
Brf Agersö  
Ringstedsgatan 19, 164 48 Kista 

Informationsblad för boende i bostadsrättsföreningen Agersö 

Bästa boende i Brf Agersö 
Styrelsen ligger i och mycket har verkställts! Ordningen i cykelbodarna är återställd, 
talrika möten har hållits, ekonomin greppats tag i, medlemsmöte hållits, uthyrningen av 
föreningslokalen blev det ordning på, …… och många Agersöbor är åter glada och nöjda! 
Upp med hakan i november och gläds åt de vackra färger som bara en novemberhimmel 
kan framkalla! 

Trevlig ekonomi 
• Boende i brf Agersö erhåller 20% rabatt på Nordsjö färg och delar av övrigt sortiment 

hos Nordqvist Färg i Sundbyberg. Butiken hittar du på Sturegatan 24 i Sundbyberg.  

• Flinks cykel och sport på Kistagången 2 (mittemot Victoria Tower) erbjuder brf Agersös 
medlemmar 10% rabatt på kompletta cyklar samt övrigt sortiment på hylla i butik. 
Erbjudandet gäller inte verkstadstjänster, beställningsvaror eller reservdelar. 

Uppge vid betalning att du är boende i brf Agersö och att boenderabatt finns. 

Otrevlig ekonomi 
Styrelsen har påbörjat arbetet med att besiktiga våra fastigheter för att äntligen 
kunna få fram en långsiktig underhållsplan. Det arbetet är inte färdigt ännu men 
vi kan redan nu se att omfattande markarbeten, takarbeten, vattenskador och 
p-platsrenoveringar samt förmodade taxehöjningar av fjärrvärmen tvingar oss att fr.o.m 

1 januari 2013 höja avgifterna enligt följande: 

• Avgiften för bostadsrätter höjs med 6%  
 (varav 3% är en index-justering) 

• Avgifter för biluppställningsplatser och garage höjs med 25% 
 (huvudsakligen marknadsanpassning, verkliga kostnaden för p-
 platser är mycket högre) 
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Varmt välkomna till adventskaffet och öppet hus 
den 1 december i föreningslokalen kl.15.00-17.00 
Valberedningen bjuder in till trevlig samvaro med te, kaffe och 
nåt gott till. 



 

Miljöstugans öppettider 
På tisdagar är den öppen som vanligt 19.15-
19.45. 
På söndagar kl. 18.30-19.00. 
Om du som boende vill kasta grovsopor vid 
någon annan tid eller har saker som inte får 
kastas i miljöstugan (läs mer om det på 
hemsidan) så finns det en återvinnings-
central i Bromma som varmt rekommende-
ras. 
Linta Gårdsväg 16, Bromma 
Telefon: 08-508 465 40 
Om du vill åka buss till ÅVC Bromma ta 
busslinje 177. 
Öppettider 
Måndag – torsdag kl 10.00–20.00 
Fredag – söndag kl 9.00–17.00 
Berätta gärna vad du tycker om miljöstugan 
och dess öppettider! 
Snart är det jul! Tänk på att 
vika ihop kartonger, packa 
presentpapper kompakt och 
såga av kvistarna på julgra-
nen när du lägger det i mil-
jöstugan så finns det plats 
för fler saker. 
 

Styrelsejouren har stängt veckorna 
52, 53, 1 och 2 men det går alltid att 
nå styrelsen per telefon eller e-
post!  
 
 

Med önskan om en riktigt  
Glad Jul och ett Gott Nytt År 

Styrelsen i Brf Agersö 
styrelse.agerso@bredband.net  

brfagerso.wordpress.com 
www.agerso.se 

Viktig information om 
badrumsfönster! 
Föreningen har under det 
senaste året haft ett flertal vattenskador i 
badrum där orsaken är vatteninträngning 
vid badrumsfönstret. 
Orsaken till dessa skador är främst: 

• Tätskiktet vid fönstret är gammalt och ur 
funktion, eller nytt men felaktigt utfört. 

• Vatten tillåts komma i direkt kontakt 
med fönsterkarm och fönsterbåge. 

Med tiden ansamlas vatten som dels 
tränger ned till grannens badrum samt fuk-
tar fasadputsen, vilket på vintern kan ge 
upphov till frysskador. 
Kostnaderna är betydliga, en försiktig 
prognos för 2012 är att Agersös utgift för 
självrisk på fastighetsförsäkringen för så-
dana skador blir uppemot trehundratusen 
kronor. Det betyder ungefär 1000 kr per år 
för en normalstor lägenhet på 3 rum o kök. 
Utöver att vi alla på sikt drabbas av höjda 
månadsavgifter så gäller följande: Om en 
skada av detta slag uppstår i ditt badrum, 
oavsett om den orsakas av din granne el-
ler om orsaken ligger hos dig, så kommer 
du att få betala självrisken på bostads-
rättstillägget, för närvarande 3 500 kr. 
Dessutom får du betala eventuella ålders-
avdrag som kan uppgå till tiotusentals kro-
nor.  

Vad göra? 

• Skydda fönstret mot vatten! Det görs 
enklast och billigast med ett dusch-
draperi.  

• Anlita endast hantverkare med nödvän-
dig våtrumsbehörighet inom sitt yrkes-
område! 

• Var uppmärksam på eventuella synliga 
fuktskador och anmäl dessa direkt. 

• Kontakta styrelsen om du behöver veta 
mer om detta inför en renovering av ditt 
badrum. 
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