
Brf.Axets styrelse 
 

Från februari 2017: 

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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Sommar-semestrar i Axet 
 

Från den 23 juni till 6 augusti kommer Axets anställda att ha 

semester. Då är ordinarie mottagningstider stängda, men kontakta 

fastighetsskötaren, vicevärden eller någon i styrelsen (se sista sidan) 

vid behov under sommaren.  

 

Fastighetsskötaren Lennart Johansson: 

Telefon: 070-566 15 69 

 

Vicevärden Per-O Östlund: 

Telefon: 0733-200 204  
 

E-mail till Axet (läses sporadiskt): info@brfaxet.se 

 

OBS: Övernattningsrummen och Tejan kan inte bokas 

under sommaren!! 



Nu blir det 1000 mbs bredband! 
Vi har förlängt 3-årskontraktet med vår bredbandsleverantör 

Bahnhof. Omförhandlingen innebär att att hastigheten ökar från 

den 1 september till 1000 mbs både upp och ner. Det är jätte-

snabbt på begriplig svenska. Samtidigt ska Bahnhofs support bli 

bättre genom att svarstiderna ska bli kortare.  

 

I augusti kommer Bahnhofs tekniker att uppdatera utrustningen i 

källarna. Vi får därför räkna med att det blir smärre störningar i 

internetleveransen då. En nyhet är att ditt abonnemangen (som 

Axet betalar en klumpsumma för) i fortsättningen kommer att 

registreras på lägenheten, inte på dig personligen. Det kommer 

att underlätta vid överlåtelser då tidigare abonnemang inte 

behöver sägas upp. 
  

För att underlätta övergången till det nya ordnar vi två 

informationsträffar i Tejan den 17 och 24 augusti kl. 18.00. 

Då kommer Bahnhofs tekniker att vara på plats för att kunna 

hjälpa till. Boka tiden redan nu! 

 

Renoveringen av trapphus Axet 2 
Timotejgatan 4-8 är nu klara. Målaren kommer tillbaka i höst 

och tar det sista trapphuset Eriksdalsgatan 17. Därefter tänker vi 

renovera trpphusen i Rågen 3 (Timotejgatan 3-7 och 

Eriksdalsgatan 19). Sedan återstå bara trapphusen på Vicker-

gatan som är behov av en mer omfattande renovering. 

 

Vickergatan renoveras efter sommaren 
Vi har nu bestämt att både byta taket och måla om fasaden efter 

sommaren. Arbetet kommer att ske i tre etapper. Det första 

etappen blir Vickergatan 15-11. Där kommer ställning att resas i 

juli och arbetet sätter sedan igång i augusti. Den totala budgeten 

för projektet är ca 6 milj kr. Vi har sparat pengarna, så 

årsavgifterna behöver inte höjas. 

 

Det kommer naturligtvis att bli en hel del olägenheter under 

arbetet som vi hoppas att ni som berörs har överseende med. Det 

kommer att bli fint när det är klar!   

 

Balkonger och Vickergatan 
Det finns en balkonggrupp i Axet som verkar för att fler 

lägenheter i Axet ska få balkonger. Men på Vickergatan är det 

svårt, byggnadskonstruktionen tillåter inte vägghängda 

balkonger. 

 

Snälla mata inte fåglarna från balkoner 
Trots alla uppmaningar händer det fortfarande att fåglar matas 

från fönster eller balkonger. Det är inte tillåtet.  

 

Snälla släng inte fimpar  
Trots alla uppmaningar händer det att ni som röker slänger 

fimpar från fönster/balkonger ner på gården eller i drivor utanför 

porten. De försvinner inte av sig själv utan ligger kvar till 

”någon annan” kommer och plockar bort dem. Det är inte 

tillåtet. 

 

Cyklar rensas ut igen 
Nu är det dags igen. Vi kommer att ta bort cyklar som ser 

övergivna ut från våra cykelrum och cykelställ. Vi kommer att 

sätta röd tejp på de cyklar vi tänker ta bort. Ta bort tejpen om du 

vill ha kvar cykeln. Är tejpen kvar den 15 augusti försvinner 

cykeln. Och svaret är nej: vi ger inte bort cyklar som vi rensar 

ut. Vi lämnar dem till materialåtervinning. 


