
Enkät - Vill du ha digital TV?  
Vi har fått ett erbjudande från Com hem om att gå över till digital 

TV. Idag har vi det analoga TV-utbudet vilket betyder att det 

enbart är ett fåtal kanaler som kan ses digitalt om man inte betalar 

extra och skaffar en digitalbox. 

 

Digital TV ger en betydligt skarpare bild. Förutsättningen är 

naturligtvis att man har en nyare TV som kan visa skarpare 

bilder. Com hems erbjudande innebär att vi får betala lite mer för 

kabel-TV men får alla de kanaler vi nu har digitalt. Dessutom 

kan vi – mot ersättning – öka utbudet med ytterligare kanaler.  

 

Frågan är vad du tycker? Är det intressant att betala lite mer för 

att få alla kanalerna digitalt, eller räcker det med det vi har?  Är 

det intressant att öka utbudet med ytterligare någon kanal? Hör 

av dig med dina synpunkter till vår mail senast den 5 maj så 

kommer styrelsen sedan att fatta beslut om hur vi gör. 

 

Skicka ett mail till info@brfaxet.se med följande: 

  Namn: 

  Lägenhetsnummer: 

  Adress: 

  Åsikt om digital-TV: 

 

Har du frågor så är Rasmus Bjälkeson i styrelsen bäst på att 

besvara dem. 

   

Mata inte fåglar/råttor  

Tyvärr förekommer det att man matar fåglar i vår förening. Det 

är inte tillåtet. Maten hamnar på backen och drar till sig råttor, 

och fågelbajset smutsar ner. Sluta genast, annars får ni flytta.   
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Solariet stängs! 
Solariet utanför bastun kommer att tas bort. Företaget som äger 

solariet tycker att det används för lite, och snart försvinner mynten 

till myntautomaten. Med tanke på farorna med att sola kanske det 

inte gör så mycket, och styrelsen har inga planer på att försöka ordna 

ett nytt solarium. 

  

Taket på Vickergatan läggs om  

Vi ska lägga om taket på Vickergatan. Det innebär att det kommer att 

resas ställningar runt huset i juli. Arbetet kommer sedan att börja 

vecka 31. Mer information kommer att sättas upp i trapphuset. Även 

fasaden och entrépartierna ska fixas till. Vi har beställt projektering, 

därefter blir det upphandling så får vi se när det jobbet kan starta. Det 

är olika slags ställningar som används vid tak- respektive fasad-

arbeten varför det är svårt att samordna arbetena. 
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Årsstämman  
Årsstämman hölls den 15 februari i Engelska Gymnasiets aula. 

57 röstberättigade kom till mötet som leddes av Sonny Lundvall. 

 

Stämman fattade följande beslut i frågor som anmälts: 

1. Motion om att påminna om motioner 

Förslaget gällde att styrelsen ska påminna vid fler tillfällen 

under året så att man inte missar bra idéer. Den som kommer 

på något bra behöver dock inte vänta utan kan när som helst 

lämna in motioner. De som lämnas in från 1 januari till 31 

december tas upp på nästa års stämma, om det inte hålls en 

extrastämma innan. 

 

2. Vit färg på foder 

Förslaget gällde att måla dörrfodren vita då trapphusen målas 

om så det blir ljusare. Motionen besvarades med att det är 

svårt att tillgodose allas önskemål. Störst hänsyn tas till 

tidstypiska ursprungsfärger då färger väljs. 

 

3. Måla dörrar vinröda i R 12 

Motionen besvarades med att det redan var gjort. 

 

4. Kapa träd på Axet 2 

Förslaget avsåg att kapa träden vid Vickergatan så gårdarna 

blir ljusare. Motionen besvarades med att gallring pågår.  

 

5. Döda fyra bostadsrätter 

Lägenheterna 218 och 219 har byggts ihop och önskas slås 

samman till en bostadsrätt. Lägenheterna 96 och 209 har 

inrett vinden ovanför lägenheten och önskar därför införliva 

vindsytan. Stämman dödade bostadsrätterna och efter 

stämman uppläts nya. Effekten blev ändrade andelstal men 

oförändrad årsavgift för alla utom för de nämnda lägenheterna 

som fick höjd avgift.  

 

6. Förslag till nya stadgar 

Styrelsen presenterade förslag till modernisering/justering av 

stadgarna. Förslaget antogs i ett första beslut. Först efter 

ytterligare ett beslut på nästa stämma kan stadgarna börja gälla. 

  

Vävstugan görs om 
Sedan urminnes tid har vi haft en vävstuga med flera vävstolar. En 

gång i tiden sjöd det av liv i vävstugan, och det var kö till vävstolarna. 

Men det var för länge sedan. Trots flera försök att blåsa liv i 

verksamheten är det mest tomt i lokalen. Nu har styrelsen bestämt att 

göra om lokalen till bredare användning som gör att lokalen används 

mer, t.ex. finns det efterfrågan på ett ”musikrum” där man kan träna 

på att bli bra på sitt älsklingsinstrument. 

 

Vi har nu målat om och fräschat upp lokalen. Nästa steg är att ge bort 

två vävstolar - om du är intresserad, hör av dig till Lennart. 

Vävstugan ligger inne i Hobbylokalen och förutsätter att man mot 

avgift kvitterar ut en särskild nyckel hos Lennart.   

 

Odlingslotter lottas ut 

Meddela Lennart om du vill ha en odlingslott genom att lämna en 

lapp med namn, läg.nr, adress och telefonnummer i vår brevlåda 

Timotejgatan 3, ingång från gården, eller på hans mottagningstid mån 

och fre 07.30-08.30. 

 

Vi har 22 odlingslotter som vi delar ut till de som anmält sitt intresse 

senast den 1 maj. Även du som tidigare haft odlingslott måste 

anmäla dig igen. 


