
Snö och slask 
Tänk på att torka av skorna innan Du går in i porten. Piasava-
kvastarna i trapphusen kan användas till att borsta bort nysnö så 
att den inte trampas ner och förvandlas till is. 
 

När får man bullra? 
Många bygger om i sina hem. Det är väl bra, men ibland leder 
det till att grannen störs. Följande gäller i Axet när det gäller att 
bygga om i lägenheten: 
 
Ombyggnaden ska planeras så att kringboenden störs så lite 
som möjligt. Det innebär t.ex. att störande arbete endast får 
utföras på vardagar mellan 08.00 – 19.00 och helger 10.00 – 
17.00.  
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Nu kommer 
årsredovisningen! 

Årsredovisningen för räkenskapsåret 1 september 2002 –  
31 augusti 2003 delas nu ut. Årsredovisningen innehåller en 
preliminär dagordning till stämman i februari samt styrelsens 
förslag till verksamhetsberättelse och bokslut inklusive 
revisorernas berättelse. I årsredovisningen finns även blanketter 
för motioner och fullmakter till stämman. 
 
Bokslutet visar ett överskott på 293 000 kr vilket är ca 150 000 
lägre än året innan. Överskottet kunde nås trots att kostnaderna 
för fastighetsskatt, personal, fjärrvärme och sophämtning steg 
med sammanlagt 800 000 kr. Orsaken var att räntekostnaden 
minskade med 350 000 kr tack vare låneomläggningar, att 
planerat underhåll minskade med 100 000 kr och att intäkterna 
ökade med 200 000 kr. 
 



Kostnaderna som förändrades mest var: 
 :: personal och arvoden +170 000 kr 
 :: fjärrvärme +141 000 kr p.g.a. höjd energiskatt 
 :: sophämtning +74 000 kr p.g.a. taxehöjning 
 :: fastighetsskatt +374 000 p.g.a. att vi nu måste betala hel 
  fastighetsskatt. 
 :: underhåll - 105 000 kr 
 :: räntor - 352 000 kr 
 :: övriga intäkter +174 000 kr 
 
Övriga intäkter avser pengar som betalats in till Axets 
postgirokonto eller direkt till handkassan. 
 

Stämman hålls i februari 
I februari hålls årsstämman i Eriksdalsskolan. Denna gång ska 
stämman bli ännu roligare så att ännu fler kommer. Kom gärna 
med synpunkter hur Du vill ha stämman. Kallelse delas ut i 
januari. 
 

Motioner före 31 december 
Om Du har något förslag som Du vill ska tas upp på stämman 
måste Du skriva och lämna in en motion före den 31 december.  
Förslaget kan avse vad som helst. Julgranarna på gårdarna är 
t.ex. resultat av en motion. 
 

Vill Du hjälpa till? 
Axet behöver fler goda krafter. Om Du kan tänka Dig ett 
förtroendeuppdrag eller vet någon som skulle kunna det, tipsa 
valberedningen som består av Joel Bark, Thomas Nordén och 
Anna Hedelius. 
 
 

 

Kolla Din brandvarnare 
Föreningen har satt upp brandvarnare i alla lägenheter. 
Kontrollera att den fungerar som den ska genom att trycka på 
knappen så att den piper. Kontakta Lennart om den inte fungerar. 
Om det inte enbart beror på att batteriet behöver bytas så får Du 
en ny brandvarnare. 
 

Axets Lussekaffe 
Ca 35 personer kom på Axets traditionella lussekaffe och drack 
glögg i Tejan den 14 december.  
 

Välkommen på husmöte 
Som tidigare ordnas husmöten i januari där Du kan träffa andra 
som bor i samma hus, diskutera vad som händer och vad som 
skulle kunna göras bättre m.m. Dessutom bjuder Axet på vin och 
ost. 
 
Notera följande datum: 
 
13/1 Eriksdalsgatan 20-36 värdar: Inge och Anja 
14/1 Vickergatan 3-15 värdar: Zanna och Peter 
15/1 Råggatan 8-14 värdar: Peter och Inger 
19/1 Timotejgatan 4, 6, 8 värdar: Maria och Olav 
 Eriksdalsgatan 17 
21/1 Timotejgatan 3, 5, 7 värdar: Hasse och Johan 
 Eriksdalsgatan 19 
 
Om Du inte kan komma på just ”ditt” husmöte går det ju 
naturligtvis lika bra att gå på ett annat. 
 
 



 
 
 
 

 
 


