
Byte av vattenservis på Vickergatan 

Vi behöver byta vattenservisen på Vickergatan, d.v.s. rören för 

kallvatten som kommer in från gatan. Vi ville göra det medan 

Vickergatan var uppgrävd, men det fick vi inte p.g.a. 

entreprenörens garantiregler. Och när gatujobbet äntligen var 

klart fick vi inte tillstånd av Kommunen att gräva upp igen.  Efter 

en massa turer fram och tillbaks så verkar det som att bytet kan 

göras efter sommaren. Det betyder att vi behöver gräva ett stort 

hål i gatan igen. 

 

Legionella-jakten 

Vi har nu ändrat cirkulationen på Eriksdalsgatan. Resultatet blev 

bra, varmvattnet blev varmare. Så vi stängde av reningen och tog 

nya prover. De visade att vi fortfarande har kvar bakterierna, men 

i betydligt mindre mängd än tidigare. Så vi satte på reningen igen 

och fortsätter arbetet med att hitta vad orsaken kan vara. Första 

åtgärden blir att göra samma förändring av cirkulationen som vi 

gjorde på Eriksdalsgatan även på Vickergatan 

 

Eftersom vi renar vattnet är det helt fritt från bakterierna. 

Annars skyddar du dig bäst genom att spola ur rören så att 

varmvattnet är varmt och kallvattnet kallt innan du kliver in i 

duschen. 

 

 
Trevlig sommar 

Önskar styrelsen, Lennart, Per-O, Helena och Birgitta! 
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Sommarledigt 
Fastighetsskötaren och vicevärden är lediga från midsommarafton 

den 21 juni till och med den 2 augusti. Under sommarledigheten 

stänger kontoren, men du får tag i dem via telefon: 

 

 Fastighetsskötaren 

Lennart Johansson, tel 070-566 15 69 

 

 Vicevärden 

Per-O Östlund, tel 0733-200 204 

 

Mail till Axet, info@brfaxet.se, läses av regelbundet under 

sommaren. Observera att övernattningsrummen och Tejan inte 

kan bokas under sommaren! 

 

 

mailto:info@brfaxet.se


 

Trappstädning under sommaren 

Under Helena Johanssons semester hoppar Birgitta Sjulgård, 

som annars sköter Vickergatans portar, in och ser till att det är 

städat.  

 

Sophanteringen 
Skyddsstoppet som hindrar sophämtarna från att bära upp 

soporna från våra källare gäller fortfarande. Vi anlitar därför ett 

annat företag som bär upp och samlar ihop soporna. Det är 

därför viktigt att du slänger så lite som möjligt i sopned-

kastet. Glas, metall, plastförpackningar och papper slängs i 

kommunens återvinningsbehållare på Eriksdalsgatan. Grov-

sopor, elavfall m.m. kan slängas i grovsoprummet. 

 

Förut stod soporna och skräpade tills sophämtarna, som har 

monopol på att hämta soporna, kom. Nu samlar vi ihop dem i 

grovsoprummet i väntan på hämtning. Det är mycket bättre än att 

soporna ligger på gatan, men det är ingen slutgiltig lösning. 

 

Den slutliga lösningen verkar vara att vi måste stänga 

sopnedkasten på Grindshage 9 (Eriksdalsgatan 20-36) och bygga 

sopstationer på andra sidan gatan. Tyvärr kommer det att påverka 

gårdarna, och antalet parkeringsplatser på gatan kommer att 

minska. Rågen 3 (Timotejgatan 3-7 samt Eriksdalsgatan 19) 

kanske kan lösas med sophissar mot gatan eftersom vi äger 

marken där. Annars måste även de sopnedkasten stängas. 

Sophanteringen i övriga fastigheter kan nog, med lite justeringar, 

fortsätta fungera som tidigare. 

 

 

Grovsoprummet 
Eftersom vi nu samlar ihop hushållssoporna i grovsoprummet är det 

många kärl i rummet. Det är därför extra viktigt att hålla koll på vilka 

kärl du ska slänga grovsoporna i. Följ de anslag som finns. 

 

Matavfallssortering införs 
I sopinkasten från gården i Axet 2 har ett sopnedkast för matavfall 

ordnats. Det är en särskild svart lucka som öppna smed en kod som 

Lennart laddar ned på en nyckelbricka. 

 

Matavfallet ska sorteras i bruna papperspåsar som kommer att kunna 

hämtas i tvättstugorna. Matavfallet körs sedan till en 

biogasanläggning.   

 

Matavfallssorteringen görs på prov för att undersöka om det fungerar 

och hur stort intresset är. Vi utvärderar sedan och ser hur vi går 

vidare. Om du är intresserad av att börja sortera matavfallet, skaffa 

nyckelkoden hos Lennart efter sommaren. 

 

Vickergatans trapphus 
Den planerade renoveringen av Vickergatans trapphus har tyvärr 

tillfälligt stannat av p.g.a. svårigheten att hitta lämpligt material och 

metod för att åtgärda trapporna. Planen har varit att klä de gamla 

trätrapporna med något stenmaterial. Men hållbarhet, vikt och 

bygghöjd ställer till problem. Det största problemet har dock varit att 

få tag i någon expert som har tid att engagera sig. Men 

förhoppningsvis får de mer tid efter sommaren så vi kan komma 

vidare.  


