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Informationsblad för boende i bostadsrättsföreningen Agersö 

Bästa boende i Brf Agersö 

Sakta men säkert kommer värmen, ljuset och våren!! Fåglarna har sedan en tid redan 

börjat sjunga och bygga bo. 

Välkomna alla nya grannar som vi tänkte hälsa särskilt välkomna på vår senaste 

medlemsmöte, den 23 februari. 

 

Missat medlemsmötet? 

På det senaste mycket trivsamma medlemsmötet den 23 februari ägnade vi ganska 
mycket tid till trivsel och grannsamverkan dvs. hur viktigt det är att vi grannar hjälper 
varandra, har trevligt tillsammans, håller rent och därmed minskar risken för inbrott och 
andra otrevligheter. Vi talade även om trappombuden och deras viktiga roll för 
föreningen samt att fler trappombud behövs…Vi saknar fortfarande trappombud, 
personer som hjälper till med sammanhållningen av de boende och som utgör en  länk 
mellan föreningsmedlemmarna och styrelsen samt välkomnar nya grannar till vår ”by”. 

Hör av er till Sonja Okker! 

Läs gärna mer om detta på bloggen brfagerso.wordpress.com  

Det händer så mycket nu i föreningen och därför uppmanas du som inte har tillgång till en 
dator att be en granne om hjälp eller kom till styrelsejouren. Vi sitter personligen varje 

tisdag 18.30-19.00 i träfflokalen, Ringstedsgatan 19 för att stå till tjänst. Välkomna! 

 

Årsmötet är onsdagen den 15 maj 

Alla boende i Agersö är hjärtligt välkomna att delta i föreningens 
årsmöte i Norgesalen, Kista Träff. Detaljer om kvällens upplägg 

kommer med kallelsen om några veckor.  

Att bo i en bostadsrätt innebär ju att man är delägare av alla fastigheter 
och medlem i föreningen Brf. Agersö vilket betyder att vi tillsammans 

har ett stort ansvar för boendet. 

 

 

Viktig 

http://brfagerso.wordpress.com


Nominering till styrelsen 

Vi ser gärna att alla som är intresserade av 
styrelsearbetet och sina möjligheter att på-
verka boendemiljön anmäler sitt intresse till 
valberedningen. Om man är nybörjare i sty-
relsearbetet är det inget hinder, det finns 
många bra kurser och de vana styrelseleda-
möterna delar gärna med sig av sina kun-

skaper.  

Vi behöver som vanligt få nomineringar till 
följande poster: Ordinarie ledamöter, supple-
anter, revisor och revisorssuppleant, di-

striktsombud och valberedning. 

Ju fler kandidater vi får desto lättare blir val-
beredningens arbete så är du intresserad, 
tveka inte att anmäla dig själv eller någon 

annan som du tror kan vara intresserad. 

Skriv till valberedningen@soloregn.se och 

lämna dina förslag. 

Trasiga hissar 

Vi får en del onödiga fakturor från Hissgrup-
pen där boende felanmält en hiss och på 
plats hittas inget fel och ingenting behöver 
göras – men det kostar oss alla ca 3000 kr 

varje gång. 

Vi vill naturligtvis inte ha trasiga hissar men 
innan du felanmäler hissen så gör en liten 
koll först så att inte hissdörren lämnats i 
uppställt läge på något våningsplan, kanske 

av rent misstag. 

Så här års händer det också att dörren inte 
riktigt går i lås på grund av grus. Den ser 
stängd ut men det fattas några millimeter. 
Ta bort gruset så har du sparat 3000 kr till 

dig själv och alla andra boende! 

 

 

Med hopp om en mild vår och  

trevliga möten med grannar 

Styrelsen i Brf Agersö  

styrelse.agerso@bredband.net 

brfagerso.wordpress.com  

www.agerso.se 

Motioner 

Motioner lämnas in till styrelsen senast 

den 31 mars. 

En motion är ett förslag om något du 
tycker behövs för att det gynnar alla i 
föreningen. Det är då meningen att ditt 
förslag tas upp för bearbetning i styrel-
sen och sedan läggs förslaget fram på 

årsmötet för att tas beslut om. 

Grannsamverkan och Polisen 

Lär känna varandra och känna igen 
varandra. Dörrförsäljare har inte lov att 
”knacka dörr” och okända personer ska 

vi vara ”nyfikna” på.  

Polisen varnar också för falska tjänste-

män som vill in i lägenheten! 

Ser ni något som inte verkar vara i sin 
ordning ring och tipsa Polisen på tfn. 
11414. Man är anonym när man tipsar 
och Polisen kan lättare lägga sina pus-
sel, förebygga brott, bekämpa brottslig-

heten och skapa trygghet i samhället. 

Vi saknar fortfarande trappombud, per-
soner som hjälper till med sammanhåll-
ningen av de boende och som utgör en  
länk mellan föreningsmedlemmarna 
och styrelsen samt välkomnar nya 

grannar till vår ”by”. 

Inbrott i våra lägenheter  

Med jämna mellanrum har det varit in-

brott i lägenheterna här i Agersö. 

Upplevelsen av att några rotat igenom 
sitt hem är mycket obehaglig bortsett 
ifrån att man blivit rånad på sina ägo-
delar som oftast även har ett större 

personligt värde än det rent materiella. 

Vi kan inte vara tillräckligt vaksamma 
och kanske skaffa oss larm eller säker-

hetsdörr. 
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