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    AgersöNytt 

                       Informationsblad från Brf Agersö styrelse september 2002 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Webbsida: www.agerso.org   Styrelsejour alla tisdagar 18.30-19.00 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Höststädning 
Trots att det fina sommarvädret har fortsatt in i september är det dags för den traditionella 
höststädningen i föreningens planteringar. Föreningens styrelse hoppas att du kan vara med i 
det gemensamma arbetet. 
 
Datum för städningen är lördagen 21 september. 
 
 
Köksfläktar 
Under sommaren har det skett en lagenlig kontroll av luftutloppen från våra kök. Många 
anmärkningar från kontrollen åtgärdas nu. Det har dock visat sig att det finns flera boende 
som skaffat sig köksfläkt. Men den som kopplar in en motordriven fläkt, sätter 
ventilationssystemet ur funktion, som ju drabbar hela huset – och även den boende själv. 
 
Du som har en sådan installation hemma, ska därför så snart som möjligt tala med KFF om 
behovet av att ändra ditt köksutsug så att det passar in i husets system. 
KFF har också fettfilter, om sådana bör bytas, och spiskåpor, som kan användas utan 
olägenhet. 
 
 
Bostadsrätt eller hyresrätt? 
Till vår förening har under det senaste året kommit många nya bostadsrättsinnehavare och det 
har, bland annat av frågorna till styrelsen att döma, visat sig att kunskapen om vad bostadsrätt 
är och vad det innebär att bo i bostadsrätt behöver förbättras. 
Styrelsen funderar därför på att anordna en kurs, som populärt heter "Bo i bostadsrätt". 
Syftet med kursen är att lära de boende att det är stor skillnad på att vara 
bostadsrättsinnehavare och att vara hyresgäst – bland annat från juridisk utgångspunkt. 
 
Är du intresserad av kursen? 
 
Lämna din intresseanmälan i styrelsens brevlåda vid föreningslokalen Ringstedsgatan 19, så 
återkommer vi senare med detaljer. 
 

 
 
Jag vill lära mig mer om bostadsrätt: 
 
Namn: ......................................................................................................................................  
 
Namn: ......................................................................................................................................  
 
Adress: .....................................................................................................................................  

Lämna intresseanmälan i föreningslokalens brevlåda vid Ringstedsgatan 19 
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Tider hos KFF 
Öppet- och telefontiderna har ändrats hos Kista Fastighetsförvaltning – KFF. 
Här är de nu aktuella uppgifterna: 
 

Telefontid Måndag - Torsdag 07.00 - 11.00 12.00 - 16.00
 Fredag   07.00 - 11.00 12.00 - 13.00
       
Öppettid Måndag - Torsdag 07.00 - 11.00 14.00 - 16.00
 Fredag   07.00 - 11.00 12.00 - 13.00

 
Andra uppgifter om KFF: 
 

telefon......................................08-751 40 00 
felanmälan till telefonsvarare ..08-751 41 14 
fax ............................................08-751 49 47 
e-postadress för felanmälan....kff.felanmalan@bredband.net 

 
Tider och adresser finns också på trappornas anslagstavlor och på Agersös webbsida 
www.agerso.org 
 
 
Ytterdörrar 
Styrelsen har beslutat att successivt byta ut de äldre ytterdörrarna mot en stadigare typ. 
Eftersom kostnaden är ganska hög, kommer bytet att ske i omgångar. 
 
I samband med detta är det på plats att påpeka, att vi har satt in kodlås och byter till stadigare 
dörrar för att hålla obehöriga utanför. Därför – och även för att ventilationen ska fungera – ska 
dörrarna alltid vara stängda. 
 
 
Vädret i Kista 
Om du vill ha aktuella och noggranna uppgifter om temperatur, lufttryck, fuktighet och vind 
kan du få detta genom att gå in på webbsidan med adressen hem.bredband.net/benfog/kv. 
Där finns data samlat från en väderstation på Ringstedsgatan. Lägg in adressen under favoriter 
eller bokmärken i din webbläsare så kommer du lätt tillbaka till sidan i fortsättningen. 


