
Dagorning till stämman 25 februari 2016 

 

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 tillika rösträknare 

7.    Fråga om kallelse behörigen skett 

8.    Motioner/anmälda frågor 

 Snygga upp trapphusen (nu) 

 Renovera gästrummen 

 Inför sortering av matavfall 

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 

 

 

Vi ses på stämman!!! 
 

Information från styrelsen i Brf.Axet                    nr 153 

            Februari 2016 

 

Kallelse till årsstämma 
 

Härmed kallas Du till 

Brf.Axets föreningsstämma 
Torsdagen den 25 februari 2016 

Kl. 19.00 
Insläpp sker från 18.30 

i Internationella Engelska Skolan 

Gymnasiet 

Allhelgonagatan 4 
 

Gå in genom skolans entré och följ skyltarna till stämman. 

 

OBS, Engelska Skolan är inte samma som Eriksdalsskolan där vi 

tidigare haft stämmor. Erikdalskolan hyr inte ut lokaler längre.  



Lennart prickar av 
Vid ingången till stämman sitter Lennart och prickar av. Du får ett 

röstkort samt alla papper du behöver. 

 

En ny årsredovisningen 
Tag gärna med årsredovisningen som delas ut samtidigt med detta 

Om Axet. Släng den tidigare årsredovisningen som delades ut i 

december, den hade ett tryckfel (i noterna) som nu åtgärdats. 

 

Vad tas upp på stämman? 
På stämman behandlas vad som hänt i Axet, resultatet från förra  

året, val till styrelsen, revisor och valberedningen samt tre 

inlämnade motioner. 

 

Motioner som behandlas 
Följande 3 motioner har lämnats in: 

1. Vid årsmötet 2015 biföll stämman min motion om upp-

snyggning av trapphus. Beslutet var att ta med arbetet i 

underhållsplanen. Det visade sig, tvärtemot vad flera av oss 

trodde, att man avsåg nästa underhållsplan och inte den 

aktuella som sträckte sig t o m september 2015. Jag föreslår att 

stämman förtydligar att åtgärderna tas in i aktuell under-

hållsplan, vilken kan antas gälla till september 2017. 

2. Jag föreslår att gästrummen renoveras fullständigt inkl. entré 

och kök. Sängkläder, persienner och lampor bör skiftas ut. 

Hyran kan gott höjas. 

3. Ge styrelsen i uppdrag att kontakta Stockholm Vatten för att 

diskutera en lämplig lösning så att boende i Axet ska kunna 

börja sortera matavfall på frivillig basis. Ambitionen är att 

erbjuda minst ett kärl på prov under 2016 och ett år framåt. 

Försöket kan sedan utvärderas. 

Kontakta valberedningen 
Är Du intresserad av att vara med i styrelsen m.m., kontakta 

valberedningen genom Olav Heinmets,  08-643 12 69. 

 

Viktig information: Nytt försäkringsbolag, 

sämre bostadsrättstilläggsförsäkring 
Från den 1 januari 2016 har vi en ny fastighetsförsäkring. Vårt 

tidigare försäkringsbolag Gjensidige erbjöd försämrade villkor 

och kraftigt höjd premie. Efter upphandling bytte vi till 

försäkringsbolaget Vardia i stället. 

 

Den stora skillnaden är att den kollektiva bostadsrätts-

tilläggsförsäkringen försämrats. Det kan därför vara en god 

idé att teckna en egen kompletterande tilläggsförsäkring via 

din hemförsäkring. 

 

Om det händer en skada täcker vår fastighetsförsäkring allt utom 

reparationen av ytskikt med åldersavdrag. Till ytskikt räknas allt 

som syns, t. ex. spackel, tapeter, kakel, målarfärg, golvmaterial 

m.m. Åldersavdrag innebär att ju äldre den skadade inredningen 

är, desto större del av reparationskostnaden får du betala själv. 

 

Vår tidigare försäkring maximerade kostnaden du behövde betala 

till 15 000 kr. Nu får du betala 80 % av kostnaden efter 

åldersavdrag. Om lägenheten t.ex. drabbas av en vattenskada och 

det kostar 100 000 kr att reparera allt ytskikt får du betala 80 000 

kr vid maximalt åldersavdrag. Om åldersavdraget är 50 % får du 

betala 40 000 kr o.s.v. 

 

Med anledning av förändringen bör du se över ditt försäkrings-

skydd. 


