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Informationsblad för boende i bostadsrättsföringen Agersö 

 

Bästa boende i Brf Agersö 

Hoppas ni haft en skön vårvinter. Äntligen kommer det efterlängtade 
informationsbladet till er alla boende i Brf. Agersö.  
 

Påverka ditt boende 
Som medlem i Brf. Agersö har du möjlighet att lämna motioner till styrelsen. En motion 
är ett förslag om något du tycker behövs för att det gynnar alla i 
föreningen. Det är då meningen att ditt förslag tas upp för bearbetning i 
styrelsen och sedan läggs förslaget fram på årsmötet för att tas beslut 
om. Det är därför viktigt att din motion kommer in före 31/3 2012!  
 

Avgiftshöjning 
Vi har en del kvar att göra för att vi ska få en bra utemiljö i hela vår förening. Den sida av 
Ringstedsgatan som har jämna nummer är ännu inte ombyggd men 
kommer att byggas om till sommaren. En annan del av föreningens 
gemensamma ytor som vi också måste ta tag i är parkeringsytorna.  
Vi måste skapa fler p-platser. 
Dessa återstående åtgärder plus de allmänt ökade kostnadsläget 
innebär att vi måste höja avgiften fr.o.m. 1 April 2012 med 3 % på 
boendet och på bilplatserna. Från styrelsens sida bedömer vi att 
denna ökning av avgifterna ska vara tillräcklig för att fortsätt att ha 
en god ekonomi. 
 

Råttor 

Flera medlemmar i föreningen har observerat råttor vid våra fastigheter, en typ av 
besökare som vi gärna skulle slippa. Vi kommer givetvis att försöka bli av med råttorna 

med hjälp av Anticimex men vi måste också alla tänka på vad vi 
gör själva. Inget skräp på andra ställen än i våra papperskorgar 
och definitivt inget ätbart vare sig i papperskorgarna eller på 
andra ställen. T.ex. ska vi inte mata fåglar i närheten av våra 
fastigheter, det drar också till sig råttor. 
 

Tvättstugor 
På förekommen anledning vill vi också uppmärksamma att vid användandet av bokade 
tvättmaskiner så får inte den obokningsbara tvättpelaren i tvättstugorna användas 
samtidigt. Det spelar ingen roll att ingen annan använder tvättpelaren när du tvättar. 
Den ska inte användas tillsammans med bokade tvättider.  
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Valberedningen 
Vi ser gärna att alla som är intresserade av styrelsearbetet och sina möjligheter att 
påverka boendemiljön anmäler sitt intresse till valberedningen. Om man är nybörjare i 
styrelsearbetet är det inget hinder, det finns många bra kurser och de vana 
styrelseledamöterna delar gärna med sig av sina kunskaper.  
 
Ta gärna kontakt med valberedningen för att nominera. Kontaktuppgifter finner ni 
nedan.  
 
                     Bengt Fogelberg Mattias Järvinen 
                     Ringstedsgatan 25 Ringstedsgatan 23 
                     08 - 750 95 05     08 – 750 80 51 

 
                     Sonja Okker 
                     Ringstedsgatan 28 
                     08 – 751 01 46 

 

Styrelsen 
Styrelsen passar samtidigt på att informera medlemmarna i Brf. Agersö att 
styrelsearbetet flyter på ett osedvanligt inspirerande och effektivt sätt. Vi har många 
tunga frågor att hantera i dag och i framtiden men vi i styrelsen förutser inga problem 
som vi inte kan lösa på ett, för medlemmarna, bra sätt. Vi som sitter i styrelsen idag är:  
 
Bengt Lundström, bengt.lundstrom@bredband.net  / 070-359 48 49 
 
Lars Andersson, 50.lh@bredband.net /070-371 06 97 
 
David Ramezan, david.ramezan@gmail.com / 076-165 72 33 

 

Glöm inte att vår engagerade festkommitté har anordnat en stor fest 
den 2 juni för oss boende i Agersö. 

 
Våra rättigheter och skyldigheter som boende i en bostadsrätt finns att läsa på 
svenska, engelska, finska och arabiska i föreningslokalen och kan också fås som pdf-fil 
från styrelse.agerso@bredband.net. Information finns på vår hemsida www.agerso.se 
och styrelsejour har vi varje tisdag 18.30-19.00 i träfflokalen, Ringstedsgatan 19. 

 

Vi i Styrelsen önskar er alla en fortsatt skön vårvinter 


