
Preliminär dagorning till stämman 15 februari 2017 

 

1.    Mötets öppnande 

2.    Val av ordförande för stämman 

3.  Anmälan av sekreterare  

4.    Förteckning över närvarande medlemmar 

5.    Fastställande av dagordning 

6.    Val av två protokolljusterare 

7.    Fråga om kallelse behörigen skett 

8.    Motioner/anmälda frågor 

   Påminn om motioner 

   Vit färg på foder 

   Måla dörrarna vinröda i R 12 

   Kapa träd på Grinds Hage 9   

   Slå samman två lägenheter 

   Döda bostadsrätter och nya andelstal 

   Förslag till nya stadgar  

9.    Styrelsens årsredovisning 

10.    Revisorernas berättelse 

11.    Fastställande av resultat- och balansräkning 

12.    Beslut i anledning av föreningens resultat  

13.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

14.    Fråga om arvode 

15.    Val av styrelseledamöter och suppleanter 

16.    Val av revisor och revisorsuppleant 

17.    Val av valberedning 

18.  Val av ombud till HSB 

19.  Övriga frågor – ordet är fritt 

20.  Avslutning 

  Information från styrelsen i Brf.Axet                    nr 158 

              Januari 2017 

 

Kallelse till årsstämma 
 

Härmed kallas Du till 

Brf.Axets föreningsstämma 
Onsdagen den 15 februari 2017 

Kl. 19.00 

(insläpp från 18.30) 

i Internationella Engelska Skolan 

Gymnasiet 

Allhelgonagatan 4 
 

OBS: Gå inte till Eriksdalsskolan, de har slutat att hyra ut 

sina lokaler. 



Gå in på Engelska Skolans skolgården och in genom entrén i 

hörnet. Följ sedan skyltarna till stämman.  

 

En skolklass ordnar kaffe och smörgåsar så vi kommer att få gott 

om förfriskningar. 

  

Lennart prickar av 
Vid ingången till stämman prickar Lennart av dig och du blir 

välkomnad med ett röstkort och alla papper du behöver. 

 

Vad behandlas på stämman? 
På stämman behandlas vad som hänt i Axet, resultatet från förra 

året, val tillstyrelsen, revisorer och valberedning, fem inlämnade 

motioner samt ett par frågor styrelsen initierat. 

 

Tag med årsredovisningen 
Tag gärna med årsredovisningen och detta Om Axet med 

dagorningen. Annars får du nya papper på stämman. 

 

Inlämnade motioner 
Fem motioner har lämnats in: 

1. Påminn om motioner 

Påminn om motioner 3 ggr om året i Om Axet. Annars 

kanske man tappar sina tankar på förslag under året. 

2. Vit färg på foder 

Behåll den vita färgen på alla nya dörrfoder och måla om 

övriga foder vid trapphusrenoveringen. Vitt ger ett ljusare 

intryck i trapphus utan fönster. 

3. Måla dörrarna vinröda i R 12 

Vi behåller färgen vinröd som som vi blev informerade om 

med brev i brevlådan. Jag har köpt en ny dörr och är helt 

inställd på att den ska målas vinröd som det stod i papperet. 

4. Kapa träd på Grinds Hage 9 

Kapa ned träden lite, det är skatbon, väl höga, snart högre än 

huset. Det börjar bli mörkt inne på sommaren. Det avser 

träden mot Vickergatan. 

5. Slå samman våra två lägenheter 

Vi har byggt samman våra två lägenheter 218 och 219 till en. 

Vi föreslår att de slås samman till en bostadsrätt. 

 

Döda Bostadrätter och nya andelstal 
Lägenheterna 96 och 209 har intrett vindsytan ovanför 

lägenheterna. Lägenheterna 218 och 219 har slagits samman. För 

att anpassa lägenhetsförteckningen till hur det faktiskt är föreslår 

styrelsen att stämman fattar beslut om att döda dessa 

bostadsrätter. Därefter kommer styrelsen att upplåta tre nya 

bostadsrätter med lägenhetsnumren 96, 209 respektive 218. 

Genom förändringen påverkas andelstalen för samtliga 

lägenheter. Styrelsen föreslår att förslag till nya andelstal antas 

av stämman. Förslag till nya andelstal kommer att redovisas 

innan stämman. 

 

Förslag till nya stadgar 
Våra nuvarande stadgar är från 2004 (de antogs 2010). Det är 

mycket som hänt sedan dess varför styrelsen föreslår att förslag 

till nya stadgar antas av stämman i ett första beslut. Förslaget till 

nya stadgar kommer att redovisas innan stämman. Nya stadgar 

måste antas av två stämmor, varför de tidigast kan börja gälla 

efter ytterligare en stämma. 
 

Kontakta valberedningen 
Valberedningen lägger fram förslag på vilka som kan väljas till 

olika uppdrag. Är Du intresserad, kontakta valberedningen som 

består av Anna Hedelius, Peter Axelsson och Per-Anders 

Svensson. 


