
Axets budget 2003/2004 
Här är en sammanfattning av Axets budget för perioden 
1 september 2003 - 31 augusti 2004. 

Intäkter 
Årsavgifter 10 343 500
Lokalhyror 719 300
Ränteintäkter 6 000
Annat 60 000
Från fond f. yttre underhåll 1 751 000
Summa intäkter 12 893 200
 
Utgifter 
Personal m.m. 1 109 900
Fjärrvärme 1 989 000
Vatten/avlopp 431 400
El 308 300
Sopor 400 000
Kabel-TV 228 400
Fastighetsskatt 1 339 100
Fastighetsförsäkring 170 000
Ekonomiförvaltning 198 000
Övriga driftutgifter 236 000
Underhåll 1 985 000
Räntor fastighetslån 4 123 300
Avskrivningar 560 400
Summa utgifter 13 078 800

 
Budgeten visar underskott med 185 600 kr. Styrelsen har dock 
beslutat att avvakta eventuell hyreshöjning. Underhållet beräk-
nas minska nästa år. Årsavgiften fortsätter att vara oförändrad 
ända sedan 1 oktober 1997. 
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Cyklar rensas bort! 
 
Inför vinterna kommer cykelställen att rensas från gamla och till 
synes övergivna cyklar. Se därför till att Din cykel, om Du har 
en, är märkt med Ditt namn. Annars kanske vi slänger den. 

 

 
 
Observera att cyklar endast får parkeras i cykelställ eller 
cykelrum. Parkeras den på annan plats är den i vägen för skötsel 
och städning. Cykelrumsnyckel kan kvitteras hos Lennart mot 
100 kr i depositionsavgift. 



Nu är Råggatans tvättstuga klar! 
Äntligen är ombyggnaden av våra tvättstugor avklarad. Den 9 
oktober öppnades Råggatans tvättstuga. Tvättstugan har blivit 
väldigt fin med klinkers, kakel och nya maskiner. Nu återstår 
bara några smärre brister som ska åtgärdas. Hör av Dig till Ditt 
husombud (se porttavlan) om du har tips eller synpunkter på 
tvättstugornas fuktion, skötsel etc. 
 

Grovsoprummet nattstängs! 
För ett år sedan satte vi kodlås på grovsoprummet. Koden har 
Lennart. Bakgrunden är att det slängdes oootroooligt mycket 
saker som svårligen kunde komma från Axets lägenheter eller 
förråd. Tyvärr har det inte blivit bättre. Kostnaden för tömning 
har däremot ökat. Därför måste vi nu vidta nya åtgärder. 
 
Då vi märkt att de konstigaste sakerna slängts under nätterna 
prövar vi att nattstänga grovsoprummet mellan 22.00 – 06.00 
från den 1 november 2003. Efter 22.00 kommer alltså inte 
koden att fungera. OBS, det inte är tillåtet att ställa soporna 
utanför grovsoprummet. Vi blir jättearga då. 
 

Tidningar hämtas måndagar 
Tidningar hämtas utanför porten helgfria måndagar före 08.00. 
Ställ inte tidningsbuntarna i trapphuset. 

 

 

Ställ inte upp utan tillsyn 
Du måste ha tillsyn över portdörren om Du ställer upp den för 
t.ex. vädring. Annars kan tjuvar slinka in. Bästa sättet att 
förhindra inbrott är att stoppa tjuven redan vid porten. 
 

Lyckad gårdsfest 
Gårdsfesten den 30 augusti blev lyckad även om endast ca 40 
personer kom. Tyvärr började det regna, så festen fick flytta in i 
Tejan. En trubbadur underhöll och en grillmästare grillade kött, 
korv och vegetariskt alternativ. 
 

Träd kommer att fällas 
Två träd på Axet-gården utanför Vickergatan 15 har fått alm-
sjukan och måste avlägsnas. Tråkigt, men annars kan sjukdomen 
spridas till andra träd. Vi kommer också att passa på att beskära 
några av de stora träden. Arbetet kommer att ske så snart vi hittat 
en lämplig trädarbetare. 

 
Eriksdalsgatans tak 

Något försenat har nu takarbetet börjat på Eriksdalsgatan 20-26. 
Takteglet byts och nya plåtar och gångbryggor monteras där det 
behövs. Arbetet beräknas vara klart under den senare delen av av 
november. Då flyttar arbetet över till taket Eriksdalsgatan 30-36. 
Alltihop ska vara fixat till jul.  


