
Brf.Axets styrelse 
 

Från februari 2015: 

ordf. Inge Björkander E 26 640 07 56 

v.ordf. Anders Nyström E 36 070-7551095 

 Helena Rosén R 14 22 41 20 

studansv. Mari-Ann Teiling E 30 702 28 58 

sekr. Mia Wallin T 3 073-6731583 

 Rasmus Bjälkeson E 34 0739-487270 

 Linda Annwall HSB 010-4421000 

    

suppl. Christina Hedwall R 12 668 09 08 

suppl. Jan Fredriksson E 30 073-7315492 

suppl. Linda Holmberg T 5   

suppl. Gunnel Persson HSB 010-4421000 
 

 

Föreningsvalda revisorer 
 

ordinarie Jan Höglund T 7 642 43 29 

suppleant Märit Björnlund E 32 99 29 91 
 

 

Personligt husombud 
Styrelsen har har utsett personliga husombud som hjälper ny-

inflyttade att hitta, synar av utrymmen och är din kanal till 

styrelsen. 
 

 Vickergatan 3-15: Rasmus Bjälkeson 

 Eriksdalsgatan 20-36: Inge Björkander 

 Råggatan 8-14: Christina Hedwall 

 Timotejgatan 3-7 och Eriksdalsgatan 19: Mia Wallin 

 Timotejgatan 4-8 och Eriksdalsgatan 17: Anders 

 Nyström 
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Vicevärd och fastighetsskötare 
Vicevärden Per-O Östlund nås: 

Telefontid: tisdagar kl. 18.30 – 19.00, tel 08-641 79 53 

Mottagning: tisdagar kl. 19.00 – 20.00, vicevärdskontoret 

Eriksdalsgatan 17, ingång från gården 

E-mail: kontakt@brfaxet.se 

Mobiltelefon: 0733-200 204  
 

Fastighetsskötaren Lennart Johansson nås: 

Mottagning och telefontid: måndagar och fredagar kl. 07.30 – 

08.30, Timotejgatan 3, ingång från gården eller tel 08-641 79 53 

Felanmälan: lämnas på telefonsvararen, tel 08-641 79 53 

Mobiltelefon: 070-566 15 69 

 

Övernattningsrummen och Tejan kan enbart bokas 

under fastighetsskötarens telefon- och 

mottagningstid!!!!! 
 



Årsstämman 
Ordinarie årsstämma hölls i Clarion Hotels konferenslokal den 

17 februari. 94 röstberättigade deltog, vilket var ovanligt många. 

Mötet leddes av Sonny Lundwall. Axet bjöd på kaffe. 
 

Mötet fastställde resultat- och balansräkningen och gav styrelsen 

ansvarsfrihet. Samtliga styrelseledamöter vars mandat gick ut 

valdes om. 
 

4 motioner behandlades 
Det hade lämnats in 10 motioner till stämman. Fullständigt 

protokoll från stämman finns att läsa på www.brfaxet.se: 
 

1. Vernissage med hyresgästerna 

Motionären föreslog att det skulle ordnas en vernissage där 

våra lokalhyresgäster kan visa upp sin verksamhet och 

träffa de boende. Stämman biföll motionen. Efter stämman 

har lokalhyresgästerna tillfrågats men få ville ställa upp. 
 

2. Inglasning av balkonger 

Motionären föreslog att det ska vara tillåtet att glasa in sin 

balkong. Stämman avslog motionen p.g.a risk för fasad-

skador men ställde sig positiv till att motionären utreder 

tekniska lösningar och intresset bland de som bor. 
 

3. Sänk årsavgiften 

Motionären föreslog att årsavgiften ska sänkas med 10 %. 

Stämman avslog motionen med hänvisning till det framtida 

underhållet. Styrelsen använder överskott till att amortera 

lån. 
 

4. Balkonger på Vickergatan 

Motionären föreslog att möjligheten att bygga balkonger 

på Vickergatan utreds. Stämman avslog motionen, och 

hänvisade till den befintliga balkonggruppen. 

 

5. Ang uthyrning av lokaler 

Motionären föreslog att hanteringen av uthyreslokalerna 

ska redovisas och att de boende ska ha förtur vid byte av 

lokalhyresgäst. Styrelsen svarade att man har rätt att 

överlåta sin lokal och verksamhet. Registret är inte 

offentligt. Med detta ansågs motionen besvarad. 
 

6. Ang trapphusen i Axet 

Motionären föreslog att trapphusen ses över och att 

småskador åtgärdas. Stämman biföll motionen. Planeras in 

i underhållsplanen. 
 

7. Ang tvättstugan  Råggatan 10 (I) 

Motionären föreslog att reglerna kring hur man får torka 

sin tvätt under efterföljande pass ses över. Stämman biföll 

motionen. 
 

8. Ang tvättstugan  Råggatan 10 (II) 

Motionären föreslog att en stulen torkfläkt och en trasig 

vajer ska återställas. Styrelsen meddelade att de redan 

åtgärdat felen. 
 

9. Skylt på cykelparkeringen 

Motionären föreslog att en skylt sätts upp på cykelplatsen 

så att inte andra parkerar där. Stämman avslog motionen, i 

stället ska en utrensning av övergivna cyklar göras. 
 

10. Byt grind, höj staketen 

För att förhindra att obehöriga tar sig in på gården 

Grindshage 9 föreslog motionären att grinden byts, staketet 

höjs och att en ”privat område”-skylt sätts upp. Stämman 

avslog motionen. Därefter har styrelsen beslutat att på 

prov installera lampor som tänds med rörelsesensorer när 

någon kommer vilket förhoppningsvis ska skrämma bort 

obehöriga. 

http://www.brfaxet.se/

