
Andrahandsuthyrning 
De flesta lägenheterna i Axet är små och många vill hyra ut dem 

i andra hand. Sedan 1 juli 2014 ändras lagen för att det skulle bli 

enklare att hyra ut sin lägenhet. Fortfarande krävs styrelsens 

tillstånd, att hyra ut utan tillstånd innebär att föreningen kan säga 

upp medlemmens nyttjanderätt till lägenheten. Det betyder att 

lägenheten tvångsförsäljs. 

 

Ansökan om andrahandsuthyrning lämnas till styrelsen via Axets 

brevlåda. Blankett kan hämtas på www.brfaxet.se. Det är viktigt 

att skälen till uthyrningen anges i ansökan. Skäl som styrelsen 

godkänner är t ex: 

 Provbo under ett år 

 Arbete/studier/vård av anhörig på annan ort till vilken 

man inte kan pendla 

 Sjukdom/bristande hälsa som kräver vård på institution 

 Resa under ett år 

 

Styrelsens beslut kan överklagas till Hyresnämnden. Där kan 

även information om besittningsskyddet hämtas. Det är viktigt 

att hyresgästen avtalar bort sitt besittningsskydd om 

uthyrningen varar längre än två år. 

 

Under uthyrningen är den som äger lägenheten ansvarig för allt 

som andrahandshyresgästen gör i Axet och att inte grannarna 

störs. 

 

Tvättstugorna 
Torkrummen i tvättstugorna på Timotejgatan 6 har fräschats 

upp. Fler underhållsarbeten kommer att behöva göras i 

tvättstugorna varför de kommer att vara avstängda till och från. 
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Upphandling av el 
Brf. Axet har åter genomfört en el-upphandling och bundit pris 

och levererans till Fortum i ytterligare tre år. Det nya avtalet 

gäller  fram till den 31 mars 2018 och under tiden är priset 34,50 

öre/kWh. I priset inkluderas el märkt med ”bra miljöval” och 

elcertifikat. Priset var 10 öre lägre än det gamla 3-årsavtalets. 

 

Utöver 34,50 öre/kWh tillkommer energiskatt, nätavgift och 

moms. Priset betyder att Axet, om inget oväntat händer med 

energiskatt eller nätavgift,  kan fortsätta att ta 1,50 kr/kWh av 

dig för den el du förbrukar (vi samköper ju elen och kostnaden 

motsvarande Axets kostnad läggs på hyresavin).  

 

Priset Fortum gav, inklusive ”Bra miljöval”, var betydligt lägre 

än konkurrenterna. Här är en sammanställning av deras 3-

årserbjudande: 

Telge: 38,73 öre/kWh 

Skellefteå Kraft: 36,7 öre kWh 

Vattenfall: 38,50 öre kWh 



Odlingslotter 
Om du vill ha en odlingsruta att sköta om så kontakta Lennart 

senast den 15 maj. Du som vill ha kvar din gamla från förra året 

behöver också höra av dig så vi kan pricka av att det är du som 

har rutan. Det går bra att meddela genom en lapp i vår brevlåda 

på gården vid Timotejgatan 3 eller per mail kontakt@brfaxet.se. 

 

Städavgift för bastum 
Du som har tillträde till bastun ska betala 100 kr i städavgift per 

år. Annars stängs din nyckel av. Betala avgiften till vårt 

plusgirokonto 40 00 96-4. Avgiften avser en storrengöring, du 

måste ändå städa efter dig varje gång du badat. Ingen ytterligare 

påminnelse eller avisering sker. 

 

Utrensning av cyklar 
Många cyklar som står i cykelrummen eller cykelställen verkar 

trasiga och övergivna. För att fler ska få plats behöver vi rensa ut 

de cyklar som ingen verkar kännas vid. 

 

Under maj kommer Lennart att sätta en röd tejp på ramen på de 

cyklar som ser övergivna ut. Röd tejp betyder att vi kommer att 

rensa ut den i juni och lämna in den till återvinning. 

 

Så om du får en röd tejp på din cykel, ta hand om den annars gör 

vi det! 

 

Ny HSB-ledamot i styrelsen 
HSB Stockholm, vilket Axet är en del av, har utsett en ny 

styrelseledamot till vår styrelse. HSB utser en ordinarie och en 

suppleant. Den nya HSB-ledamoten heter Linda Annwall och 

kan kontaktas vid behov via HSB:s växel 010-442 10 00. 

 

 

Lennart ledig 
Lennart åker på en välförtjänt studieresa till London mellan 8 

maj - 17 maj. Under tiden hålls servicen uppe av Helena och Per-

O som kan kontaktas på 0733-200 204. 

 

OVK-anmärkningarna 
OVK-besiktningen som genomfördes i vintras innebar en hel del 

anmärkningar som behöver åtgärdas. Ombesiktning kommer att 

ske i juni. Avisering sker i porten. Varje boende får själv betala 

kostnaden för att åtgärda anmärkningarna, men Lennart hjälper 

till med råd och handledning. 

 

Varje lägenhet har meddelats sina anmärkningar. De flesta är 

redan åtgärdade, men vi saknar information om vad som hänt i 

några lägenheter. Om anmärkningarna inte åtgärdats när 

återbesiktning sker kommer extrakostnader att drabba den som 

äger lägenheten. OVK-besikningen är ett myndighetskrav och en 

godkänd OVK-besiktning är även en förutsättning för att t.ex. 

energideklarationen ska kunna genomföras.   

 

Balkonggruppen 
På stämman behandlades en motion om balkonger på Vicker-

gatan. Balkongruppen har åter blivit aktivt och efterhört intresset 

för balkonger. Hittills har 32 lägenheter meddelat intresse på 

Vickergatan, 20 på Timotejgatan och 19 på Råggatan. 

 

Arbetet fortsätter för att utreda de tekniska möjligheterna. Mot 

gatan på Vickergatan äger kommunen marken, en fråga är därför 

hur de skulle se på att vi tar deras mark i anspråk för balkonger. 
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