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AgersöNytt
Informationsblad från Brf Agersös styrelse juli 2006

Webbsida: www.agerso.se Styrelsejour tisdagar 18.30-19.00

Årsstämman 2006

Onsdagen den 3 maj hölls Agersös årsstämma i Norgesalen på Kista träff.
Vid stämman var endast 49st av de totalt 257st lägenheterna representerade.

Fem personer från den tidigare styrelsen avgick. Det var de ordinarie ledamöterna Mattias
Järvinen, Bengt Centervad och Thorsten Herber samt suppleanterna Rasmus Friberg och Magnus
Haglund. Flera av de som avgick har deltagit i föreningens styrelsearbete under många år.

En avtackning av de som avgick kommer att ske under augusti månad.

Sju nya personer valdes in i styrelsen – fyra ordinarie ledamöter samt tre suppleanter.

Efter årsstämma och konstituerande styrelsemöte ser Agersös styrelse från maj 2006 ut så här:

 Sven-Ove Löfgren Ringstedsgatan 4 ordinarie, ordförande
 Folke Jonsson Ringstedsgatan 38 ordinarie, vice ordförande
 Päivi Helena Väisänen Ringstedsgatan 67 ordinarie, sekreterare
Lars Andersson Ringstedsgatan 50 ordinarie
Bilger Ulug-Calisir Ringstedsgatan 39 ordinarie
 Siemon Wezeman Ringstedsgatan 51 suppleant
Rickard Svensson Ringstedsgatan 28 suppleant
Mikael Ekwall Ringstedsgatan 30 suppleant
Lars Hörnesten HSB ordinarie representant
Anders Wiktorsson HSB suppleant

Avgiftshöjningen den 1 juli 2006.

Som tidigare meddelats höjdes årsavgiften med 3,8% från och med den 1 juli 2006.
Höjningen gjordes efter årsstämmans beslut att med Bredbandsbolaget teckna ett gemensamt
abonnemangsavtal rörande bredband och telefoni för föreningens samtliga 257 lägenheter från
och med den 1 juli 2006. Avtalet innebär att föreningen under en första period om 3 år betalar de
boendes abonnemangskostnader (i genomsnitt 150 kr per lägenhet och månad), för bredband och
telefoni via Bredbandsbolaget.

Bredband och telefoni.

Alla boende skall nu ha fått ett brev från Bredbandsbolaget som förklarar hur man gör
för att få del av vårt nya avtal med Bredbandsbolaget.
Tidigare abonnenter behöver inte göra någonting alls.

Nya abonnenter och nyinflyttade måste kontakta Bredbandsbolaget för att teckna individuella
användaravtal. Allt enligt instruktionerna i brevet.

Kom ihåg att startpaketen är gratis för nya användare som anmäler sig före den 1 augusti 2006.
Notera också att kabeln mellan bredbandsuttaget och datorn/telefonen inte ingår i startpaketet.
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Styrelsejouren.

Styrelsejouren är normalt öppen på tisdagar mellan kl. 18:30 och 19:00.
Av olika skäl, till exempel vid helgdagar, kan jouren vara flyttad till en annan dag.
Se aktuell planeringslista på dörren vid föreningslokalen Ringstedsgatan 19, eller gå in under
Styrelse och Stämmor på Agersös hemsida – www.agerso.se.
Där finns planeringslistan för hela hösten fram till juluppehållet 2006.

Enhetsmätning av el.

Agersö införde i mitten av juni 2006 "Enhetsmätning av el".
(Ett mer exakt datum kommer att meddelas senare).
Det innebär att bostadsrättsföreningen nu har ett gemensamt elabonnemang och betalar
elförbrukningen för föreningens samtliga 257 lägenheter.

Den boendes faktiska elförbrukning mäts individuellt, och debiteras sedan ut som ett tillägg
på den första av de från HSB kvartalsvis utsända avgiftsavierna.

