
Andra hand – vad gäller? 
Funderar du på att hyra ut lägenheten i andra hand? Här kommer 

lite information om vad det är som gäller. 

 

1. Det har blivit enklare att hyra ut. Tidigare krävdes 

”beaktansvärda skäl”, nu räcker det med ”skäl”. 

2. Man måste ha föreningens tillstånd för att få hyra ut. Blankett 

finns på hemsidan. Nekas man tillstånd av Axet kan man 

överklaga till Hyresnämnden. Man kan söka tillstånd innan 

man har en hyresgäst och sedan komplettera med hyresgäst i 

efterhand. Tillstånd beviljas högst ett år i taget. 

3. Andrahand gäller om man inte själv bor. Att ha inneboende 

och själv bo i lägenheten kräver inte tillstånd. Däremot är det 

bra att informera oss om att man har inneboende. 

4. Upprätta en skriftligt avtal med hyresgästen. Vid behov avtala 

även bort hyresgästens besittningsskydd. Blankett finns på 

hyresnämndens hemsida. 

5. Axet tar inte ut någon avgift vid ansökan om uthyrning i 

andra hand. Om vi ändrar stadgarna kan vi ta ut 10 % av 

basbeloppet. 

6. Den som hyr ut sin lägenhet har det fulla ansvaret för alla 

skador som hyresgästen orsakar eller om grannarna störs. Vi 

behöver därför en kontaktperson (anges i ansökan) som vi 

kan kontakta om det uppstår problem. 

7. Det är ganska komplicerade regler som gäller kring vilken 

hyra man får ta ut. Normalt får man ta ut en ”kostnadsbaserad 

hyra” som betyder ”inte påtagligt högre än summan av 

uthyrarens kapital- och driftkostnad”. 

8. Läs mer om uthyrning i andra hand på www.hyresnamnden.se 

 

Axet godkänner skäl som att arbeta eller studera på annan ort, 

att provbo (högst ett år) eller längre sjukhusvistelse. Axet 

godkänner inte uthyrning via Airbnb. 
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Sommar, sol och semester!  
Nu är det sommar och Axets anställda har semester. Bortsett från 

kortare inhopp är det följande som gäller: 

 

Vicevärden Per-O Östlund: Är tillbaka den 23 augusti. Under 

tiden nås vicevärden på telefon 0733-200 204. 

 

Fastighetsskötaren Lennart Johansson: Är tillbaka den 15 

augusti. Under tiden nås Lennart vid akuta ärenden nås på telefon 

070-566 15 69. 

 

Lokalvårdare Helena Johansson: Är tillbaka den 15 augusti. 

Under Helenas semester sköts trappstädningen av Lucy Kelley-

Patterson.  

 

Det går också bra att maila till: kontakt@brfaxet.se. Vi håller koll 

på mailen hela sommaren. 

mailto:kontakt@brfaxet.se


Trapphusen Rågen 2 målas om 
Trapphusen på Råggatan 8-14 kommer att målas om. Arbetet är 

beställt och startar under hösten. 

 

I arbetet ingår att måla om utsidan på lägenhetsdörrarna. Om du 

funderar på att skaffa en säkerhetsdörr är det därför läge att göra 

det före ommålningen. Då behöver du inte bekymra dig för att 

färgen blir rätt. Vår regel är att den nya dörren inklusive 

brevlåda, handtag, lås, dörrkarmar etc. ska se likadan ut som 

originalet. 
 

För att få ned priset på säkerhetsdörren kan vi göra en 

gemensam upphandling. Maila till kontakt@brfaxet.se om du 

vill vara med. Ange namn, adress och lägenhetsnummer samt 

att du är intresserad av en gemensam upphandling av 

säkerhetsdörr inför trapphusrenovering. Vi återkommer sedan 

med ett prisförslag på lämplig dörr.  

 

Nästa års budget 
Efter sommaren kommer styrelsen att behanda nästa års budget. 

Men redan nu står det klart att årsavgifterna inte behöver höjas. 

Senaste höjningen skedde 1 oktober 2004. Det är typ 141 

månader med samma hyra.  

 

Ombyggnad – vad gäller? 
När man ska bygga om behöver man föreningens tillstånd. 

Blankett för ansökan och alla regler som gäller finns på 

hemsidan. 

 

Ombyggnader skapar många problem, och det är du som äger 

bostadsrätten som är ansvarig. Det håller alltså inte att skylla på 

byggarna om det är smutsigt i trapphuset eller om byggsopor 

lämnas på gården. 

Riva väggar – vad gäller 
Vi får många förfrågningar om att riva väggar i samband med 

ombyggnader. Axet kräver alltid att man först skaffar ett intyg 

från en byggnadskonstruktör om att väggen kan rivas utan att 

fastigheten skadas. Axet kan tipsa om en byggnadskonstruktör 

som utfärdat många intyg i Axet. På Vickergatan ges inga 

tillstånd, alla väggar är bärande och fastigheten tål inga som helst 

ingrepp. 

 

Kittning av fönster på Vickergatan 
Efter sommaren kommer fönstren på Vickergatan att kittas om. 

Det är kittet i mellanbågen som behöver bytas. Vi kommer att 

behöva tillträde till alla lägenheter. Du blir aviserad i god tid. På 

morgonen hämtas de yttre bågarna och på eftermiddagen 

monteras de tillbaka. Under dagen är fönstret stängt med 

innerbågen. 

 

Putsa fönster – hur gör man 
Om man ska se bra ut är det viktigt att ha rena fönsterrutor. 

Fyndigt, eller hur? Men om våra hus ska se bra ut är det viktigt 

att även göra rent fönsterblecket utanför fönstret. Tittar man på 

fasaden ser man många alggröna och svarta fönsterbleck. Gör 

våra hus en tjänst, och torka av fönsterblecket också. 

 

Ombyggnad i dagiset 

Under sommaren kommer det att installeras en toalett i dagiset. 

Så nu vet du det, i fall du undrar vad som händer. 

 

Sophämtningsfrågan 

Ännu är inget bestämt. Men styrelsen undersöker möjligheten att 

införa frivillig sortering av matavfall i det sopinkast som 

Vickergatan använder. Mer info kommer efter sommaren. 
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