
Många inbrott 
Tyvärr har ovanligt många lägenheter drabbats av inbrott under 

den senaste tiden. Tjuvarna tar sig oftast in genom balkongdörren 

på nedre botten. Kontakta Lennart så kan han – mot ersättning – 

montera inbrottsskydd som försvårar inbrott. 

 

Tvättstugebokning via datorn  
Den elektroniska tvättstugebokningen utökas nu med 

tvättstugorna i timotejgatan 6. Om du vill ha tillgång till 

tjänsten via hemsidan – köp en nyckel-tagg av Lennart med din 

personliga bokningskod. Annars kan tvättstugorna bokas på de 

stora läsplattorna som är monterade i tvättstugorna. 

 

Legionella-bakterierna är borta 

Som vi meddelat genom anslag i portarna gick saneringen av 

legionella-bakterierna bra och nya analyser visade att vårt 

vatten är helt fritt från bakterierna. Faran är således över, det är 

skönt. Vi kommer dock att kontinuerligt följa upp att vårt vatten 

fortsätter att vara rent och fint. 

En riktig God Jul och 

 Gott Nytt år 
önskar 

Styrelsen, Per-O, Lennart och Helena 

 Information från styrelsen i Brf.Axet                    nr 157 

          December 2016 

 

Här kommer 

årsredovisningen! 
 

Årsredovisningen för räkenskapsåret 1 september 2015 – 

31 augusti 2016 delas ut. Årsredovisningen innehåller en 

preliminär dagordning till stämman i februari 2017 samt styrel-

sens förslag till verksamhetsberättelse och bokslut inklusive 

revisorernas berättelse. Kallels till stämman delas ut i januari. 

Tag gärna med årsredovisningen till stämman. 

 

Bokslutet visar ett överskott på 2 789 908 kr vilket är ungefär 

0,6 milj kr högre än förra året. Förklaringen är att 

räntekostnaden minskade med 0,6 milj kr. Rörelseresultatet är 

oförändrat. Det planerade underhållet uppgick till 392 185 kr. 

Vår ekonomi är stabil. Årsavgifterna höjdes senast den 1 

oktober 2004. Ingen höjning är heller planerad under 

innevarande år vilket sträcker sig fram till 31 augusti 2017. 



Samköp av el 
Under året köpte Axet el för 1 311 715 kr. Inkomsten av el-

tilläggen var samtidigt 998 560 kr. Det betyder att Axets egna 

kostnad för fastighetselen (d.v.s. tvättstugor, källare, porthus 

gårdar m.m.) är 313 155 kr vilket motsvarar ca 250 000 kWh. 

Det betyder att föreningens elförbrukning minskat över tiden. 

Byte till led-belysning och energieffektivare tvättmaskiner bidrar 

mycket till elbesparingen.  

 

Då Axet tog 1,5 kr per kWh var den totala lägenhets-förbrukning 

665 700 kWh. Det är ungefär 10% lägre förbrukning än vad 

elbolagen utifrån schabloner och normalförbrukning räknar med 

ska gå åt. Det betyder att vi är mer sparsamma än genomsnittet. 

 

Stämman hålls i februari 
I februari hålls årsstämman. Du kommer att få en kallelse till 

stämman i januari.  

 

Kolla Din brandvarnare 
Föreningen har satt upp brandvarnare i alla lägenheter. 

Kontrollera att den fungerar som den ska genom att trycka på 

knappen så att den piper. Det är jätteviktigt nu när många ljus 

tänds. Om brandvarnaren inte fungerar, byt batteri vilket är ditt 

ansvar. Om den ändå inte fungerar, kontakta Lennart (på 

besökstiderna måndag och fredag 07.30 – 08.30). 

 

Vi byter försäkringsbolag igen 
Från årsskiftet byter vi försäkringsbolag igen. Gjensidige, som sa 

upp försäkringen med oss förra året (p.g.a. att de bedömer att vi 

p.g.a. tidigare skador har en hög skaderisk) har nu köpt Vardia 

och sagt upp vår försäkring igen. Därför har vi fastigheterna 

försäkrade i Protector från årsskiftet. Det betyder att det blir 

förändringar igen, fast denna gång till det bättre, när det gäller  

tilläggsförsäkringen som begränsar det belopp du vid skada kan 

bli skyldig att betala för ytskiktsreparationen. Vi återkommer 

med mer besked nästa år. 

 

Motioner före 31 december 
Om Du har något förslag som Du vill ska tas upp på stämman 

måste Du skriva en motion före den 31 december. Det är alltid 

roligare om det finns motioner att behandla. Lämna motionen i 

Axets brevlåda, Timotejgatan 3, ingång från gården. Använd 

gärna mallen nedan: 

 

Motion till brf.Axets stämma februari 2017  

Datum: _________    Namn: ___________  

Adress: _______________     Läg.nr: ____ 

Jag föreslår att:______________________ 

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 


