
Brf.Axets styrelse 
 

Från februari 2016: 

ordf. Inge Björkander E 26 640 07 56 

v.ordf. Anders Nyström 

Helena Rosén 

E 36 

R 14 

070-7551095 

22 41 20 

studansv. Mia Wallin T 3 073-6731583 

sekr. Christina Hedwall R 12 668 09 08 

 Rasmus Bjälkeson E 34 072-2102362 

 Linda Annwall  HSB 010-4421000 

    

suppl. Jan Fredriksson E 30 073-7315492 

suppl. Lars Dahl R 12 070-4358313 

suppl. Emelie Bäckström V 3 0733-708102 
 

 

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: Emelie Bäckström 

 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: meddelanden kan lämnas dygnet runt på 

telfonsvarare, 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 Engelska Skolan den 25 februari. 

Enbart 46 röstberättigade deltog vilket var ovanligt få. Elever från 

skolan hade ordnat kaffe, smörgåsar och kakor. Mötet leddes av 

Sonny Lundvall. 
 

Mötet fastställde resultat- och balansräkningen och gav styrelsen 

ansvarsfrihet. MariAnn Teiling valde, efter många år, att lämna 

styrelsen och suppleanten Linda Holmberg har flyttat. Tidigare 

suppleanten Christina Hedwall valdes som ordinarie och Lars 

Dahl och Emelie Bäckström valdes in som nya suppleanter.  

 

3 motioner behandlades 
Det hade lämnats in 3 motioner till stämman. Fullständigt 

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

 

1. Trapphusen 

Motionären föreslog på förra stämman att trapphusen ska 

snyggas till och tycker att åtgärden borde tagits in i den 

underhållsplan som sträckte sig till september 2015. 

Styrelsen svarade att en uppsnyggning av trapphusen tagits 

in i den aktuella underhållsplanen som sträcker sig till 

september 2016. Därmed ansågs motionen besvarad. Efter 

stämman har styrelsen beställt en helrenovering av 

trapphusen i Axet 2 (Timotejgatan 4-8 samt Eriksdalsgatan 

17) och Rågen 2 (Råggatan 8-14). Arbetet i Rågen 2 

beräknas starta efter sommaren. Mer information kommer. 

 

2. Renovering av gästrummen 

Motionären föreslog att övernattningsrummen renoveras 

och att hyran höjs. Stämman godkände motionen men beslöt 

att hyran även fortsättningsvis ska bestämmas av styrelsen. 

 

 

3. Erbjud möjlighet att sortera matavfall 

Motionären föreslog att Axet gör det möjligt, för den som 

vill, att sortera matavfallet. Stämman avslog motionen och 

stödde styrelsens förslag att avvakta riktlinjer från staden 

så att sophanteringen kan lösas på ett långsiktigt sätt. 

 

Dags för odlingsrutor och bastuavgift 
Dags att anmäla sig till en odlingsruta? Kontakta Helena Rosen i 

styrelsen. Har du bastunyckel? I så fall är det dags att betala 100 

kr i städavgift för bastun till Axets plusgirokonto 40 00 96-4. 

 

Nya nyckelbrickor till Rågen 3 
Installationen av ett nytt låssystem i Rågen 3 med elektronisk 

nyckelbricka är nu klart. Alla som bor på Timotejgatan 3-7 och 

Eriksdalsgatan 19 kan därför kvittera ut två svarta nyckelbrickor 

hos Lennart. Nyckelbrickorna fungerar till porten och 

källardörrarna. Alla lägenheter får två nyckelbrickor gratis, 

behöver du fler så kan du köpa av Lennart. 

 

Elektronisk tvättpassbokning införs 
Vi har jobbat ett tag för att göra det möjligt att boka tvättstugorna 

elektroniskt. Nu har vi kommit så långt att vi provar ett system i 

tvättstugorna på Timotejgatan 5. Om det fungerar bra kommer 

systemet att utvidgas till alla tvättstugor. Med systemet kan du 

antingen boka tvättpass genom internet eller på en skärm i 

tvättstugan. 

 

För att kunna boka tvättpass elektroniskt behöver du först, mot 

200 kr i depositionsavgift, kvittera ut en röd nyckelbricka hos 

Lennart. Depositionen återfås om och när nyckeln återlämnas. 

När du kvitterar ut nyckelbrickan får du även en manual om hur 

du gör för att boka ett tvättpass. 

http://www.brfaxet.se/

