
Hobby-lokalen städas 
Under våren kommer hobbylokalen att städas. Det betyder att det 

som ligger framme och skräpar kommer att slängas. Ta hand om 

det som är ditt och du är rädd om, annars försvinner det. 

 

Två vävstolar bortskänkes 

Nu är vävstugan renoverad. Vi hade problem med råttor som 

tog sig in i vävstugan, men nu har vi hittat och stängt deras 

entré. Så problemet är löst. För att kunna utnyttja lokalen 

behöver vi bli av med två vävstolar. Vi ger bort dem gratis till 

den som först hör av sig till Lennart (070-566 15 69). 

Vävstolarna skänks bort i befintligt skick. Du får själv montera 

ner och forsla bort dem.  

 

Bredbandsmöte 

Vi kommer att kalla till ett nytt bredbandsmöte i januari. Där 

ges information om bredbandet och hur det kan fungera på 

bästa sätt. Tekniker från Bahnhof kommer att medverka och 

visa hur du ska göra. 

 

 

En riktig God Jul och 

 Gott Nytt år 

önskar 
Styrelsen, Per-O, Lennart, Helena och Lucy 
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Här kommer 

årsredovisningen! 
 

Årsredovisningen för räkenskapsåret 1 september 2016 – 

31 augusti 2017 delas ut. Årsredovisningen innehåller en 

preliminär dagordning till stämman i februari 2018 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 underskott på -1 342 439 kr vilket är en 

försämring med 4,1 milj kr jämfört med förra året. Förklaringen 

är att vi ökat det planerade underhållet med 3,8 milj kr och det 

löpande underhållet (främst p.g.a. legionella) med 0,2 milj 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 2018. Detta trots att vi 

även under innnevarande räkneskapsår planerar ett omfattande 

underhåll. 

 

Samköp av el 
Under året köpte Axet el för 1 183 271 kr. Inkomsten av el-

tilläggen var samtidigt 965 272 kr. Det betyder att Axets egna 

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

gårdar m.m.) halverats till är 217 999 kr. Det motsvarar ca 145 

000 kWh i förbrukning.  

 

Då Axet tog 1,5 kr per kWh förbrukade lägenheterna totalt 643 

517 kWh el vilket är ca 3 % lägre än förra året. Det betyder att 

Axet-bor, som alltid legat under elbolagens schabloon-

förbrukningen, blivit ännu lite sparsammare med elen.  

 

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

stämman i januari. Det har varit få deltagare de senaste åren. 

Bara du kan ändra på det, så se till att komma på stämman. 

 

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. Julgranarna 

som lyser på gårdarna är resultatet av en motion för 30 år sedan. 

Se vad det kan löna sig! Lämna motionen i Axets brevlåda, 

Timotejgatan 3, ingång från gården eller maila till 

info@brfaxet.se. Använd gärna mallen bredvid. Skriv kort och 

kärnfullt, det är lättare att förstå då.  

 

 

Kolla Din brandvarnare 
Nu när vi tänder många ljus är det viktigt att kolla att 

brandvarnaren fungerar. Tryck på knappen så att den piper. Om 

den inte piper, byt batteri. Om den ändå inte fungerar, byt 

brandvarnare. Om du inte har någon brandvarnare, skaffa en. 

 

Elektronisk bokning även för grovtvätten 
Sedan en tid tillbaka kan vi boka tvättstugorna elektroniskt, men 

det har inte varit möjligt för grovtvättmaskinerna. Många har 

önskat det, så från den 8 januari kommer även grovtvätt-

maskinerna att kunna bokas elektroniskt. Spontan-

tvättmaskinerna kommer även fortsättningsvis inte gå att boka. 

 

 

Motion till brf.Axets stämma februari 2018  

Datum: _______    Namn: _____________  

Adress: _______________     Läg.nr: ____ 

Jag föreslår att:______________________ 

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 


