
Dagordning till stämman 15 februari 2018 

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 

   Gör fint kring pergolan 

   Ordna återvinning av matavfallet 

   Fixa dåliga stuprör 

   Ändra tvättiderna 

   Förnya trädgården 

   Regler för odlingsrutor/egna rabatter 

   Renovera 

   Beskär träd 

   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 161 

              Januari 2018 

 

Kallelse till årsstämma 
 

Härmed kallas Du till 

Brf.Axets föreningsstämma 
Torsdagen den 15 februari 2018 

Kl. 18.30 

(insläpp från 18.00) 

i Internationella Engelska Skolan 

Gymnasiet 

Allhelgonagatan 4 
 

OBS: Gå över Ringvägen till Allhelgonakyrkan och vidare 

till Engelska Skola, ingång från skolgården. På stämman 

behandlas vad som hänt i Axet och val till olika uppdrag. 



Lennart hälsar välkommen 
Vid ingången till stämman prickar Lennart av dig och du får ett 

röstkort och alla papper du behöver. Tag med årsredovisningen 

du fått så spar vi papper. Vi bjuder på kaffe och tilltugg. 

 

Inlämnade motioner 
Åtta motioner har lämnats in: 

# 1. Gör fint kring pergolan 

Föreslår att vi rensar snyggt nere i pergolan, tar bort alla buskar 

och träd. Det går bra att plantera clematisbuskar där eller något 

annat lättskött som klättrar på väggen. En rabatt framför med 

knölväxter eller rosor skulle nog också passa bra, så länge det ser 

rent och fräscht ut och är lättskött under sommaren eftersom det 

inte är så många som är hemma då. 

# 2. Ordna återvinning av matavfallet 

 Jag föreslår att föreningen gör som så många andra föreningar 

och börjar återvinna matavfall. Det finns ju flera olika sätt att 

göra detta på. 

 # 3. Fixa dåliga stuprör 

Se över fastigheternas stuprör - stuprörsutkastare mot gården. 

När det bara droppar så går vattnet ner mellan brunn och vägg. 

Har även noterat att stuprörsutkastare är sönderrostade och har 

även lossnat vid skyfall och då går allt vatten ner i gruset/jorden 

mot väggen, istället för ner i brunnen. Dra ner stuprör, direkt i 

brunn? 

# 4. Ändra tvättiderna 

Tvättider - Se över passen längd. Varför är passen 1,5 h i 

tvättstugan där man har tillgång till 4 st maskiner respektive 3 h 

där man har tillgång till 2 st maskiner? (Har jag lite tvätt så 

bokar jag tvättstugan med 2 st maskiner och är klar alltid klar 

efter 1,5 timme.) Ändrar man längden på passen skulle det bli 

betydligt bättre bokningskapacitet. 

 

# 5. Förnya trädgården 

Har vi någon skötselplan och sköts trädgården efter den? Är det 

inte dags att se över och förnya trädgården? 

# 6. Regler för odlingsrutor/egna rabatter 

Ställ krav på de som lånar en odlingsruta eller ordnar rabatter 

på föreningens mark. Vad får man plantera? När ska 

rabatter/rutor vara vårstädade? Vem ansvarar för att de ser okej 

ut vad gäller ogräs osv? Vad händer när personer flyttar? 

# 7. Renovera 

Vi bor i en attraktiv del av Stockholm i fina hus från 30-talet. Det 

ligger i allas intresse; boende och besökare att fastigheterna inte 

ger ett sjaskigt intryck. Det påverkar boendemiljön och 

potentiella köpare av lägenheterna i framtiden. Där styrelsen så 

finner lämpligt så bör renovering snarast ske. 

# 8. Beskär träd 

Jag återkopplar till min motion från föregående år angående 

träden mellan Timotejgatan och Vickergatan. Skatboet försvann! 

Men träden är så höga att man får skaffa pannlampa till sommar! 

Varken sol eller ljus kommer in i lägenheten 

 

Förslag till nya stadgar andra beslutet 
Våra nuvarande stadgar är från 2004 (de antogs 2010). Förra 

stämman antog förslag till nya stadgar i ett första beslut. 

Förslaget delas ut med detta Om Axet. För att gälla behöver de 

nya stadgarna antas av årets stämma med två tredjedelars 

majoritet. 
 

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

olika uppdrag. Är Du intresserad, kontakta valberedningen som 

består av Anna Hedelius, Per-Anders Svensson och Anita 

Merkelbach. 


