängning av lägenheten och det första en besökare ser. Ett trevligt trapphus 
är välkommande och höjer dessutom värdet på husen/lägenheterna. Vi måste alla hjälpas åt att 
hålla förslitningen på en låg nivå, det är många år till nästa renovering. 
 
Trapphus och entréer ska hållas fria från lösa föremål som barnvagnar, cyklar, mattor, skor m.m. 
Det försvårar annars städningen. Tänk på att ambulans-/brandpersonal vid behov måste kunna 
komma fram, i värsta fall även i rökfyllda trapphus. 
För cyklar och barnvagnar finns det speciella förvaringsutrymmen i anslutning till entréerna. 
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”Vad som göms i snö kommer upp i tö” 
En mindre trevlig ”vårprimör” som normalt blommar så här års är hundarnas "visitkort". Som blir 
liggande kvar på gångvägar, rabatter och gräsmattor när snön försvinner. Det är därför roligt att 
kunna konstatera att de i år skyltar med sin frånvaro. Vi vill därför tacka alla hundägare för att ni 
så noggrant tar upp efter era hundar. 
 
 
Ett skräp om dagen 
Det  pågår en rikstäckande kampanj som kallas ”Ett skräp om dagen”. Den går ut på att plocka 
just ett skräp om dagen och att värva nya ”skräp plocknings” medlemmar. Under 2002 kommer 
bl.a. en vinnande kommun att utses. Det går att läsa mer om den kampanjen på Håll Sverige 
Rent, hemsida www.hsr.se. eller telefon 08-714 87 70. 
 
Kampanjen ”Ett skräp om dagen” vill göra något åt den växande nedskräpningen i Sverige. Enligt 
en Sifo-undersökning, som nyligen genomförts, visar att allt fler tycker att nedskräpningen ökar i 
Sverige. Budskapet är enkelt och går ut på att alla kan plocka ett skräp om dagen. Skräp föder 
skräp! Är det rent känns det svårare att slänga skräp.  
Vi i Agersö skulle kunna haka på idén och i vårt område hjälpas åt att plocka upp det skräp vi ser. 
Tar alla upp något varje dag kommer vårt område att bli prydligt på mycket kort tid. 
 
 
Brf. Agersö:s hemsida på nätet 
Nu har även styrelseexpeditionen fått nätanslutning. I samband med det har föreningen  öppnat en 
egen hemsida. Den ska i första han informera om vad som är på gång i föreningen, men även 
innehålla uppgifter som är intressanta för nyinflyttade, t.ex. ”Välkommen till Agersö”. Sidan ska 
inte ersätta nuvarande informationskanaler utan ses som ett komplement. Hemsidan är under 
uppbyggnad och innehåller så här i startskedet ganska lite information. Men det kommer att 
fyllas på efterhand. Före dig som redan nu vill ta del av innehållet så är adressen 
www.agerso.org. 
 
 
Tätningslister 
Med anledning av en insändare i Vår Bostad i februari 2002,  angående tätningslister runt fönster. 
Oasvsett vad som står i svaret till insändaren så gäller följande för oss i Agersö: 
Bostadrättshavaren ansvarar för målning, glas, spanjolett med handtag, beslag, fönsterbänk, 
tätningslist och persienner. Allt finns att läsa i dokumentet ”Välkommen till Agersö”, som är 
utdelat till alla bostadrättshavare. Den finns även att läsa på den nya hemsidan och i träfflokalen. 
 
 
Låscylindrar 
KFF meddelar att de sk. Lägenhetscylindrarna (där nyckel går både till porten och till lägenheten) 
har utgått ur sortimentet. Behöver någon byta cylinder i sin dörr så blir det framöver till en ”vild” 
cylinder. Den gamla nyckeln måste då sparas för att användas till att öppna porten.  


