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Informationsblad för boende i bostadsrättsföreningen Agersö 

Bästa boende i Brf Agersö 
Ännu en hälsning från styrelsen! Läs den och berätta för de som inte förstår 
vårt språk. Först i april kommer HSBs hemsida att ha de viktigaste delarna 
översatt till andra språk. Viss information finns att få på engelska, finska 
eller arabiska. Kontakta Cilgia Könz för grannsamverkan via e-post eller 
telefon 750 95 05. 

Avgiftshöjning 
Vid genomgång av budgeten för 2009 kom styrelsen fram till att föreningen kan spara 
pengar genom att inte avsätta pengar till den inre underhållsfonden. Fonderna står kvar 
men får inget tillskott från och med januari 2009. På det sättet behöver vi inte höja 
månadsavgifterna för nästa år! 

Var och en betalar för skadorna som uppstår i vår förening!  
Vill vi klara oss från ekonomiska överraskningar i form av flera oförutsedda utgifter så får 
vi hjälpas åt att vara rädda om sakerna och hålla ordning. 

 

Reparation av en 
förstörd avloppsventil 

kostar 2500 kr. 

Tvättstugan: 
Håll rummet och maskinerna rena,  
så förblir de länge hela, 
lägg inte skor och föremål i någon trumma 
för på dyra lagningen vi ej kan tumma, 
och kläder med metall och plastdetaljer 
skall läggas i påse eller tvättas i baljor. 
En bokningscylinder per familj skall räcka 
så alla grannar hinner sin tvätt också tvätta, 
och dina kompisar får inte hos oss tvätta tvätt 
det är då verkligen orättvist och inte rätt! 

Trappuppgångar:  
Inga föremål på golvet eller hur -  
för då får städerskan riktigt dålig tur. 
Miljöstugan:  
Läs senaste AgersöNytt där står det! 
Allt om avfall som är viktigt att du vet! 

Gator och torg:  
Lär dina barn att glädja grannarna 
och lägga skräp i papperskorgarna. 
Gräsplättar och rabatter:  
De skall glädja själ och öga -  
hundbajs klarar detta föga. 



Varning för oseriösa badrumsrenoveringar! 

Med önskan om en 
Glad Jul och ett riktigt Gott Nytt År 

 
Styrelsen i Brf Agersö 

 
 
Tänk på att vika ihop kartonger, packa presentpapper kompakt och såga av 
kvistarna på julgranen. Behöver du hjälp så hör av dig. Jag har en bra såg. 
(Cilgia Könz för grannsamverkan, telefon  750 95 05) 

Det krävs styrelsens tillstånd för att renovera 
badrummet.  
Skadorna som kan uppstå vid oproffsig ombyggnad av badrummet blir mycket 
kostsamma för den boende. Ofta drabbar olyckan även badrummet under… då blir det 
dubbelt upp! 

Även för balkonginglasning, ombyggnader av uteplatser eller för 
andrahandsuthyrning behövs styrelsens tillstånd. 
Att äga en bostadsrätt betyder inte att man får göra som man vill i sitt hem. Glöm inte att 
vi tillsammans äger husen, yttermiljön och tvättstugorna. Därför har vi ansvar för avlopp, 
gatubelysningen, tvättmaskinerna, containern, trappuppgångarna osv och skyldighet att 
värna om vårt område. 

Arbetsgrupper/studiecirklar som träffas eller vill börja umgås 
Hej alla som sitter i träfflokalen, syr, smakar på olika maträtter, skapar konst eller pratar 
politik, spelar musik tillsammans eller vill sätta igång med någon aktivitet. Hör av er till 
styrelsen, lämna in information till AgersöNytt så kan alla bli medvetna om att ni finns. 

Styrelsejouren har stängt fram till 
13 januari men det går alltid att nå 
styrelsen per telefon eller e-post! 
www.agerso.se  

Att smälla smällare det är förbjudet 
Många blir mycket skrämda utav ljudet.  
Du som förälder har ansvaret för att hindra smäll 
Så lugnt och trevligt på gatorna det blir var kväll 
Det är ju olagligt att köpa smällare som du vet 
Lagens långa arm kan nå dig då på grund av det. 

http://www.agerso.se

