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Informationsblad för boende i bostadsrättsföreningen Agersö 

Bästa boende i Brf Agersö 

Här kommer viktig information till er! 

Markköp 

Markköpet är nu äntligen genomfört och som det ser ut är det en 

mycket förmånlig affär…  

Med det låga ränteläge vi har idag så betyder det att vi kommer att spara mycket pengar 
varje år och föreningen blir relativt okänslig för framtida höjningar. De pengar föreningen 
sparar kan användas till att amortera lånet på 25 miljoner och underlätta budgeteringen 
för föreningen framöver.  (Läs mer på ”AgersöNytt på webben”) 

Avgiftshöjning 

Trots det glädjande beskedet om markköpet 
ser vi ingen möjlighet till oförändrade avgifter 
detta år. Vi arbetar nu efter en underhållsplan 
vilket är bra men vi befarar att bl. a. det 
påbörjade mycket viktiga takunderhållet kan 
bli kostsamt för föreningen. På sikt kommer  
naturligtvis alla underhållsåtgärder att löna sig 
men vi bör ändå kompensera oss för de 
stigande omkostnader som enligt HSB 
kommer att drabba alla föreningar kommande 
år. 

Därför höjer vi samtliga avgifter med 3 procent 
från och med januari 2014. 

Lite smyginformation 

Alla boende har sparat mycket pengar sedan ”enhetsmätningen av 
el” infördes. Detta ska vi informera om senare. Snart blir det också 
möjligt att själv kontrollera sin elförbrukning dag för dag med 
överskådliga diagram direkt i datorn eller i sin smarttelefon. Detta leder förhoppningsvis 
till ännu lägre elkostnader. Mer information om detta kommer givetvis på bloggen. 

P-ruta                           139:- 
Ovanpå kallgaraget         237:- 
Undre plan                     330:- 
v-garaget                       402:- 
Mc-plats i v-garaget        228:- 

Ny hyra för parkering fr.o.m. 2014 

 

P-ruta    184 kr/månad 

Ovanpå kallgaraget   313 kr/månad 

Undre plan kallgaraget  437 kr/månad 

Varmgaraget    533 kr/månad 
 
MC-plats varmgarage  302 kr/månad 
 



Med önskan om en Glad Jul 

och ett riktigt Gott Nytt År 

Styrelsen i Brf. Agersö 

Fest och kul 

Det har framkommit önskemål om en trevlig men ändå anspråkslös fest i 
Agersö någon gång på vårkanten. Vår grannsamverkansgrupp kommer att 
kontakta alla boende och det går då bra att anmäla intresse för att ingå i en 
festkommitté. På tal om grannsamverkan så satsar vi nu på att utveckla det 
arbetet för att minska risken för inbrott och skadegörelse. De fina skyltarna 
i området är bara en början. Mer info kommer om detta nästa år. 

Brandvarnaren 

Batteriet i brandvarnaren kanske är slut och manicken tjuter. Det första man gör är att få 
tyst på den genom att ta ut batteriet och sedan glömma att åter installera den. Glöm inte 
att byta batteri eller köpa en ny brandvarnare. En ny brandvarnare kan vara billigare än 
nya batterier… Det är viktigt att brandvarnaren fungerar! 

Bli en följare på ”bloggen” 

Nästan allt nytt om föreningen publiceras på den webbaserade versionen av AgersöNytt 
även kallad ”bloggen” på www.agerso.com. Det kan handla om viktiga brådskande saker 
som inbrottstjuvar i området eller tidsbegränsade medlemserbjudanden. Bli därför en 
följare av bloggen så får du ett mejl när något nytt publiceras. Om du inte vet hur man 
gör, kontakta styrelsen så hjälper vi dig. 

Trapphus och gemensamma områden 

Tänk på att trapphus och andra gemensamma områden tillhör alla boende. Det är alltså 
viktigt att dessa ytor inte belamras med saker som hindrar städning och utrymning vid 
brand.  

HSB-kontoret flyttar till Finlandsgatan 10 

De flyttar den 20 december och öppnar igen den 2 januari nästa år. Läs 
mer på bloggen och anslag i portarna. 

Motionsrum i Agersö 

Nu finns möjlighet för boende att lyfta skrot i föreningen. Adressen är 
Ringstedsgatan 14, koden till dörren är 5678. Mer info kommer på bloggen. 

Tänk på att vika ihop kartonger, packa presentpapper kompakt 
och såga av kvistarna på julgranen när du lägger det i containern 
så finns det plats för fler saker. Det  finns även containrar  i Kista 
centrum där vi kan slänga sopor när som helst. Vår miljöstuga 

har öppet som vanligt under helgerna. 


