
Brf.Axets styrelse 
 

Från februari 2019: 

ordf. Inge Björkander E 26 640 07 56  

v.ordf. Anders Nyström E 36 0707-551095  

 Helena Rosén R 14 22 41 20  

sekr. Mia Wallin T 3 0736-731583  

 Rasmus Bjälkeson E 34 0722-102362  

 Jan Fredriksson E 30 0737-315492  

 Catharina 

Hillerström Vagli 

HSB 010-4421000  

     

suppl. Lars Dahl R 12 0704-358313  

suppl. Karin Jordås V 3 0765-263586  

suppl. Mats Berggren V 7  0733-625695  

suppl. Vakant HSB 010-4421000  
 

 

Föreningsvalda revisorer 
 

ordinarie Märit Björnlund  E 32 99 29 91 

suppleant Anna Hjärne V 3 0707-327298 
 

 

Personligt husombud 
Styrelsen har har utsett personliga husombud som håller koll på 

huset och kan hjälpa dig om det är något du undrar över. 
 

❑ Vickergatan 3-15: Karin Jordås/Mats Berggren 

❑ Eriksdalsgatan 20-36: Inge Björkander 

❑ Råggatan 8-14: Helena Rosén 

❑ Timotejgatan 3-7 och Eriksdalsg. 19: Mia Wallin 

❑ Timotejgatan 4-8 och Eriksdalsg. 17: Anders Nyström 
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Vicevärd och fastighetsskötare 
Vicevärden Per-O Östlund nås: 

Telefontid: tisdagar kl. 18.30 – 19.00, tel 08-641 79 53 

Mottagning: tisdagar kl. 19.00 – 20.00, vicevärdskontoret 

Eriksdalsgatan 17, ingång från gården 

E-mail: info@brfaxet.se 

Mobiltelefon: 0733-200 204  
 

Fastighetsskötaren Lennart Johansson nås: 

Mottagning och telefontid: måndagar och fredagar kl. 07.30 – 

08.30, Timotejgatan 3, ingång från gården eller tel 08-641 79 53 

Felanmälan: lämnas på telefonsvararen, tel 08-641 79 53 

Mobiltelefon: 070-566 15 69 

 

Övernattningsrummen och Tejan kan enbart bokas 

under fastighetsskötarens telefon- och 

mottagningstid!!!!! 
 



Årsstämman 
Ordinarie årsstämma hölls Engelska skolans aula den 18 

februari. 59 röstberättigade deltog. Mötet leddes av Sonny 

Lundwall. Axet bjöd på kaffe, bullar, läsk och godis. 
 

Mötet fastställde resultat- och balansräkningen och gav styrelsen 

ansvarsfrihet. Samtliga styrelseledamöter vars mandat gick ut 

valdes om. 
 

9 motioner 
Det hade lämnats in 9 motioner till stämman. Fullständigt 

protokoll från stämman finns att läsa på www.brfaxet.se: 
 

1. Beskär inte träd på Vickergatan 

Motionären föreslog att träden på gatusidan inte ska 

beskäras. Stämman besvarade motionen med att det är 

kommunens träd som inte Axet bestämmer över. 
 

2. Renovera bastun 

Motionären föreslog storstädning och uppfräschning. 

Motionen bifölls. Arbetet har påbörjats. 
 

3. Redovisa lånen per kvm 

Motionären föreslog en tabell i årsredovisningen. 

Motionen bifölls. 
 

4. Förbjud rökning i fastigheterna/inomhus 

Motionären föreslog totalt rökförbud i lägenheterna. 

Motionen avslogs. 

 

5. Ge access till cykelförråden till alla boenden 

Motionären föreslog att samtliga boende ska få cykelplats i 

cykelrummen. Motionen avslogs, en utrensning ska göras 

för att försöka få plats med fler cyklar. 

 
 

6. Effektivisera övernattningsrummets nyckelhämtning 

Motionären föreslog att nyckelhämtningen skulle 

förenklas. Stämman beslutade att styrelsen får försöka 

hitta en lösning. 
 

7. Installera bänkar utanför portarna 

Motionären föreslog att bänkar sätts utanför portarna. 

Motionen avslogs. 
 

8. Installera el-cykelgarage 

Motionären föreslog fler cykelrum och att laddningsuttag 

för elcyklar installeras. Motionen avslogs. 
 

9. Utöka tvättiden på söndagar 

Motionären föreslog att tvättiderna utökas på söndagar. 

Motionen avslogs. 
 

Facebook-grupp startad! 
I år används alla odlingsrutor, vilket är roligt. På initiativ 

från Ninja Tunbjer har facebokgruppen  ”Vi som har 

odlingsrutor i Axet” startats. Tanken är att dela 

erfarenheter, samverka kring bevattning, planera inköp 

m.m. Välkomna in i gruppen! 

 

Cykelrensning 
Alla cyklar i cykelrum och cykelställ som vi inte vet vems 

det är kommer att märkas med en röd tejpremsa den 3 juni. 

Ta bort tejpen om det är din cykel och du vill ha den kvar, 

annars rensas den bort för att bereda plats till andra cyklar. 

 

Städavgift bastun 
Om du har en bastunyckel, betala städavgiften på 100 kr 

till Axets pg-konto 40 00 96-4 senast 30 juni. 

http://www.brfaxet.se/

