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

Onsdagen den 15 juni klockan 19.00 kommer årets föreningsstämma att hållas. Den kommer 
att vara i Norgesalen på Kista träff. Den formella kallelsen till stämman kommer på 
traditionellt sätt att sättas upp på anslagstavlorna i trapporna och i radhusens brevlådor. 
 
Som vanligt är det vid årsstämman du har möjlighet att påverka vem eller vilka som ska vara 
med i Agersös styrelse.  
 
 
Tre styrelseledamöter står i tur att avgå, tre nya behövs 
 
Bostadsrättsföreningen Agersös styrelse består av sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter. 
Vid årsstämman avgår tre ledamöter efter flera års arbete i styrelsen. Dessa tre ska ersättas 
med tre nya krafter. 
Styrelsearbetet innebär främst att tillsammans med de andra styrelseledamöterna fatta beslut 
om föreningens ekonomi, underhåll av byggnader, trädgård med mera. 
Styrelsearbetet innebär också att man lär känna andra i föreningen och får nya vänner. 
Arbetet i styrelsen fungerar på ett demokratiskt sätt, alla hjälps åt och stämningen är positiv 
och trevlig. Ett visst arvode betalas för styrelsearbetet. 
  
Om du vill veta mer om hur det är att arbeta i Agersös styrelse, ring nuvarande ledamöterna, 
till exempel ordföranden Mattias Järvinen telefon 524 935 49.  
 
Föreningen behöver din medverkan i år. Anmäl dig omgående till oss i valberedningen!  
 
Sonja Okker telefon 751 01 46 
Per Olov Spångberg telefon 751 79 30 
Lars Andersson telefon 632 08 21 
 
 
Gästparkering 
 

Från och med 1 juni kommer företaget Rationell Parkeringsservice RPS AB att kontrollera 
våra parkeringsplatser. 
RPS kommer att sköta parkeringsautomaterna och kontrollera att bilar är rätt parkerade. RPS 
kommer också att ha hand om hanteringen av parkeringsböter. 
 
Under maj och innan RPS börjar sitt arbete kommer därför en del parkeringsskyltar att bytas 
ut. 
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Stadgar 
 

För drygt ett halvt år sedan hölls en extrastämma där en punkt på dagordningen var att ta 
beslut nummer två om att anta nya stadgar för föreningen. 
Nu har de nya stadgarna blivit registrerade och börjat gälla. 
 
Tillsammans med detta Agersönytt kommer de nya stadgarna och på Agersös webbsidor 
(www.agerso.se) finns de också att läsa. 
 
Orsaken till behovet av 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. 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. 
 


