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AGERSÖNYTT 

Det här händer på arbetsdagenDet här händer på arbetsdagenDet här händer på arbetsdagenDet här händer på arbetsdagen::::    

Vi samlas vid föreningslokalen där Siemon och 

Bilger går igenom vad som ska göras. 

Som vanligt så rensar vi lite i rabatterna, ev. 

klipper buskar, städar och gör fint. 

Vi kommer också att köpa in nya lökar som vi 

fördelar ut och planterar så vi får det fint till 

våren. 

Buskar och större växter väntar vi med tills 

översynen av grönområdena är klar. 

 

Kl. 12.30 blir det fika vid föreningslokalen. 

Förutom det trevliga med att alla får komma ut 

och träffa sina grannar och stärka gemenskapen i 

föreningen så kan vi med egna arbetsinsatser 

sänka underhållskostnaderna. 

Vi hoppas därför att många boende har lust och 

möjlighet att ställa upp på städdagen. 

 

Miljögruppen Miljögruppen Miljögruppen Miljögruppen     

Har ni några sista-minutenönskemål, frågor eller 

synpunkter angående arbetsdagen kontakta 

Siemon Wezeman eller Bilger Ulug-Calisir. Eller 

lägg en lapp i brevlådan vid föreningslokalen. 

Arbetsdag lördag 6 oktober 

Information 

Tillvägagångsätt och styrelsens ansvar vid: Stöld, Tillvägagångsätt och styrelsens ansvar vid: Stöld, Tillvägagångsätt och styrelsens ansvar vid: Stöld, Tillvägagångsätt och styrelsens ansvar vid: Stöld, 

skadegörelse, otillåten mopedåkning och skadegörelse, otillåten mopedåkning och skadegörelse, otillåten mopedåkning och skadegörelse, otillåten mopedåkning och 

liknande.liknande.liknande.liknande. 

Tyvärr så har några medlemmar blivit drabbade av 

skadegörelse och stölder. De är inte många men 

det är alltid tråkigt för de som blir drabbade.  

Vid problem av dessa slag bör de boende: 

1. Dokumentera: tid, datum, fotografier mm. 

2. Ta kontakt med era grannar och hör er för om 

någon sett eller hört något. 

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

• Arbetsdag 

• Tillvägagångsätt och styrelsens ansvar vid: Stöld, 
skadegörelse, otillåten mopedåkning och liknande. 

• Synpunkter och klagomål på entrepenörer och deras 
arbete. 

• Grovsopor och källsortering 

• Manipulerad dörr till garage. 

• Renovering och ombyggnader 

• På gång just nu 

  

Träfflokalen är nu återställd efter Träfflokalen är nu återställd efter Träfflokalen är nu återställd efter Träfflokalen är nu återställd efter 

vattenskada.vattenskada.vattenskada.vattenskada.    Är du intresserad av Är du intresserad av Är du intresserad av Är du intresserad av 

att boka lokalen att boka lokalen att boka lokalen att boka lokalen ----    kontakta KFF kontakta KFF kontakta KFF kontakta KFF 

Tel 08Tel 08Tel 08Tel 08----751 40 00 751 40 00 751 40 00 751 40 00     
 

 

3. Ta kontakt med polisen och göra en 

polisanmälan. 

4. Rapportera till styrelsen vad som inträffat.  

Styrelsen har ingen möjlighet att agera mot 

enskilda fall med problem som dessa.  

Så länge det inte rör sig om stora problem som 

berör hela föreningen är det de boendes sak att 

försöka komma tillrätta med problemen. 

 

September  2007

KKKKl l l l 10.0010.0010.0010.00    utanför föreningslokalen utanför föreningslokalen utanför föreningslokalen utanför föreningslokalen     
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SSSSynpunkter och ynpunkter och ynpunkter och ynpunkter och kkkklagomål på entrepenörer och lagomål på entrepenörer och lagomål på entrepenörer och lagomål på entrepenörer och 

deras arbete.deras arbete.deras arbete.deras arbete.    

Lämnas till KFF och/eller styrelsen. Det kan handla 

om t.ex. trappstädning, trädgårdsskötsel, 

snöröjning mm. Det händer då och då att 

medlemmar skapar problem och osämja när de 

själva försöker diskutera problem direkt med 

entrepenörerna. Positiv feedback är självklart alla 

välkomna att lämna direkt till entrepenörerna.  

Renovering och ombyggnaderRenovering och ombyggnaderRenovering och ombyggnaderRenovering och ombyggnader    

Tänk på att prata med styrelsen innan ni påbörjar 

några förändringar. Det kan röra sig om 

balkonginglasning, badrumsrenoveringar, 

uteplatser, paraboler. Om ni utför förändringar 

som inte är godkända eller är felaktigt utförda kan 

det leda till stora kostnader som ni själva måste 

stå för. 
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På gång just nu 

Omfattande översyn av den yttre miljön.Omfattande översyn av den yttre miljön.Omfattande översyn av den yttre miljön.Omfattande översyn av den yttre miljön.    

Just nu gör styrelsen en omfattande översyn av 

den yttre miljön. Vi håller också på att anlita en ny 

entreprenör för det löpande underhållet av 

grönområden. Mer information om detta kommer 

framöver. 

Vittrande betong i garageVittrande betong i garageVittrande betong i garageVittrande betong i garage    

Betongen i golven i garagen håller som vi 

tidigare berättat om på att vittra söner p.g.a. av 

vägsalt. En konsult håller på att utreda vad som 

bör göras åt problemet. Mer information om 
detta kommer när utredningen är klar. 

Väl mött på arbetsdagen Väl mött på arbetsdagen Väl mött på arbetsdagen Väl mött på arbetsdagen     

LördagLördagLördagLördag    6 oktober.6 oktober.6 oktober.6 oktober.    
 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen i Agersö 
 

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. 

Grovsopor och källsorteringGrovsopor och källsorteringGrovsopor och källsorteringGrovsopor och källsortering    

Trots tidigare uppmaningar om att sköta 

grovsoprummet och källsorteringsrummet så står 

det fortfarande kylskåp, spisar och annat 

elektronikskrot i soprummet. Bortforsling av detta 

leder till stora kostnader för föreningen. Likaså 

drabbar det föreningen ekonomiskt när det        

blandas ofärgat och färgat glas, kartonger och 

plastpåsar i tidningskärlen.  

Skärpning ni som inte kan eller vill följa reglerna. 

De flesta gör ett jättebra jobb för miljön och det är 

tråkigt att några få saboterar för alla. 

Sådant som inte går att kasta i föreningens 

grovsopor, till exempel byggrester och miljöfarligt 

avfall, ska föras till någon kommunal sopstation. 

Den närmaste är Kvarnkullens återvinningscentral 

i Sunbyberg (mitt emot SEB i Rissne). 

Stockholms kommun har också retur och 

återvinningsstationer som vi kan använda oss av.  

På hemsidan www.agerso.se finns en länk till 

www.stockholmstad.se - där finns information 

dessa. Där finns också en bra sopsorteringsguide 

för de som är osäkra på vad som ska slängas var. 

Manipulerad dörr till garage.Manipulerad dörr till garage.Manipulerad dörr till garage.Manipulerad dörr till garage.    

Dörren till garaget på Ringstedsgatan 4 har blivit 

manipulerad med en cigarettfimp så att dörren 

inte går i lås. Håll uppsikt vid in- och utpassering 

så att inte obehöriga får tillträde.   

 


