
Brf.Axets styrelse 
 

Från februari 2018: 

ordf. Inge Björkander E 26 640 07 56 

v.ordf. Anders Nyström 

Helena Rosén 

E 36 

R 14 

070-7551095 

22 41 20 

sekr. Mia Wallin T 3 073-6731583 

 Rasmus Bjälkeson E 34 072-2102362 

 Jan Fredriksson E 30 073-7315492 

 Lejla Alikadic  HSB 010-4421094 

    

suppl. Lars Dahl R 12 070-4358313 

suppl. Karin Jordås V 3 076-5263586 

Suppl. Sofie Hellström T 6  
 

 

Föreningsvalda revisorer 
 

ordinarie Jan Höglund T 7 642 43 29 

suppleant Märit Björnlund E 32 99 29 91 
 

 

Personligt husombud 
Styrelsen har utsett personliga husombud som håller koll på 

huset. Du kan kontakta dem då du behöver hjälp. 
 

 Vickergatan 3-15: Karin Jordås 

 Eriksdalsgatan 20-36: Inge Björkander 

 Råggatan 8-14: Helena Rosén 

 Timotejgatan 3-7 och Eriksdalsgatan 19: Mia Wallin 

 Timotejgatan 4-8 och Eriksdalsgatan 17: Rasmus 

Bjälkeson 

  

  
Information från styrelsen i Brf.Axet                           nr 163   

                                         Maj 2018   

 

Kontaktuppgifter till Axet 
Fastighetsskötare Lennart Johansson 641 79 53 eller 070-566 15 69 

Tel/Besökstid: Måndag och fredag kl. 07.30 - 08.30, Timotejgatan 3 

 

Vicevärd Per-O Östlund, info@brfaxet.se eller 0733-200 204 

Tel/Besökstid: Tisdagar 18.30 - 19.00  

 

Vävstolar bortskänkes! 
Renoveringen av den gamla vävstugan är klar, men vi behöver bli av 

med vävstolarna för att kunna använda lokalen till andra aktiviteter. 

Vi har försökt att skänka bort dem utan framgång. Nu gör vi ett sista 

försök: ÄR DET NÅGON SOM VET NÅGON SOM ÄR 

INTRESSERAD? Finessen är att de är fullt utrustade med massor 

med tillbehör som annars är svåra att få tag i.  

  

mailto:info@brfaxet.se


Årsstämman  
Årsstämman hölls den 15 februari 2018 i Engelska Gymnasiets 

aula. 43 röstande medlemmar var närvarande (en via fullmakt) 

på stämman som leddes av Sonny Lundvall. 

 

Stämman fattade följande beslut i de förslag som anmälts: 

1. Gör fint kring pergolan 

Förslaget gällde att vi ska plantera clematis och rosor kring 

pergolan. Motionen besvarades med att styrelsen tackar för 

tipset. Stämman gav styrelsen fortsatt förtroende att sköta 

gårdarna och bestämma vilka växter som planteras. 
 

2. Ordna återvinning av matavfall 

Förslaget gällde att vi ska fixa möjlighet till återvinning. 

Motionen bifölls och styrelsen fortsätter att försöka hitta en 

lösning så vi kan börja sortera matavfall för återvinning. 
 

3. Fixa dåliga stuprör 

Förslaget gällde att vi ska åtgärda de trasiga stuprören så vi 

slipper vattenskador. Motionen bifölls. Efter stämman har 

samtliga stuprör setts över. 
 

4. Ändra tvättiderna 

Förslaget gällde att ändra passens längd. Efter omröstning 

beslöts att behålla befintliga tvättider. 
 

5. Förnya trädgården 

Förslaget gällde att vi ska ta fram en skötselplan och förnya 

trädgårdarna. Stämman biföll motionen. 
 

6. Regler för odlingsrutor/egna rabatter 

Förslaget gällde att krav ska ställas på dem som odlar att 

också sköta om sin odling. Efter omröstning bifölls 

motionen. 

 

7. Förslag till nya stadgar 

Förra stämman antog förslag till nya stadgar. Nu antog stämman 

enhälligt stadgarna i ett andra beslut. Efter stämman har 

stadgarna sänts till bolagsverket för registrering. När de 

registrerats börjar de att gälla. 

  

Odlingsruta inspekteras och fördelas 

Meddela Lennart (helst lapp i hans brevlåda) senast den 15 maj om 

du vill ha någon av Axets 22 odlingsrutor. Även du som tidigare 

haft en odlingsruta måste höra av dig. Du som tidigare haft rutan 

har första tjing att ha den igen. Dessutom, efter beslut på stämman, 

måste du vårstäda din odlingsruta innan den 1 juni. Om den inte 

är fin då kommer Brf. Axets kritiska inspektörer att beslagta din 

odlingsruta och ge den till någon annan. 

 

Renoveringen av trapphusen  
Målaren kommer att måla om porten Timotejgatan 7 efter sommaren. 

Det kommer att bli samma färger som i husets andra portar. Därefter 

återstår att måla Vickergatans portar. Men där behövs en mer 

omfattande renovering som även omfattar att byta till ett mer hållbart 

och lättstädat golv. 

 

Tilläggsförsäkring 
Stadgarna reglerar vad föreningen respektive bostadsägaren ansvarar 

för. Du ansvarar t.ex. för ytskiktet. Om det uppstår en skada täcker 

därför inte fastighetsförsäkringen ytskiktet. Genom en tilläggs-

försäkring som ingår i vår aktuella fastighetsförsäkring hos Protector 

begränsas dock det belopp du behöver betala för t.ex. 

ytskiktsreparation till 1 500 kr i självrisk och 20 000 kr i maximalt 

åldersavdrag. Den totala kostnaden som täcks genom 

tilläggsförsäkringen är maximalt 500 000 kr. 