Enklare och billigare i längden.
I fortsättningen behöver vi som boende inte hantera några elfakturor.
Vi behöver heller inte betala för den tidigare preliminärt beräknade förbrukningen.
Kostnaderna för elförbrukningen kommer att bli lägre än vad de annars skulle vara.
Även föreningens kostnader för fastighetsel blir lägre.

Debitering av elförbrukningen
Den boendes elförbrukning debiteras ut kvartalsvis på avgiftsavierna enligt följande plan.

Juli = Förbrukning under perioden februari – april (betalas senast 30 juni)
Oktober = Förbrukning under perioden maj – juli (betalas senast 30 september)
Januari = Förbrukning under perioden augusti – oktober (betalas senast 31 december)
April = Förbrukning under perioden november – januari (betalas senast 31 mars)

Viktigt!
Om du säljer lägenheten så måste du komma överens med köparen om hur du skall ersätta denne
för den el som du förbrukat under tiden fram till att köparen tillträder lägenheten.
Med hjälp av uppgifterna på avgiftsavin, bör köparen enkelt kunna beräkna denna kostnad.

Elpriset
Det slutliga elpriset per kilowattimme (kWh) beror på ett flertal olika faktorer.
För närvarande har föreningen ett avtal med Fortum, som baseras på elbörsen Nordpools rörliga
spot-pris. Priset per kWh för en viss månad beräknat som ett genomsnittspris under månaden.
Till detta kommer alla skatter och avgifter.

Följ elprisets utveckling på vår webbsida,med adressen www.agerso.se.
Där finns informationen under ”Elförbrukning”.
Informationen uppdateras efter varje kalendermånads slut.

Billigare hemförsäkring.

Vi som bor i Brf. Agersö bör enligt stadgarna ha en hemförsäkring som har ett tillägg för
bostadsrätt. Detta tillägg brukar kosta cirka 300 kronor per lägenhet och år.

http://www.agerso.se/
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Bostadsrättstilläget ingår nu i fastighetsförsäkringen
Av flera skäl har föreningen från och med den 1 juli 2006 med HSB:s fastighetsförsäkring
tecknat ett gemensamt “Tillägg för Bostadsrätt” som gäller för föreningens samtliga 257
lägenheter. Kostnaden för detta tillägg betalas av föreningen och är i genomsnitt
128 kronor per lägenhet och år. På detta sätt räknar vi med att kunna snabba upp handläggningen
och samtidigt drastiskt minska administrationen i samband med olika former av
försäkringsskador.

Samtidigt blir den enkildes hemförsäkringspremie c:a 170 kronor billigare per år

Läs mer om den gemensamma tilläggsförsäkringen i den bifogade broschyren:
“HSB:s fastighetsförsäkring - Det här gäller vid skada i din bostadsrätt.”

Pengar tillbaka från ditt hemförsäkringsbolag?
Ovanstående betyder att de boende som nu till sitt hemförsäkringsbolag betalar en extra premie
för “bostadsrättstillägget” kan säga upp detta tillägg och samtidigt be försäkringsbolaget om att
återbetala den del av redan inbetald premie som inte är förbrukad.

Renovering av badrum.

På förekommen anledning vill vi påminna om att badrumsrenoveringar alltid kräver styrelsens
godkännande innan arbetet påbörjas.
Vänligen informera köparen om detta ifall ni säljer lägenheten.

Inglasning av balkong.

På förekommen anledning vill vi påminna om att inglasning av balkong alltid kräver styrelsens
tillstånd, innan arbetet påbörjas.

Hela ansökningsprocessen ser ut så här.
1. Den boende ansöker om byggnadslov och står för alla kostnader i samband med detta.
2. Efter beviljat byggnadslov skickar den boende kopior på alla bygglovshandlingar

tillsammans med en enkel ansökan om inglasningstillstånd till styrelsen.
3. Om styrelsen bifaller ansökan så meddelas detta den sökande genom brev eller

protokollsutdrag.
4. Samtidigt skall båda parter underteckna ett avtal som bl.a. reglerar underhållsskyldigheten.
5. Därefter är det bara att sätta igång.

