
Preliminär dagorning till stämman 10 februari 2004 
 

1.    Mötets öppnande 
2.    Val av ordförande för stämman 
3.  Anmälan av sekreterare  
4.    Förteckning över närvarande medlemmar 
5.    Fastställande av dagordning 
6.    Val av två protokolljusterare 
7.    Fråga om kallelse behörigen skett 
8.    Motioner/anmälda frågor 

   Strykjärn    Säkerhetsdörrar    Elavgift 
 Tvättpass 2 tim    Tvättpass helgdagar  

   Tvättpass söndagar    Bokning grovtvätt 
   Motions/förslags-häfte    Underhållsplan 
   Växter    Cykelställ 

9.    Styrelsens årsredovisning 
10.    Revisorernas berättelse 
11.    Fastställande av resultat- och balansräkning 
12.    Beslut i anledning av föreningens resultat  
13.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
14.    Fråga om arvode 
15.    Val av styrelseledamöter och suppleanter 
16.    Val av revisor och revisorsuppleant 
17.    Val av valberedning 
18.  Val av ombud till HSB 
19.  Övriga frågor – ordet är fritt 
20.  Avslutning 
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Dags för stämma igen! 
 

Härmed kallas Du till 
Brf.Axets föreningsstämma 

Tisdagen den 10 februari 2004 
Kl. 18.30 

Tilltugg, dryck m.m. serveras från 18.00 
i Eriksdalsskolans Östra Matsal 

 
 
Utvecklingen mot trevligare stämmor fortsätter. Denna gång kan 
du komma redan 18.00 och umgås med andra i Axet. Själva 
stämman börjar 18.30. Observera att stämman hålls redan den 10 
februari för att inte krocka med sportlovet. 
 
Gå in genom skolans entré mot bollplanen. Därefter är det 
skyltat till stämman. 



Lennart prickar av 
Vid ingången till stämman prickar Lennart av Dig och Du får ett 
varmt leende, ett röstkort samt alla papper du behöver. 
 

Vad som behandlas på stämman 
På stämman behandlas: 
 vad som händer i Axet 
 11 inlämnade motioner 
 årsredovisning, resultatet för 2002/2003 och fråga om 
ansvarsfrihet 
 arvoden och val till styrelsen, revisor och valberedningen 
 annat intressant 

 
Tag med årsredovisningen 

Tag gärna med den röda årsredovisningen som delades ut i 
december. Annars får Du en ny på stämman. 
 

Motioner som behandlas 
11 motioner har lämnats in. Motionerna är anslagna i trapphuset. 
I korthet gäller de: 
1. Köp in strykjärn till tvättstugorna där det finns strykbrädor. 
2. Installera säkerhetsdörrar i alla lägenheter. 
3. Undersök möjligheten att slå samman elmätarna och låt 

elavgiften ingå i månadsavgiften. 
4. Inför 2-timmars tvättpass med tillgång till alla tvättmaskiner 

i alla tvättstugor. De tvättpassen finns nu på Timotejgatan 6. 
5. Inför möjlighet att tvätta på helgdagar på samma sätt som 

söndagar, d.v.s. mellan kl. 10.00 - 16.00. 
6. Öka tvättiden på söndagar till 07.00 - 19.00. 
7. Inför bokningslistor även för maskinerna för grovtvätt. 
8. Tryck och dela ut ett häfte inför stämman med inkomna 

motioner och styrelsens förslag till hantering. 
9. Styrelsen ska presentera en underhållsplan på nästa stämma. 

10. Köp krukor, jord och växter till portarna och utse en anvarig 
som vattnar. 

11. Installera cykelställ med ramlås och skylta att det är Axets 
parkering.  

 
Husmöten 

Även i år har styrelsen ordnat husmöten. Då denna kallelse 
skrivs har tre möten hållits och två återstår. Mycket har 
diskuterats men deltagandet har tyvärr varit betydligt lägre än 
förra året. 
 

Kontakta valberedningen 
Valberedningen lägger fram förslag på vilka som kan väljas till 
olika uppdrag. Är Du intresserad, kontakta valberedningen som 
består av Joel Bark, Thomas Nordén och Anna Hedelius. 
 

Många inbrott 
Tyvärr har det varit många källarinbrott under den senaste tiden. 
Nu håller vi på att förstärka alla dörrar till källarna med kraftiga 
brytskydd. Alla torde dock inse att brytskydd inte hjälper om 
dörren ställs upp…därför vädjar vi nu ännu en gång till alla som 
bor här: SE TILL ATT DÖRREN ÄR STÄNGD OCH LÄMNA 
DEN ALDRIG ÖPPEN UTAN TILLSYN!!! 
 

Genomförd brandbesiktning 
Axet har anlitat en brandexpert som gjort en genomgång av våra 
gemensamma lokaler. Överlag var brandsäkerheten bra, och 
genom att åtgärda de påpekanden som gjordes kommer den att 
bli ännu bättre. 
 
 

Vi ses på stämman!!!!! 


