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AGERSÖNYTT 

KFF KFF KFF KFF ––––    Kista FastighetsFörvaltning upphörKista FastighetsFörvaltning upphörKista FastighetsFörvaltning upphörKista FastighetsFörvaltning upphör    

Efter en längre tids svårigheter med 

fastighetsförvaltningen läggs KFF ned. 

Nedläggningen träder ikraft vid årsskiftet. 

 

Ny fastighetsförvaltareNy fastighetsförvaltareNy fastighetsförvaltareNy fastighetsförvaltare 

Styrelsen har under sommaren och hösten tagit in 

och utvärderat offerter och valet av 

fastighetsförvaltare blev ISS Facility Services. 

ISS kommer i fortsättningen att sköta den 

tekniska förvaltningen, fastighetsskötsel, 

markskötsel, städning, och snöröjning.  

Med denna helhetslösning hoppas vi att vi ska få 

bättre service och mer för pengarna som vi lägger 

på fastighetsskötsel mm. 

 

HSB kommer dock även i fortsättningen ha hand 

om den ekonomiska administrationen med hyror, 

överlåtelser och parkeringsplatser mm. 
 

Förändringar  

Information 

Stöld av växterStöld av växterStöld av växterStöld av växter 

En medlem rapporterar om att man ska vara 

observant på att det är tre kvinnor i åldrarna runt 

c:a 70 år, 40 år och 27-30 år och att de går runt i 

området på kvällar och stjäl växter/plantor från 

tomterna.    

 

I detta nummerI detta nummerI detta nummerI detta nummer::::    

• Ny fastighetsförvaltare – ISS Facility Services 

• Ny hemsida 

• Stöld av växter 

• Cykelbodarna 

• Otillåten mopedåkning 

• Julgranar 

• Kundvagnar 

• Arbetsdagen i höstas 

  

Ny hemsidaNy hemsidaNy hemsidaNy hemsida    

Brf. Agersö´s hemsida håller på att flyttas till 

HSB´s webbserver. Flytten beräknas vara klar vid 

årsskiftet. 

Anledningen till detta är att erbjuda bättre service 

och information till medlemmarna samt att göra 

det enkelt för styrelsen att kunna uppdatera och 

lägga till information.  

 

 All information som fanns tidigare kommer att 

finnas på den nya sidan också men menysystemet 

blir lite annorlunda.  

På www.agerso.se kommer det att finnas en länk 
till den nya hemsidan. 

 

Har ni förslag och önskemål om innehållet är ni 

välkomna att kontakta ansvarig för hemsidan: 

 

Rickard Svensson 

rickardlsvensson@spray.se 
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www.agerso.se  

Styrelsejour i föreningslokalenStyrelsejour i föreningslokalenStyrelsejour i föreningslokalenStyrelsejour i föreningslokalen    

Tisdagar 18.30-19.00 kan du 

prata med en representant från 

styrelsen om ditt boende. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Arbetsdagen Arbetsdagen Arbetsdagen Arbetsdagen den 6 oktoberden 6 oktoberden 6 oktoberden 6 oktober    

Stort tack till alla som deltog och gjorde fint inför 

hösten på våra grönområden. 
 

Många medlemmar kom med bra synpunkter och 

förslag på åtgärder för att förbättra den yttre 

miljön.  

Dessa förslag är nu sammanställda och de flesta 

av punkterna som kom upp är nu beställda av ISS 

Landscaping och kommer att genomföras under 

den närmaste tiden.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JulgranarJulgranarJulgranarJulgranar    

När julfirandet är över och det är dags att göra sig 

av med julgranen så går det bra att slänga den i 

containern i grovsoprummet. Men det är bra om ni 

”kvistar” av granen först så den inte tar för mycket 

plats, det kan ev. finnas redskap för det i 

barnvagnsrummet i trappuppgången.  
 
 

 
 
 

 
 

Nyårsafton och fyrverkerier 
Tänk på att det är förbjudet att 
avfyra fyrverkerier i tätbebyggda 
områden och från balkonger 
eftersom det till exempel kan 
börja brinna om en raket flyger in 
på en balkong eller genom ett 
fönster. 
 

AgersöNytt 
    

AgersöNytt - December 2007

 

På gång just nu 

MopedåkningMopedåkningMopedåkningMopedåkning    

Det förekommer ibland otillåten mopedåkning 

inom Agersö´s område.  

Som vid många andra typer av störningar är det 

bra om man dokumenterar vad som sker.  

Skriv ner tid och plats, registreringsnummer mm 

och lämna till Polisen eller lämna i brevlådan vid 

föreningslokalen så skickar vi vidare 

informationen. 

Det är polisens uppgift att se till att lagar och 

regler följs och om vi kan hjälpa polisen att stävja 

busåkandet kommer vi alla att få en trevligare och 

säkrare boendemiljö.  

 

KundvagnarKundvagnarKundvagnarKundvagnar    

Som vi tidigare har berättat om så är det inte 

tillåtet att ta med sig kundvagnen hem från 

affären, de som gör detta gör sig skyldiga till stöld 

och nedskräpning. 

Vi hoppas att ni som gör det slutar med det efter 

denna uppmaning. 
 

 

 

Styrelsen i Agersö önskar alla medlemmar  
en riktigt god jul och ett gott nytt år. 

CykelbodarnaCykelbodarnaCykelbodarnaCykelbodarna    

Arbetet med cykelbodarna fortgår.  

Ett flertal cyklar verkar vara utan ägare sen lång 

tid tillbaka och de kommer att forslas bort för att 

göra plats till de som saknar.  

Ytterligare ett antal kommer att märkas upp och 

forslas bort om ingen har anmäler att de använder 

cykelplatsen.  

Om någon har missat att lämna in blankett för 

cykelbod och saknar sin cykel – kontakta 

nedanstående för att få tillbaka cykeln. 
 

Rickard Svensson 

rickardlsvensson@spray.se    

tel. 08-400 573 04    

 


