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Trädgård 
 

Trots att det i skrivande stund är mars månad, med snö och kyla, kommer det, troligen, en vår 
och sommar även 2005. 
 
Agersö har sagt upp avtalet med HSB mark och i stället tecknat avtal med företaget Lambarö 
trädgård om att sköta våra trädgårdsområden. Avtalet börjar gälla den 1 april. 
 
Lambarö var hos oss under hösten 2004 och beskar våra träd och buskar. Flera boende 
utryckte då sin positiva uppskattning av det arbete som Lambarö hade gjort. 
 
 
Garagebelysning 
 

För att hålla tillbaka föreningens kostnader för el har det normala nu blivit att det är släckt i 
varm- och kallgaragen. Ljuset tänds när någon eller något rör sig i garaget och ljuset hålls tänt 
15 minuter efter det att det blivit stilla igen. 
 
 
com hem 
 

com hem:s nät för kabeltv har förbättrats. För att vi ska kunna använda förbättringarna måste 
ett arbete ske i varje bostad hos Agersö. Under våren kommer alla dosor med uttag för tv och 
radio att bytas ut. I stället för nuvarande uttag med två hål kommer installeras uttag med tre 
hål. Efter ändringen kommer det bland annat att vara möjligt att via com hem se TV4+ och att 
använda kabeltvnätet som alternativ till Bredbandsbolagets nät för datatrafik. 
 
 
Motioner 
 

Du som har idéer om och förslag till förändringar inom Agersöföreningen kan skriva en 
motion om detta. Motionen kommer att tas upp vid den kommande årsstämman. Årsstämman 
brukar vara i slutet av maj eller början av juni. 
 
Ett villkor för att din motion ska komma med är att den är inlämnad till styrelsen senast 
den 31 mars 2005. 
 
Du kan antingen lämna den i den vita brevlådan vid föreningslokalen Ringstedsgatan 19 eller 
till någon i styrelsen. 
 



AgersöNytt mars 2005   

 
Miljöstation 
 

Som ett komplement till de fasta miljöstationerna kommer kommunen att pröva en mobil 
miljöstation. Det är en tydligt märkt lastbil som kommer på bestämda tider och hämtar farligt 
avfall och småelektronik.  
Den mobila miljöstationen kommer att finnas vid kyrkan på Kista torg från klockan 20.00 till 
klockan 20.45 följande dagar under 2005: 
• 18 april 
• 22 augusti 
• 24 oktober  
 
Till miljöstationen kan du lämna:  
o Färg-, lack- och limrester  
o Lösningsmedel som exempelvis thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, 

T-sprit och aceton  
o Bil- och småbatterier  
o Diverse oljor - spillolja, smörjolja och motorolja  
o Fotokemikalier - framkallare och fix  
o Rengöringsmedel - silverputs, kalkborttagare, polish, blekmedel, golv- och 

ugnsrengöringsmedel och fläckborttagningsmedel  
o Bekämpningsmedel - insektsspray, ogräsmedel och träskyddsmedel  
o Diverse kemikalier som batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare  
o Kvicksilverhaltigt material - äldre febertermometrar  
o Lysrör, glöd- och lågenergilampor  
o Småelektronik (upp till en mikrovågsugnsstorlek) med sladd eller batteri. Till exempel 

klockor, leksaker, hushållsassistenter, hårtorkar och liknande mindre elektriska apparater. 
 
Passa på att lämna ifrån dig dina gamla miljöfarliga rester på detta sätt! Då slipper du omaket 
att åka iväg till någon fast miljöstation för att göra samma sak. Och du behöver inte störa vår 
närmiljö genom att hantera resterna på ett felaktigt sätt. Gäller även dig som otillåtet ställt ditt 
gamla bilbatteri i vårt grovsoprum! 
 
 
Värmebesparing 
 

En jämförelse av uppvärmningskostnaden för föreningarna i kistaområdet har gjorts. Där visar 
det sig att det är en stor skillnad i priset för uppvärmningen i de föreningar som installerat 
termostater och de som inte gjort det. 
Agersö hör ju till föreningarna som har installerat termostater och den uppskattade 
besparingen är omkring en halv miljon kronor per år — ett av skälen till att månadsavgiften 
inte behövde höjas vid årsskiftet. 