Stopp! tills vidare för om- och tillbyggnad av uteplatser.
Många medlemmar är missnöjda med de ombyggnader och utvidgningar som genom åren
successivt skett med vissa uteplatser. Medlemmarna är oroliga över utvecklingen och menar att
flera uteplatser idag tar alltför stor del av den gemensamma marken i anspråk.

Hela området riskerar att förslummas på grund av att de flesta om- och tillbyggnader inte utförts
på ett fackmannamässigt sätt, samt att underhållet på många håll är eftersatt.

Styrelsen behöver tid.
Styrelsen behöver tid på sig för att utforma en policy och regler för hur uteplatserna skall vara
utformade. Vi måste också formulera ett avtal som reglerar nyttjanderätt och underhållsansvar.

Innan detta är gjort så kan vi tyvärr inte godkänna några större reparationer eller nybyggnationer.
Vi hoppas att medlemmarna skall ha förståelse för detta och respektera beslutet.

http://www.agerso.se/PDF/hsbforsakring_det_har_galler_vid_skada_20060424.pdf
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Viktigt vid en försäljning av bostadsrätten.
Säljaren är skyldig att informera köparen om att en förändring av uteplatsen kan bli aktuell.
(Uteplatser som idag vuxit sig större än vad som är acceptabelt kan komma att minskas).

Nedan följer ett antal problem som vi behöver er hjälp att lösa.
Vi vill föra upp sakerna till allmän diskussion i förhoppningen om att samtliga boende skall
kunna hjälpa till att minska problemen. Informera gärna en nyinflyttad granne om dessa saker.

Alla konstruktiva förslag som kan bidra till att minska problemen emottages tacksamt till vår
brevlåda på Ringstedsgatan 19.

Containerboden kanske måste stängas.
Möjligheterna att göra sig av med hushållens grovsopor har länge kraftigt missbrukats.
Containern töms nu 3 gånger per vecka vilket borde vara tillräckligt vid normalt bruk.

Trots 3 tömningar i veckan är containern för det mesta kraftigt överfylld av all slags bråte som
enligt sunt förnuft knappast kan anses vara ett normalt hushålls grovsopor.

Där förekommer mängder med byggavfall, hela köksutrustningar, nedrivna lättbetongväggar från
renoverade lägenheter, uttjänta trallar, bjälkar, bräder, stenlattor och betongklumpar från
uteplatser, För en tid sedan så fyllde någon hela containern med en nedriven koja samt ett antal
2-3 meter långa och 2-3 dm tjocka trädstammar. Det som inte fick plats eller var för tungt för att
kunna slängas i containern lades bredvid containern istället.

Förbjudet att ställa kyl-/frysskåp i containerboden.
Säkert vet redan de flesta boende att det är förbjudet att ställa kyl-/frysskåp i containerboden.
Om detta står det att läsa på dörren till containerboden.
Hur kommer det sig då att det ständigt står ”nya” kyl- och frysskåp där?

Vi kan inte fortsätta att ha det på detta sätt.
Tömningskostnaderna stiger kraftigt, och varje boende betalar nu c:a 600 kronor per år för denna
service. Ändå får många av oss aldrig en chans att nyttja servicen på grund av att containern allt
som oftast är överfull.

Alla boende måste hjälpa till att försöka stävja missbruket.
Mycket tyder på att personer som inte bor i föreningen ändå kan nyttja containerboden.
Några boende med egna företag tycks slänga företagets sopor i containern.
Några boende som flyttat in i föreningen verkar ha tagit med sig det mesta av allt överblivet
skräp hit för att slänga detta i vår container.
Detsamma gäller de ibland stora mängder skräp som blir över när någon är på väg att flytta ut.
Mera naturligt skulle vara att köra sådana mängder skräp direkt till soptippen.

Det handlar om att minska volymen.
Då och då ser vi containern till stor del fylld med en mängd mer eller mindre kraftiga
wellpappskartonger som inte är nedskurna, hopvikta eller krossade.
Möbler, garderober och andra skåp slängs hela i containern eller ställs bredvid, utan att först ha
demonterats. Detta är ett onödigt slösande med utrymme i containern.

