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    AgersöNytt 

                       Informationsblad från Brf Agersö styrelse oktober 2002 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Webbsida: www.agerso.org   Styrelsejour alla tisdagar 18.30-19.00 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Uppgraderingen av vårt värmesystem 
 
Som redan annonserats pågår ett stort arbete med att modernisera vårt värmesystem. Syftet är 
förstås att vi ska reducera värmekostnaderna och det kräver alla bostads- rättsinnehavares 
medverkan; främst i form av att entreprenörfirman, AB Optimal Energi, på sedvanligt sätt får 
tillträde till lägenheterna så att arbetet underlättas och går så snabbt som möjligt.(se nedan!) 
 
Tyvärr har vissa förseningar inträffat vid ventilbytena på byggnadskroppen som omfattar 
adresserna Ringstedsgatan 4- 54 och som redan pågått i mer än en månad. Nu ser tidsplanen 
för resten av arbetet ut som följer: 
 

Vecka 39 Ventilbyten och grovjustering, byggnaden Ringstedsgatan 4-54 
Vecka 40-43 Ventilbyten och grovjustering, byggnaden Ringstedsgatan 3-15 
Vecka 43- 45 Ventilbyten och grovjustering, byggnaden Ringstedsgatan 51-63 
Vecka 45- 47 Ventilbyten och grovjustering, byggnaden Ringstedsgatan 38-49 
Vecka 47- 50 Inmätning av flöden 

 
Slutjustering och montering av termostater (obs på alla element!) sker under  
januari och februari 2003. Här är det förstås särskilt viktigt att montörerna kommer åt alla 
element i lägenheterna, så att arbetet kan ske så snabbt som möjligt - det kan ju vara kallt då! 
(flytta möbler och underlätta för montörerna att komma åt elementen för montering av 
termostatventiler) 
 
Vår huvudentrepenör är Kurt Hermansson, Ringstedsgatan 4, tel: 070- 547 24 94 och 
montörerna från Optimal Energi brukar finnas anträffbara i anslutning till vår träfflokal eller 
finns tillgängliga på följande mobilnummer som bör användas i första hand om någon boende 
önskar kontakt med montörerna: 
o� Ulf 0703- 11 50 08 
o� Mattias 0703- 11 63 10 
Nyckelhantering sker enligt rutin genom KFF, som för övrigt inte är inkopplade på arbetena 
med värmesystemet. 
 
 
Aktuellt för 2003 
 
Styrelsen håller just på med grovplan och budget för nästa år. Om det finns någon 
bostadsrättsinnehavare, som vill tipsa om något särskilt behov som föreningen lämpligen bör 
uppmärksamma, går det bra att göra detta på enklaste sätt. (lapp i brevlådan på Ring.19 eller 
liknande).  
Dessvärre är dock utrymmet för extravaganser begränsat och vi kan redan med nuvarande 
behov av förbättringar/underhåll befara en viss avgiftshöjning för nästa år 
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Årstiden 
 
Årstiden förändrar snabbt förutsättningarna för innetemperaturen i våra bostäder.Det finns 
därför anledning att påminna om att man själv kan göra de första åtgärderna: 
 
- lufta elementen 
- justera luftintagen på fönsterkarmarna. 
 
Med dessa två enkla åtgärder kan man åstadkomma en hel del alldeles själv för ett bättre 
inomhusklimat hemma! 
Fast - under arbetet med renoveringen av värmesystemet kan det bli vissa variationer i 
värmetillförseln. Vi hoppas att de inte ska förorsaka några allvarliga besvär. 


