
Klistra inte lappar på dörrarna! 
Det är inte tillåtet att klistra lappar på dörrarna i trapphuset. Det 

som gör det får själv bekosta reparation av dörren. De enda 

klisterlapparna som är tillåtna är Lennarts ”nej tack till reklam”-

lappar som kan fästas på brevlådan. Och nej, det är inte heller 

tillåtet att skruva fast skyltar på dörrarna. 

 

Renoveringen av Vickergatans trapphus 

Vi har prövat flera olika lösningar och hoppas att vi kan starta 

arbetet att renovera trapphusen på Vickergatan under 2020. 

Problemet är alltjämt att hitta ett material till trapporna som är 

lättstädat men inte halt, hållbart men inte tungt och snyggt och 

men inte alltför dyrt. 

 

Miljöarbetare  sökes 

Intresset för att sortera matavfallet blev större än vad vi trodde. 

Kärlet räcker inte till och sophämtarna kan inte hämta oftare. Så 

nu behöver vi hjälp av en miljömedveten eldsjäl som kan kolla 

till soprummet under helgerna och vid behov skifta kärl. 

Miljöarbetet kan komma att  behövas tills  kapaciteten utökats. 

 

OBS, tänk på att alltid ha påsarna i ett kärl när du bär dem 

genom trapphuset. Matavfallspåsarna blir ofta väldigt blöta 

och det är otrevligt med droppspår i trappan. 

En riktig God Jul och Gott Nytt År 
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Årsredovisningen är klar! 
 

Årsredovisningen för räkenskapsåret 1 september 2018 – 31 augusti 

2019 är klar. Den finns för läsning i porten och kan laddas ner från  

brfaxet.se. OBS; årsredovisningen är preliminär tills stämman 

godkänt den. 

 

Om du vill ha ett eget ex kan du hämta ett hos Lennart. Genom att 

inte trycka och dela ut en massa ex så sparar vi på miljön. Skicka 

gärna ett mail till info@brfaxet.se och berätta vad du tycker. 

 

Årets resultat blev 1,2 milj kr i överskott. Det är en stor förbättring 

mot förra året då vi gjorde en förlust på 2,7 miljoner. Förklaringen är 

att resultatet helt och hållet beror på vilket underhåll vi gör. Årets 

underhåll är 3,8 milj kr lägre än förra årets då vi renoverade 

Vickergatans tak. 

mailto:info@brfaxet.se


 

Vår ekonomi är således god och årsavgiften är oförändrad sedan 

oktober 2004. (Tidsreferens: 2004 var tre år innan Apple lanserade 

den första iPhonen. Då dominerades Sveriges mobilmarknad av Sony 

Ericsson, Nokia och Simens.) 

 

Årsredovisningen behandlas på årsstämman i februari 2020. Vi ska 

försöka boka Engelska skolans aula. Det är jätteviktigt att du 

kommer, så vi blir fler än förra året. Diagrammet visar deltagarna på 

de senaste stämmorna. Ska vi våga hoppas på 70 deltagare som på 

den gamla goda tiden före 2016? 

 

 
 

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. Skriv så kort du kan. 

 

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 2020  

 

Datum: _________    Namn: ___________   

 

Adress: _______________     Läg.nr: ____ 
 

Rubrik: ___________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Förklaring: _________________________ 

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Jag föreslår att:______________________ 

_________________________________

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 


