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Informationsblad för boende i bostadsrättsföreningen Agersö 

Bästa boende i Brf Agersö 
Sommaren är här! Den mättade grönskan, sommarregnet, trevliga grannar, värmen och 
blomprakten uppfyller våra själar med glädje. En ny styrelse är sammansatt, har konstitu-

erat sig och redan suttit i många möten! 

 

Posterna fördelades såhär:  

Bengt Fogelberg  ordförande  Ringstedsgatan 25 

Mattias Järvinen  sekreterare  Ringstedsgatan 23 

David Ramezan  vice ordförande  Ringstedsgatan 21 

Mansour  Khatoun  ordinarie ledamot Ringstedsgatan 3 

Sven Valerio   ordinarie ledamot Ringstedsgatan 16 

Peyman Ahmadzade  ordinarie ledamot Ringstedsgatan 39 

Parsova Khayatan  ersättare   Ringstedsgatan 16 

Slobodan  Blagojevic  ersättare   Ringstedsgatan 3 

Conny Johansson  HSB representant 

Anders Wiktorsson  HSB ersättare 

Revisorer, valberedning, distriktsombud och andra funktionärers namn och adress hittar 

du på vår hemsida www.agerso.se 

  

Bengt Lundström och Lars Andersson  

avgick vid årsstämman 

Styrelsen vill tacka avgående ordförande Bengt Lundström  
och styrelseledamoten Lars Andersson för de år de varit 

förtroendevalda och önskar dem allt gott!   

 

http://www.agerso.se/


Välkommen till AgersöNytt på webben!  
Nu finns en ny variant av AgersöNytt, det viktiga informations-
blad i papper som du nu håller i handen och som då och då 
ramlar in via brevlådan. Den nya versionen har samma namn 
men är en "elektronisk" variant som ligger på webben. Du hittar 

den på denna adress: www.brfagerso.wordpress.com   

Både pappers- och webbversionen har som syfte att ge aktuell 
information från styrelsen till alla boende. Skillnaden är att 
webbversionen också ger dig en möjlighet att kommentera och 
ställa frågor. Dessutom får vi i styrelsen möjlighet att oftare komma ut med färsk informa-
tion. Pappersversionen kommer fortfarande att komma då och då vilket är bra för dig som 
inte har tillgång till dator men vi ser gärna att du som kan snarast börjar använda Agersö-

Nytt på webben! 

Praktiska tips när du kommit in på sidan: Börja med fylla i din e-postadress längst ner 
till höger under rubriken FÖLJ AGERSÖNYTT VIA E-POST. Då får du ett e-
postmeddelande när det händer något nytt på AgersöNytt. Praktiskt, eller hur? Och om du 
kommenterar något så kan du också välja att få ett meddelande om någon svarar på din 
kommentar. Läs mer under Hjälp? i den översta menyn. Observera att din e-postadress 

aldrig kommer att visas för någon! 

Nu hoppas vi i styrelsen att informationsspridning och dialog tar fart så att vi får en än mer 

levande förening. 

 

Miljöstugan och styrelsejour 

Miljöstugan kommer att vara öppen även under juli men endast på 
tisdagar. Styrelsejouren håller stängt under juli men styrelsen kan 

som vanligt kontaktas via e-post. 

 

 

 

Ny förvaltare 

Från och med den 1 juli 2012 har vi en ny förvaltare, HSB Stockholm, som kommer att hjäl-

pa oss med fastighetsskötsel, mark & trädgård samt administrativ förvaltning. 

Mer information om detta kommer separat och det kommer 

också upp anslag i portar. 

