
Brf.Axets styrelse 
Från februari 2020: 

ordf. Mia Wallin T 3 0736-731583 

v.ordf. Anders Nyström 

Helena Rosén 

E 36 

R 14 

070-7551095 

22 41 20 

 Inge Björkander E 26 640 07 56 

 Rasmus Bjälkeson E 34 072-2102362 

 Jan Fredriksson E 30 073-7315492 

 Catharina 

Hillerström Vagli  

HSB 010-4421094 

    

suppl. Lars Dahl R 12 070-4358313 

suppl. Karin Jordås V 3 076-5263586 

sekr. Mats Berggren V 7 0733-625695 
 

 

Föreningsvalda revisorer 
 

ordinarie Märit Björnlund E 32 88 29 91 

suppleant Anna Hjärne V 3 0707-327298 
 

 

Personligt husombud 
Styrelsen har utsett personliga husombud som håller koll på 

huset och du kan kontakta då du undrar över något: 
 

 Vickergatan 3-15: Karin Jordås/Mats Berggren 

 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 
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Vicevärd och fastighetsskötare 
 

Vicevärden Per-O Östlund nås: 

Telefon: 0733-200 204 

Email: info@brfaxet.se 

Mottagning och telefontid: tisdagar kl. 18.30 – 20.00 

vicevärdskontoret Eriksdalsgatan 17, ingång från gården 
 

Fastighetsskötaren Lennart Johansson nås: 

Mobiltelefon: 070-566 15 69 

Felanmälan telefonsvarare: 08-641 79 53 

Mottagning och telefontid: måndagar och fredagar kl. 07.30 – 

08.30, Fastighetsskötarens kontor, Timotejgatan 3, ingång från 

gården. 
 

Övernattningsrummen och Tejan kan enbart bokas under 

fastighetsskötarens telefon- och mottagningstid! 

mailto:info@brfaxet.se


Mia ny ordförande 

Efter många år som ordförande valde Inge Björkander att avsäga 

sig uppdraget, och styrelsen valde Mia Wallin till ordförande. 

Mia har, under många år, varit sekreterare i styrelsens. 
  

Covid-19 pandemin 

Det är märkliga tider. Plötsligt kom den, Coronaviruset, och 

sedan är inget sig likt. Axets servicenivå blir tyvärr sämre av att 

Axets anställda håller en så stor ”social distans” som möjligt. Nu 

är det extra viktigt att vi visar varandra hänsyn. Tänk på att det 

är många i vår förening som: 

 tillhör dem med förhöjd risk så lämna avstånd till varandra 

 jobbar hemifrån nu och behöver lugn och ro. 
 

Årsstämman  
Årsstämman hölls den 17 februari 2020 i Engelska Gymnasiet. 

74 medlemmar var närvarande (en via fullmakt) på stämman som 

leddes av Sonny Lundvall. 16 motioner behandlades. Protokollet 

från stämman finns på brfaxet.se. Stämman biföll följande 

motioner: 

 Vi ska grovstäda allmänna utrymmen som källare 

 Försöka ordna bokningssystem för övernattningsrummen 

 Gå med i Huskurage och ha kvinnofridslinjens nummer 

på hemsidan 

 Utreda möjligheten att få el genom solceller på taken 
 

Vill du vara med i en Trädgårdgrupp? 

Många motioner rörde trädgårdarna. Styrelsen lanserade för-

slaget att bilda en trädgårdsgrupp som ska hjälpa styrelsen att 

prioritera vilka åtgärder som behöver göras för att gårdarna ska 

vara fina. Låter det intressant? Kontakta i så fall styrelsen. 

Bastun och solariet fixat 
Nu är bastun uppfräschad och nya möbler snart inköpta. Vill du ha 

tillgång till bastun behöver du kvittera ut en nyckel hos Lennart och 

betala en städavgift på 100 kr/år. Städavgiften betalas i Maj till 

Axets plusgirokonto 40 00 96-4 . Den som inte betalar blir avstängd. 

 

Odlingsruta inspekteras och fördelas 

Hör av dig enligt lappen i porten om du vill ha någon av våra 22 

odlingsrutor. Även du som tidigare haft en odlingsruta måste höra 

av dig, men du har första tjing på att få behålla din ruta. Dessutom, 

efter beslut på stämman, måste rutan vara vårstädad senast den 1 juni. 

Hittills har Brf. Axets kritiska inspektörer gett alla odlare fått massor 

av beröm och uppmuntran, ingen ruta har beslagtagits. 

 

Legionella 
 Efter att vi prövat att koppla bort ytterligare delar av cirkulationen 

på Vickergatan stängde vi av reningen i februari och tog nya prover.  

Tyvärr är inte åtgärderna tillräckliga, utan proverna visade att vi fick 

tillbaka legionellabakterierna. Nu är reningen tillbaka och vattnet helt 

rent och vi fortsätter att försöka hitta grunden till problemet.  

 

OVK 
OVK-besiktning har genomförts under januari till mars. Axet 3 

(Vickergatan) och Grindhage 9 (Eriksdalsgatan 20-32) har blivit 

godkända. Men på Axet 2, Rågen 2 och Rågen 3 återstår några 

anmärkningar som behöver åtgärdas och ombesiktas innan det blir 

godkänt. Anmärkningarna gäller främst att ventilationen ändrats i 

samband med köksombyggnad, t.ex. genom att kolfilterfläkt 

installerats eller inspektionsluckor tagits bort. Av detta kan man lära 

sig att det är viktigt att våra regler för ombyggnader följs, annars blir 

det surt efteråt. 


