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Webbsida: www.agerso.se   Styrelsejour tisdagar 18.30-19.00
Årsstämma
Agersös årsstämma kommer att hållas onsdagen 3 maj 2006 klockan 19.00.
Stämman kommer att hållas i Norgesalen i Kista Träff.
Kallelse kommer att sättas upp i trappuppgångarna och i radhusens brevlådor och även ingå i 
den kommande årsredovisningen.

Från valberedningen
Inför varje årsstämma har valberedningen i uppgift att hitta personer som vill vara med i 
Agersös styrelse.
Här är valberedningens meddelande till alla i Agersö:

Valberedningens arbete inför årets föreningsstämma har börjat.
Det är dags att påbörja årets arbete för att få en ny styrelse vid stämman 3 maj 2006.
Flera vakanser har uppstått och vi behöver nya styrelseledamöter. Du som är intresserad av att 
vår bostadsrättsförening fortsätter att vara välskött, nominera dig själv eller någon annan 
medlem senast 19 mars 2006.
Om du vill veta mer om hur det är att arbeta i styrelsen kan du vända dig till nuvarande 
styrelseledamöter eller till någon av oss i valberedningen.
Du når oss:
Sonja Okker 08-751 01 46, valberedningens sammankallande
Lars Andersson 08-632 08 21
Milka Ekwall 08-751 64 25
Mikael Ekwall 08-750 67 81
Eller via e-post på adressen valberedning@agerso.se.

Motioner
I samband med årsstämman har du som är med i Agersöföreningen möjlighet att komma med 
förslag. Du gör det genom att skriva en motion.
När du skriver kom då ihåg att vara tydlig med vad du vill. Beskriv också hur det ska göras 
och vem som ska göra det.

Din motion måste ha kommit till styrelsens brevlåda vid föreningslokalen Ringstedsgatan 19 
senast fredagen 31 mars 2006.  

Projektet enhetsmätning av el
Vid den extra föreningsstämman som hölls 30 september 2004 togs ett beslut om att införa 
enhetsmätning av el. Information fanns med i AgersöNytt oktober 2004. Om du inte har kvar 
det numret av AgersöNytt finns det att läsa på föreningens webbsida med adressen 
http://www.agerso.se/. 
Agersö har nu kommit igång på allvar med projektet enhetsmätning av el.
En leverantör har valts ut, Home Solutions. Ett första möte mellan Agersö och Home 
Solutions har hållits. Arbetet i föreningen planeras ske enligt tidsplanen på nästa sida.
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Vecka 7 - 8 (13.2 - 26.2)  Ledningsdragning och nätbyggnad
Vecka 9 - 10 (27.2 - 12.3)  Servisombyggnad
Vecka 11 - 12 (13.3 - 26.3)  Installation av nya elmätare och mätsystem
Vecka 13 - 14 (27.3 - 9.4)  Planerad drifttagning

Vad innebär då detta för mig som bostadsrättshavare?

Planerade strömavbrott.
Under installationen  kommer det att bli två planerade strömavbrott. Det första under 
veckorna 9 – 10. Det avbrottet är beräknat att vara mellan 2 och 4 timmar.
Det andra avbrottet kommer att ske vid bytet av elmätaren under veckorna 11 – 12. Det 
avbrottet beräknas vara mellan 15 och 30 minuter. 
Båda strömavbrotten kommer att meddelas, dels i porten samt några dagar i förväg med en 
lapp i brevlådan.
Under arbetet kommer inget arbete att ske i din lägenhet. Mätarna som ska bytas ut sitter i 
elmätarrum i trapphusen.

Ditt nuvarande elavtal. 
Det kommande elpriset per kWh är ännu inte fastställt. Det kommer att stå mer om detta i 
nästa AgersöNytt.
Alla boendes individuella elavtal kommer automatiskt och utan extra kostnader att upphöra. 
Bostadsrättshavaren behöver alltså inte göra någonting.

Debitering av elkostnaderna.
Elförbrukningen kommer att debiteras kvartalsvis i efterskott. Den kommer att finnas 
specificerad på den första av de tre hyresavierna som skickas ut varje kvartal.

Eventuella frågor om enhetsmätningen kan ställas via e-post till adressen:  el@agerso.se
eller genom att lämna en lapp i föreningens brevlåda på Ringstedsgatan 19.

Bredbandsnytt
Styrelsen har nyligen förlängt anslutningsavtalet med Bredbandsbolaget.
Avtalet träder i kraft 1 april, och ger oss följande priser:

Bredband 275 kronor per månad.
För abonnenter som fyllt 60 år 225 kronor per månad.
Om du betalar bredbandet via autogiro blir avgiften 10 kr lägre.

Ip-telefoni 99 kronor per månad i fast avgift, plus samtalsavgifter.

Du som fyllt 60 år och vill ha det rabatterade priset måste ringa till Bredbandsbolagets 
kundtjänst på nummer 0770-77 70 00. Där uppger du ditt abonnemangs- eller personnummer 
samt talar om att du vill ha HSB:s Seniorrabatt.

Gruppanslutning av samtliga lägenheter.
Det nya avtalet mellan Agersö och Bredbandsbolaget ger också föreningen möjlighet att 
teckna ett gruppanslutningsavtal för samtliga 257 lägenheter. Ett gruppanslutningsavtal löper 
under 3 år och omfattar både bredbandsaccess och ip-telefoni. Allt för totalt 150 kronor per 
lägenhet och månad. Styrelsen förbereder ett förslag om gruppanslutning till kommande 
årsstämma den 3 maj. Beslutar stämman enligt förslaget kommer månadsavgiften 150 kronor 
per lägenhet att debiteras som ett tillägg på hyresavierna från och med 1 juli 2006.
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