Några viktiga telefonnummer: 

Servicecenter:   010-442 11 00 

Jour:    08-695 00 00 

HSBs växel:   010-442 10 00 

Felanmälan via webb: www.hsb.se/stockholm 

 

http://www.brfagerso.wordpress.com
http://www.hsb.se/stockholm


Boka träfflokal och cykelbodar 

Bokning av träfflokalen och cykelbodsfrågor har den senaste tiden skötts av ISS. Vi ska 

hitta nya rutiner för detta men tills vidare löser vi det genom att skriva till: 

styrelse.agerso@bredband.net  

 

Färgansvarig 

Behöver du måla om fönster och dylikt så kontaktar du Lars Andersson 
(tfn 070 371 06 97) som är fortsatt färgansvarig. Den beställda färgen 
kan du sedan hämta under styrelsejouren på tisdag kväll på Ringsteds-

gatan 19 eller enligt överenskommelse med Lasse. 

 

Föreningens fest- och möteslokal 
Slobodan Blagojevic (ersättare i vår styrelse) och hans trevliga fru Sneza 
tar emot reservationer för föreningslokalen, informerar om hur den kan 
användas och hur den skall skötas. De följer upp att lokalen är lämnad i 
ordning efter festen eller mötet. Under ”Gemensamt utbud” - ”Träfflokal” 
på vår hemsida www.agerso.se kan du läsa villkoren som gäller och se 
förbindelseblanketten man skriver på när man hyr lokalen. 
blagojevicsneza@hotmail.com tfn 08 751 56 46, mobil 073 948 96 39 

fram till kl. 22.00 

 

Pubafton, gårdsfest och poesikväll? 

Om många bidrar med lite blir det stort och mycket! 

Den 2 juni var det fest med Trio me’ Bumba i Agersös kallgarage. Trots kylan (3-5 grader) 
blev det en mycket lyckad fest. Det bjöds på helstekt lamm med tillbehör, ett glas öl, vin 
eller läsk, kycklingköttbullar, pasta, fläskkarré, allsång, en speciellt för tillfället skräddar-
sydd tårta och underhållning på hög nivå! Nöjda och glada miner har fastnat på kort och så 

småningom skall det bli ett fotoalbum som vi kan titta i och minnas den glada festen. 

Vem tar initiativ till nästa fest och trummar ihop en ny festkommitté? 

Fritt fram!! 

 

Syjunta på onsdagar 
På onsdagarna träffas textilintresserade i träfflokalen, Ringstedsgatan 19 vid 
19-tiden. Gå gärna dit och titta vad de gör. Välkommen med eller utan ditt 

broderi, virkning, stickning eller syarbete. 

 

Tvättstugor 
Brf. Agersö har tre tvättstugor. För att spara pengar städar vi där själva och fyller maski-
nerna fulla med tvätt innan vi kör dem. Glöm inte att det är vi alla som äger maskinerna 

och fastigheterna. Därför har vi också ansvar för att de är väl skötta och i bra skick! 

mailto:styrelse.agerso@bredband.net
http://www.agerso.se/
mailto:blagojevicsneza@hotmail.com


  

Nu tar de flesta en välbehövlig semester och vi i styrelsen 

önskar alla en riktigt skön sommar. 

Styrelsen i Brf Agersö 

God skötsel ökar trivseln, motverkar vandalisering och 

nedskräpning samt höjer värdet på våra hus.  

 
 
 
 

 

Flaggan i topp igen? 
Styrelsen söker en person eller flera personer som vill dela på ansvaret att ta på sig upp-

giften att hissa och hala flaggan vid bemärkelsedagar och högtidliga tillfällen. 

 

Våra Värderingar  
HSB är ett kooperativt företag som bygger på värderingarna: självhjälp, personligt ansvar, 
demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Medlemmar i kooperativa föreningar tror på 
etiska värden som hederlighet, öppenhet, solidaritet, socialt ansvar och omsorg om 

andra.   

 

Trevlig sommar! 

Som alla säkert förstår har den nya styrelsen fått oerhört mycket i arv från den tidigare 
styrelsen. Det är spännande men också väldigt krävande och allt kommer inte på plats 
med detsamma. Men med hjälp av engagerade boende så kan vi alla tillsammans uträtta 

stordåd!  

 


