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Årsstämma 
Torsdagen den 3 juni klockan 19.00 kommer Agersös årsstämma att vara i Sverigesalen i 
Kista träfflokal 
Kallelsen och den förslagna dagordningen till årsstämman finns med som en bilaga till det här 
numret av AgersöNytt. 
 
Valberedningen vill ha flera förslag på personer som är intresserade av att delta i 
styrelsearbetet. Du som har någon att föreslå kan prata med: 
 
• Per-Olof Spångberg Ringstedsgatan 3 telefon 08-751 79 30 eller 
• Sonja Okker Ringstedsgatan 28 telefon 08-751 01 46.  
 
Med detta AgersöNytt kommer också styrelsens förslag till nya stadgar för föreningen. 
För att kunna genomföra ändringen av föreningens stadgar måste två föreningsstämmor i följd 
godkänna förslaget och en av stämmorna måste vara den ordinarie årsstämman. Om 
årsstämman säger ja till förslaget kommer det därför att bli en extra föreningsstämma efter 
sommaren. 
Orsaken till behovet av en ny stadga fanns förklarad i HSB:s tidning ”Hemma” nummer 
1/2004. Texten härunder är hämtad ur en artikel i den tidningen: 
 
”STÖRRE FRIHET = STÖRRE ANSVAR” 
Den 1 april 2003 trädde ändringar i bostadsrättslagen i kraft. En del ändringar berör 
bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter. Det handlar bland annat om fördelningen av 
ansvaret för lägenhetens skick, förändringar i lägenheten som bostadsrätthavaren får göra, störningar 
i boendet och andrahandsupplåtelse. I förarbetena har lagstiftaren tagit hänsyn till att 
bostadsrättshavaren har betalat en insats för sin bostadsrätt. Den uppgår ofta till betydande belopp 
vilket talar för att ge bostadsrättshavaren stor handlingsfrihet. Flera av ändringarna i den nya lagen 
kräver att bostadsrättsföreningen måste ändra sina stadgar för att inte hamna i konflikt med 
lagstiftningen. Det är bostadsrättsföreningens stämma som fattar beslut att ändra stadgarna. 
 
VARFÖR NYA STADGAR? 
Enligt de nya bestämmelserna i bostadsrättslagen har bostadsrättshavaren mycket långtgående 
rättigheter att göra förändringar i sin lägenhet. Styrelsens tillstånd krävs bara om det är: 
• ingrepp i bärande konstruktion, 
• ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas eller vatten, 
• eller annan väsentlig förändring av lägenheten. 
 
Föreningen kan bara utöka bostadsrättshavarens rättigheter att göra förändringar, de kan aldrig 
inskränka rättigheten. Styrelsen får bara neka tillstånd om det är till påtaglig skada eller olägenhet 
för föreningen. Bostadsrättshavaren har med andra ord fått mycket stora rättigheter att förändra och 
bygga om i sin lägenhet. 
 
ANSVAR OCH SKYLDIGHET 
När det gäller bostadsrättshavarens underhållsansvar har strukturen i de nya stadgarna ändrats. Det 
har man gjort för att få en klarare gränsdragning mellan bostadsrättshavaren och föreningen. 
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Bostadsrättshavaren har, som en följd av den utökade rättigheten att få göra förändringar i 
lägenheten, fått ett ökat underhållsansvar och ansvarsområdet har listats på ett tydligare sätt än i de 
gamla stadgarna. Det har även införts en bestämmelse om att bostadsrättshavaren har en 
anmälningsskyldighet för fel och brister i lägenhetsutrustning som föreningen svarar för. 
 
VAD BLIR KONSEKVENSERNA AV OFÖRÄNDRADE STADGAR? 
Om bostadsrättsföreningen inte ändrar stadgarna, kommer föreningen att stå som ansvarig för sådant 
som bostadsrättshavaren har rätt att förändra. En ny medlem kan få uppfattningen att föreningen 
ansvarar för till exempel ledningar som tidigare bostadsrättshavare utfört ändringar på och som den 
nya lägenhetsinnehavaren därmed ansvarar för. Innan bostadsrättsföreningarna fått nya stadgar 
registrerade gäller naturligtvis de nuvarande.  
 
Egna trädgårdsytor  
I början av april månad informerade styrelsen om möjligheten att ha ett ”eget” markområde 
att sköta växterna i. 
Styrelsen har hittills fått in, och godkänt, tio förslag på ytor för egenodling. Detta är ett försök 
som pågår under växtsäsongen 2004.  En karta med de godkända ytorna finns i 
föreningslokalen samt på vår webbsida www.agerso.se. 
Ytorna för egenodling undantas helt från HSB:s trädgårdsentreprenad. Övriga ytor kommer i 
stället helt att skötas av HSB. Den tydliga uppdelningen är en förutsättning för att få skötseln 
av trädgårdsområdena att fungera i området. I och med denna organisation av trädgårdsarbetet 
kommer styrelsen inte att arrangera några städ- eller planteringsdagar. Det kommer att anslås 
ett mindre belopp för att användas till ytornas skötsel. Hur det rent praktisk kommer att gå till 
meddelas direkt till respektive områdes trädgårdsansvariga person. Föreningen kommer att ta 
hem en billast med planteringsjord som kan användas till de egenodlade ytorna. 
 
Det är inte för sent att anmäla intresse för en ”egen” trädgårdsyta. Glöm heller inte att det 
finns ett antal odlingskärl i vårt område som lämpar sig utmärkt till den här typen av aktivitet.  
 
Styrelsen har av HSB beställt följande extra trädgårdsarbeten: 
• Tre träd ska tas bort. De står så nära husväggen att de i framtiden kommer att skada husen 

− Fågelbärsträd vid gaveln Ringstedsgatan 3, mot parkeringsdäcket 
− Valnötsträd vid porten Ringstedsgatan 51 
− Gran vid porten Ringstedsgatan 38 

• Ett antal vinbärsbuskar på gården vid Ringstedsgatan 15 ansätts sommartid av någon form 
av ohyra.  Buskarna ser nu ut att må mycket bra, kanske beroende på den gödsling som 
utfördes i höstas. Vi avvaktar för att se hur buskarna utvecklas innan annan åtgärd utförs 

• Ett japansk körsbärsträd kommer att planteras på gården vid Ringstedgatan 26. 
 
Målning 12 juni 
I föreningens ägo finns det en hel del träkonstruktioner som till exempel vindskydd, skjul för 
cykelförvaring och staket. För att hålla kostnaderna nere försöker vi måla dessa i egen regi. 
Förra året målades en del men några saker återstår. För att slutföra målningen kommer vi i år 
att arrangera en målningsdag. På så sätt hoppas vi att arbetet ska bli lite roligare att 
genomföra. Under målningsdagen kommer föreningen att bjuda på något att äta och dricka. 
Det kommer att stå mer om det i kommande AgersöNytt. Målningsdagen är lördagen den 12 
juni. För att planera hur mycket materiel vi behöver ta hem är det bra om du som tänker vara 
med hör av dig till styrelsen.  Det återstår även några uteplatser som ska målas, vi vill 
påminna om att innehavarna själva ansvarar för den målningen, färg håller föreningen med. 
 
Någon i styrelsen träffar du som vanligt på tisdagsjouren klockan 18.30 – 19.00, men det går 
även bra att ringa till Gunnar Trybom på telefon 0708-25 11 59. 


