
Dagordning till stämman 18 februari 2019 

1.    Mötets öppnande, val av ordförande för stämman 

2.  Anmälan av sekreterare  

3.    Förteckning över närvarande medlemmar 

4.    Fastställande av dagordning 

5.    Val av två protokolljusterare 

6.    Fråga om kallelse behörigen skett 

7.    Motioner/anmälda frågor 

   Beskär inte träd på Vickergatan 

   Renovera bastun 

   Redovisa lånen per kvm i årsredovisningen 

   Förbjud rökning i fastigheterna/inomhus 

   Ge access till cykelförråden för samtliga boenden 

   Effektivisera nyckelhämtningen till övernattningsrummen 

   Installera bänkar utanför portarna 

   Installera el-cykelgarage 

   Utöka tvättiden på söndagar 

8.    Styrelsens årsredovisning 

9.    Revisorernas berättelse 

10.  Fastställande av resultat- och balansräkning 

11.    Beslut i anledning av föreningens resultat  

12.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

13.    Fråga om arvode 

14.    Val av styrelseledamöter och suppleanter 

15.    Val av revisor och revisorsuppleant 

16.    Val av valberedning 

17.    Val av ombud till HSB 

18.  Övriga frågor – ordet är fritt 

19.  Avslutning 

  Information från styrelsen i Brf.Axet                   nr 166 

              Januari 2019 

 

Kallelse till årsstämma 
 

Härmed kallas Du till 

Brf.Axets föreningsstämma 
Måndagen den 18 februari 2019 

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 sker från skolgården.  

 



Lennart hälsar välkommen 
Vid ingången till stämman sitter Lennart och prickar av. Du får 

ett röstkort och alla papper du behöver. En skolklass kommer 

som vanligt att ha fixat fika och Lennart bjuder på godis. Den 

som villkan hämta en egen årsredovisning hos Lennart. 

 

Inlämnade motioner 
Åtta motioner har lämnats in: 

# 1. Beskär inte träd på Vickergatan 

Jag föreslår att träden på Vickergatan inte beskärs på minst två 

år, och därefter varsamt, med syfte att utnyttja att de kan ge 

skugga. Förra sommaren blev inomhusklimatet för varmt i brist 

på skugga. Innan beskärning gav träden bra skugga och inom-

husklimatet var mycket bättre – full uthärdligt utan fläktar. 

# 2. Renovera bastun 

 Jag föreslår att bastun renoveras. Storrengöring av bastuväggar 

och sitsar. Köp in ett par korgstolar. Måla och fräscha upp 

relaxrummet. 

 # 3. Redovisa lånen per kvm i årsredovisningen 

Min motion ni ska få höra, det är en enkel sak att göra. I års-

redovisningen bättre beskriva, vilka lån en kvm lägenhet bedriva. 

Att utföra division må vara en enkel sak, men en årsredovisning 

gör även den vane slak. För att minska dess abstraktion, jag 

föreslår en fusion. Mellan lägenhetsyta och våra lån, för att 

redovisa denna divison. Om styrelsen vill vara riktigt snäll, man 

kan redovisa detta i en tabell.  

# 4. Förbjud rökning i fastigheterna/inomhus 

Det luktar ofta starkt i källarplan och även ibland sipprar 

tobaksdoft genom ventilationssystemet in i andras lägenheter. 

# 5. Ge access till cykelförråden för samtliga boenden i avgiften 

Optimera i befintliga utrymmen där det nu finns plats/fria krokar 

för fler cyklar. Utnyttja andra utrymmen i huset; t.ex. torkrummet 

”utanför” tvättstugan på Råggatan 10 som mycket sällan 

används. Orimligt att betala för förvaring för varje cykel i 

hushållet.  

# 6. Effektivisera nyckelhämtningen till övernattningsrummen 

Installera nyckelskåp med kod i huset så uthämtning kan ske 

annan tid. Debitera via swish i utbyte mot kod via sms. 

# 7. Installera bänkar utanför portarna 

Vore trevligt med enkla fasta bänkar på framsidan vid 

portingångarna. 

# 8. Installera el-cykelgarage 

Jag föreslår att vi ökar antalet cykelrum genom att flytta mangeln 

från mangelrummet till en tvättstuga. Jag föreslår att detta 

cykelrum erbjuder el till elcyklarna, något som kan bli till en 

intäkt för föreningen. Detta skulle: 1) Inbringa lite pengar till 

föreningen, 2) Korta kön till cykelrummen, 3) Avlasta cykel-

ställen, 4) Ge bättre användning av lokaler, 5) Vara attraktivt och 

progressivt vid försäljningar. 

# 9. Utöka tvättiden på söndagar 

Jag föreslår att tvättiden i tvättstugorna utökas på söndagar. På 

vardagar kan man tvätta till 22.00 Eftersom helgen är en tid då 

många har möjlighet att tvätta så föreslår jag att tvättiden utökas 

från 19.00 till 22.00 även på söndagar. 

 

Kontakta valberedningen 
Valberedningen föreslår vilka som ska väljas till olika uppdrag. 

Är Du intresserad, kontakta valberedningen som består av Anna 

Hedelius, Per-Anders Svensson och Helene Adler. 

 

Kvittera ut 2 nyckel-taggar 
Alla boende i Axet 2 (Timotejgatan 4-8 och Eriksdalsgatan 17 

samt Rågen 2 (Råggatan 8-14) kan gå till Lennarts expedition 

och hämta 2 st nya nyckeltaggar till portar och källardörrar. 

Taggarna underlättar inpassering. De gamla portnycklarna 

kommer dock att fortsätta fungera ett tag till. 


