
AgersöNytt
Informationsblad från Brf Agersös styrelse november 2005

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

Månadsavgift
Agersös styrelse har gjort upp budgeten för det kommande året.

Månadsavgiften/”hyran” kommer inte att ändras vid ingången till år 2006.

Vem gör vad?
Vid Agersös extrastämma hösten 2005 antogs föreningens nya stadgar. De nya 
stadgarna innebär att ansvaret mellan föreningen och föreningens medlemmar 
har blivit ändrat, och förtydligats, jämfört med det som gällde tidigare.

Tillsammans med detta AgersöNytt delas också HSBs informationsblad ”Vem 
ska underhålla bostadsrätten?” ut till alla lägenheter och radhus.
I broschyren beskrivs ansvarfördelningen mellan bostadsrättsföreningen och 
bostadsrättshavaren.

Trädfällning
Två stora träd kommer att tas bort. Det ena står vid Ringstedsgatan 49 (mot Gläntan) och det 
andra vid uppfarten till parkeringsdäcket vid Ringstedsgatan 1.
Båda träden har blivit för stora och riskerar att skada både människor och byggnader som de 
står i närheten av. När trädet vid parkeringsdäcket är borta kommer det också att bli ljusare i 
Agersöområdet.

Digitaltv
Under hösten har flera personer undrat vad som händer när de markbundna tv-sändningarna 
ändras från analoga till digitala.
Vi som bor i Agersö kommer inte att beröras – vi behöver inte ha någon digitalbox när 
sändningarna ändras. Agersö anlitar kabeltevebolaget Comhem som ser till att vi kan fortsätta 
se tv med våra tv-apparater utan att behöva använda någon digitalbox.

Retur
Du har väl sett att det numera går att sortera sopor i Agersös bod för grovsopor?
Där kan vi nu sortera tidningspapper, papp, färgat och ofärgat glas och elektroniksopor.

Men kyl och frys går inte att lämna i grovsoporna. När du byter kyl eller frys se till att de 
gamla skåpen kommer till någon returstation.
Den returstation som är närmast Agersö finns i Sundbyberg (Brotorp) vid Jet-macken utmed 
E18. Där kan du lämna det gamla kyl- eller frysskåpet. Du kan också lämna andra grovsopor 
där. Det enda som krävs är att soporna är sorterade.
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Parkeringsdäck
Grinden vid parkeringsdäcket på Ringstedsgatan 1 öppnas och stängs idag för hand. Under 
våren 2006 kommer grinden att bytas ut och i stället öppnas och stängas med hjälp av en 
elmotor.

Nattvandrare

Kista stadsdelsförvaltning har nu börjat prova ett sätt att försöka göra vårt område tryggare. 
Texten härunder kommer från gruppen Individ och Familj inom Kista stadsdelsförvaltning:

Nattvandrare sökes

Även om ditt barn inte är ute och snurrar så behövs du. Vuxna som vandrar runt i 
närområdet på kvällen skapar trygghet för alla. Är du intresserad? 

Kontaktpersoner

Kista – Kristina Romare Mob. 0707-345 9 91

Husby – Abdullahi Mohamed Tfn: 508 01 283 Mob. 070-470 12  75

Akalla – Margaretha Sjöborn Tfn: 751 37 36 Mob. 0739-310 736

Det går också bra att ringa Kista stadsdelsförvaltnings fältgrupp samt 
drogsamordnare. Som kan förmedla kontakt till ansvariga nattvandrare inom 
respektive område.

Fältgrupp Tfn: 508 01 564

Drogsamordnare Drejan Stankovic Tfn: 508 15 90 Mob. 070-470 19 46
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