
Stäng alltid dörren 
Tänk på att alltid kolla att port- och källardörrarna är låsta. När 

det är kallt ute blir dörrstängarna tröga vilket gör att de stänger 

sämre. Lyssna efter klickljudet, hörs det inte knuffa till eller dra 

igen dörren. Vi har haft alldeles för många objudna personer i 

våra utrymmen, vi behöver inte fler. 

 

Arbetet att åtgärda legionella  
Varmvattenscirkulationen på Eriksdalsgatan har pekats ut som 

en möjlig orsak till att vi drabbats av legionella. Vi håller därför 

på att bygga om och justera in fastighetens vvc. Om du bor i 

Eriksdalsgatan ska varmvattnet nu vara varmare. När arbetet är 

klart tar styrelsen ställning nästa steg. 

 

Renoveringen av Vickergatans trapphus 

Det har visat sig väldigt svårt att hitta en bra lösning för 

trapporna. Målet är att hitta en beläggning som passar i ett 30-

talshus samt är snygg, hållbar, brandsäker och tyst. Flera 

arkitektfirmor/byggnadskonsulter vi försökt anlita har avböjt 

uppdraget. Vi tar nya tag 2019. Planen är att komma igång med 

arbetet under första halvåret. 

En riktig God Jul och 

 Gott nytt år 

 Information från styrelsen i Brf.Axet                    nr 165 

          December 2018 

 

 

Årsredovisningen är klar! 
 

Årsredovisningen för räkenskapsåret 1 september 2017 – 31 augusti 

2018 är klar. Styrelsen har av miljöskäl bestämt att inte dela ut den 

till varje lägenhet längre. Du kan i stället läsa den i blädder-exemplar 

i portarna och tvättstugorna. Vill du kan du hämta ett eget exempler 

hos Lennart eller i en hämtningslåda vi ställt i tvättstuga 1 på 

Timotejgatan 6. Du kan även läsa/ladda ner årsredovisningen från vår 

hemsida brfaxet.se. 

 
Årets resultat blev ett underskott på 2,7 milj kr kr. Det är en 
försämring mot tidigare år med 1,4 milj kr. Orsaken till underskottet 
är att vi utfört planerat underhåll med 4,9 milj kr. Den största delen är 
renoveringen av Vickergatans tak och fasad. Normalt sett har vi inte 
ett så omfattande underhåll. Inom ramen för ett noll-resultat har vi 
råd med ca 2,2 milj kr i ett årligt underhåll, vilket är mer normalt. Vår 
ekonomi är således god och årsavgiften är oförändrad sedan oktober 
2004 (som tidsreferens var 2004 det år då Södra länken invigdes). 



Försämringen av resultatet jämfört med året innan beror främst på tre 

poster: 

- att planerat och löpande underhåll ökat med 0,7 milj kr, 
- att personalkostnaden ökat med nästan 0,5 milj kr p.g.a. 

korrigering av semesterlöneskulder (förra årets kostnad 
minskades med 0,2 milj och årets kostnad har tillförts samma 
belopp vilket ger en total höjning om 0,4 milj kr) 

- att räntekostnaden ökade med 0,2 milj kr. 
 
Årsredovisningen behandlas på årsstämman i februari 2019. Det är 

jätteviktigt att du kommer, så vi inte blir färre än förra året. 

Diagrammet visar deltagarna på de senaste stämmorna. Det vore 

trevligt om vi blir minst 60 deltagare 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. Det är alltid 

roligare om det finns motioner att behandla. Lämna motionen i 

Axets brevlåda, Timotejgatan 3, ingång från gården. Använd 

gärna mallen bredvid. 

 

En motion kan göra skillnad. Det är flera förslag som genomförts 

genom åren. Julgranarna som står på gårdarna är t.ex. ett resultat 

av en motion.  

 

Motion till brf.Axets stämma februari 2019  

Datum: _________    Namn: ___________  

Adress: _______________     Läg.nr: ____ 

Jag föreslår att:______________________ 
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