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AgersöNytt	  
Brf	  Agersö	  

Ringstedsgatan	  19,	  164	  48	  Kista	  
	  

Informationsblad	  för	  boende	  i	  bostadsrättsföringen	  Agersö	  
	  
Bästa	  boende	  i	  Brf	  Agersö	  
Hoppas	  ni	  har	  fått	  ta	  del	  av	  vårvärmen	  emellan	  regnrusket.	  	  
	  
Nu	  byter	  vi	  förvaltare	  
Under	  våren	  har	  styrelsen	  arbetat	  med	  att	  bjuda	  in	  5	  olika	  företag	  som	  är	  intresserade	  
av	  att	  förvalta	  vår	  förening.	  Efter	  utvärdering	  av	  dels	  den	  kostnad	  
som	  anbudsgivarna	  offererat,	  dels	  innehållet	  i	  anbuden	  och	  
personliga	  intervjuer	  så	  har	  styrelsen	  beslutat	  att	  HSB	  ska	  förvalta	  
Brf.	  Agersö	  fr.o.m.	  2012-‐07-‐01.	  	  
	  
Vad	  det	  innebär	  i	  form	  av	  nya	  telefonnummer	  och	  andra	  
kontaktuppgifter	  återkommer	  vi	  med,	  information	  kommer	  att	  
anslås	  i	  portarna	  och	  delas	  ut	  i	  brevlådorna	  till	  radhusen	  så	  fort	  vi	  har	  alla	  uppgifter.	  Ni	  
kommer	  givetvis	  också	  att	  hitta	  information	  på	  vår	  hemsida	  agerso.se.	  
	  	  
Nu	  startar	  upprustningen	  av	  bostadsgårdarna	  
I	  början	  av	  juni	  kommer	  arbetena	  igång	  med	  gårdarna	  och	  vi	  planerar	  att	  allt	  är	  klart	  i	  
slutet	  av	  oktober.	  Adresser	  som	  berörs	  av	  arbetena	  är	  Ringstedsgatan	  4,	  14-‐32	  samt	  42-‐
54.	  Arbetena	  innebär	  att	  det	  blir	  marksten	  vid	  entréer	  och	  ny	  asfalt	  på	  gångarna,	  nya	  
växter	  i	  rabatterna	  och	  nya	  soffor	  och	  bord	  på	  några	  ställen.	  Dessutom	  kommer	  
lekplatsen	  att	  förnyas.	  Även	  belysningen	  kommer	  att	  ses	  över	  och	  förbättras.	  
	  	  
Under	  entreprenadtiden	  kommer	  det	  tidvis	  att	  vara	  stökigt,	  lerigt	  och	  besvärligt,	  men	  vi	  
hoppas	  att	  ni	  har	  överseende	  med	  detta.	  Om	  ni	  har	  frågor	  så	  kontakta	  styrelsen	  i	  första	  
hand.	  
	  	  
Avdelningen	  tillrättavisning.	  
På	  förekommen	  anledning	  så	  måste	  vi	  göra	  våra	  medlemmar	  uppmärksamma	  på	  olika	  
saker.	  Denna	  gång	  väljer	  vi	  att	  ta	  upp	  en	  sak	  som	  vi	  faktiskt	  inte	  trodde	  vi	  skulle	  få	  
anledning	  att	  nämna	  och	  det	  är:	  Det	  är	  absolut	  förbjudet	  att	  slänga	  glödande	  kol	  i	  
sopinkasten,	  brandrisken	  är	  överhängande,	  svårt	  att	  tro	  att	  någon	  handlat	  så	  obetänkt	  
men	  det	  har	  faktiskt	  hänt	  alldeles	  nyligt.	  
	  	  
Stämma	  
Slutligen	  vill	  vi	  påminna	  om	  stämman	  den	  7	  juni	  kl:	  19.00	  i	  Kista	  träff,	  Norgesalen.	  
	  