Lyckligtvis så hanterar de flesta boende redan sina grovsopor på ett förnuftigt och bra sätt.
Nu återstår att även resten av de boende inklusive de nyinflyttade, också lär sig detta.

Så här skall grovsopor hanteras.
1. Kartonger av alla slag töms på sitt innehåll, viks ihop, eller krossas.
2. Trälådor töms på sitt innehåll och demonteras innan de läggs i containern.
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3. Möbler, garderober och andra skåp demonteras innan de läggs i containern.
4. Större hushållsapparater som Spisar, Tvättmaskiner samt Kyl- och Frysskåp körs direkt till

soptippen, eller lämnas till den firma som levererat de nya apparaterna.
5. Övrig elektrisk apparatur placeras i därför avsedd elektronikbehållare i källsorteringsrummet.
6. Byggavfall från renovering av lägenheter eller uteplatser körs direkt till soptippen.
7. Byggentreprenörer får inte utnyttja containerboden.
8. Boende med egna företag får absolut inte slänga företagets sopor i containern.
9. Grovsopor får under inga omständigheter lämnas utanför containerboden.

Detta betraktas som nerskräpning och kommer att beivras.

Notera:
”Soptippars” öppettider (Sörabs Återvinningscentraler) finner ni på sista sidan.
Kontakta gärna styrelsen vid osäkerhet om det är okej att slänga vissa grovsopor i containern.

Kundvagnar som står och skräpar.
Kundvagnar som står och skräpar här och där, bidrar till att hela området ser skräpigt ut.
Det kan vara bra att känna till att om någon drar hem en kundvagn och därefter bara ställer den
ifrån sig inom området, så begår denne person två lagbrott.

1. Stöld av kundvagn från butik eller köpcentrum
2. Nedskräpning i vårt bostadsområde genom att bara ställa ifrån sig kundvagnen bland husen.

Personer som drar hem kundvagnar måste omedelbart upphöra med detta, för att förbättra
ordningen i området och för att inte av ren okunskap riskera att hamna i klammeri med rättvisan.

Mattor och sängkläder skakas från fönster eller balkong.
Några boende lider av att grannen skakar mattor eller sängkläder genom fönstret eller från sin
balkong. Detta är definitivt inte tillåtet i vår förening.
Ingen boende skall behöva acceptera att grannen sprider till andra, det skräp, katt-/hundhår eller
kvalster, som han själv inte vill ha i sin egen lägenhet.

Förvaring i cykelbodarna.
Endast cyklar får förvaras i cykelbodarna.
Bildäck, möbler, skidor eller liknande saker får absolut inte förvaras i cykelbodarna.

Tvättstugenycklar på drift?
Vi har fått rapporter om att boende från andra föreningar då och då utnyttjar våra tvättstugor.
Kan det vara så att boende lånar ut nycklar till bekanta, eller har vi tvättstugenycklar på drift?
(Kanske dessa personer också utnyttjar containerboden för sina grovsopor).
Hjälp oss att stävja sådan tjuvtvättning genom att fråga främmande personer hur det kommer sig
att dom har nyckel, och kan tvätta i våra tvättstugor.

Förvaring i trapphus och barnvagnsrum.
Till sist vill vi vill påminna om att brandmyndigheten inte tillåter att cyklar, bildäck och andra
utrymningsvägshindrande saker, förvaras i trapphusen. Barnvagnar som inte får plats i
lägenheten skall förvaras i barnvagnsrummet. Skor och övrigt måste förvaras inne i lägenheten.

Vi önskar alla boende en skön fortsättning på sommaren.

Med vänlig hälsning
Styrelsen
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Bilaga: Broschyren, ”Det här gäller vid skada i din bostadsrätt”.

http://www.agerso.se/PDF/hsbforsakring_det_har_galler_vid_skada_20060424.pdf

