
Dagordning till stämman 17 februari 2020 

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 

16 anmälda motioner behandlas 

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 

   

 

 

Det fattas många beslut på stämman 

 som påverkar ditt boende. 

Därför är det viktigt att du kommer. 

Vi ses där! 
 

Information från styrelsen i Brf.Axet                   nr 170 

              Januari 2020 

 

Kallelse till årsstämma 
 

Härmed kallas Du till 

Brf.Axets föreningsstämma 
Måndagen den 17 februari 2020 

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. Som vanligt kommer det att 

finnas gott om fika och godis. Ett blädder-ex av årsredovisningen 

finns i trapphuset. Vill du ha ett eget exemplar kan du ladda ner 

det på www.brfaxet.se eller hämta en tryckt årsredovisning hos 

Lennart eller vicevärden. 

  

Inlämnade motioner 
Sexton motioner har lämnats in och kommer att behandlas på 

stämman: 

 

# 1. Rusta upp uteplatserna på innergården 

Uteplatserna på innergården skulle behöva rustas upp och bli 

trevligare att använda. Förslag på att bostadsrättsföreningen 

införskaffar nya möbler, sätter upp ljusslingor längs takbalkarna 

som styrs med timrar och köper in en grill. Detta kommer 

troligtvis leda till att uteplatserna används oftare. 

 

# 2. Plantera Ölandstok 

Tillför färg i form av Ölandstoksgult. När syrener blommat över 

kan det kanske lyfta gatumiljön sommaren ut. Jag tror att 

Ölandstok är lättskötta och härdiga. 

 

# 3. Lej ut städningen av tvättstugan  

Dags att ändra texten på skylten”Lämna lokalen som du önskar 

finna den” i tvättstugan. Ta ner skylten, lägg ut städningen på 

entreprenad och ta ut en avgift som läggs på hyran. 

 

# 4. Ta bort sopsäckarna från tvättstugorna  

Plast och pappersförpackningar kan vi själva gå till återvinningen 

med tillsammans med övrigt återvinningsbart material från 

hushållet. Alltså lämna det inte i grovsoprummet. Besparingen av 

Ny rutin när det gäller pantförskrivningar 
Fram till nu har vi själva skött noteringen av pantförskrivningarna, 

d.v.s. skrivit på bankernas papper och haft koll på om man tagit 

lån på bostadsrätten. Från och med 1 januari 2020 har dock HSB 

Stockholm tagit över hanteringen. 

 

Skälet är att vi behöver registrera panterna i HSB:s digitala 

register för att de ska inkluderas i mäklarbilder, registerutdrag 

m.m. som du själv, banker, mäklare o.dyl. vid behov kan hämta 

direkt från inloggningstjänsten på hsb.se. Syftet är alltså att 

underlätta för alla genom att anpassa oss till den digitala 

världsordningen.   

 

Nackdelen är att det blir dyrare att pantsätta lägenheten. Enligt 

stadgarna kan vi ta ut 1,5 % av ett prisbasbelopp i 

pantsättningsavgift. Det motsvarar 709,50 kr per pant. Axet har 

tidigare dock enbart tagit ut 400 kr. 

 

I och med att HSB tar över hanteringen kommer Axet, inkusive 

moms, att betala 1,25 % av ett prisbasbelopp, d.v.s. 591,25 kr per 

pant, till HSB. Eftersom vi inte kan kvitta momsen blir hela 

summan en kostnad. 

 

Styrelsen har därför beslutat att höja pantsättningsavgiften till 

1,25 % av ett prisbasbelopp, d.v.s. 591,25 kr per pant från och med 

den 1 januari 2020. 

 

Tjänsten som ”miljöchef” är alltjämt ledig 
Det var ingen som nappade på vår annons efter någon som kan 

hjälpa till att hålla koll på att inte kärlet för matavfall inte svämmar 

över. Vi behöver fortfarande hjälp, så tveka inte att höra av dig 

om du kan erbjuda en insats. Prata med vicevärden eller Lennart.  

 

 

http://www.brfaxet.se/


ÖVRIG VIKTIG INFORMATION 

 

OVK-besiktning 
2015 gjordes den senaste Obligatoriska VentilationsKontrollen. 

2020 är det dags igen. Det betyder att en besiktningsman behöver 

komma in och kontrollera att ventilationen fungerar som den ska. 

Innan besiktningen blir du aviserad av besiktningsmannen. Om 

inte du, eller någon du känner, kan vara hemma då besiktningen 

ska ske kan du lämna nycklarna till Lennart så kan han släppa in 

besiktningsmannen. 

 

Ett problem som uppdagades vid förra besiktningen var att några 

hade bytt ut evakuelringsfläkten mot en kolfilterfläkt. Det är inte 

tillåtet, och de som då hade kolfilterfläkt fick fram till årets 

besiktning på sig att byta tillbaka till en evakueringsfläkt. Om det 

inte skett kommer OVK-besiktningen inte att godkännas. 

 

Vickergatans trapphus 
Under de senaste åren har vi målat om alla trapphus förutom de 

på Vickergatan. Skälet är att vi även behöver byta beläggningen 

på trappan. Sten skulle vara hållbart och snyggt, men det blir för 

tungt. Vi tittar därför på om det skulle fungera att klä trapporna 

med ett lättare kompositmaterial. Mer information kommer. 

 

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

Lapparna skadar målningen, och du blir skadeståndsskyldig för att 

måla om dörren. 

 

För den som inte vill ha reklam har vi tagit fram särskilda ”nej 

tack till reklam”-remsor som kan klistras på själva brevinkastet. 

 

att inte frakta bort soporna från tvättstugorna kan hjälpa till att 

betala utökad städning i våra tvättstugor. 

 

# 5. Schemalägg öppning och stängning av vädringsluckor  

Vädringsluckorna i trapphusen bör öppnas i början av juni och 

stängas i slutet av september. Sommartid känns det bra att vädra 

ut överskottsvärmen och få luftväxling. Vintertid är det onödigt 

att vädra ut varmluften och det kan vara så att värmen i 

lägenheterna påverkas negativt med lägre temperatur. Jag kan 

vara behjälplig vid stängning av vädringsluckorna. 

  

# 6. Trädgården 

Hur ser planen ut för gårdarna? I utarbetad skötselplan 20190109 

av Spades Trädgårdsanläggningar AB går att läsa att vi har 

eftersatt underhåll och mycket som bör åtgärdas. Kommer vi att 

köpa in mer timmar/flera tjänster för att komma tillrätta med 

detta? Förslag: Köp in mer tid/tjänster för att åtgärda gårdarna. 

 

# 7. Städning 

Det är allmänt väldigt skitigt/dammigt på lister och ovanför rör i 

källare och tvättstugor. Förslag: Köp in mer tid för grovstädning 

av allmänna utrymmen, förslagsvis minst 2 ggr/år. 

 

# 8. Tvättmaskiner 

Förslag: Sätt upp information på maskinerna om att luckor och 

tvättmedelsfack ska lämnas öppna efter avslutad tvätt för att 

förhindra dålig lukt och mögelpåväxt. Köp in tjänsten rengöring 

av maskinerna 1 gång per månad med rengöringsmedel (de gamla 

maskinerna var mögliga/smutsiga i tvättmeddelsfacket. 

 

# 9. Gården mellan Råg- och Timotejgatan behöver en översyn 

Framförallt har somliga träd och buskar blivit alltför vildvuxna. 

Föslag: En arboriskt/trädgårdsarkitekt konsulteras och att en 

beskärning ev. avverkning sker. 

 



# 10. Bokningskalender övernattningslägenheter 

Det är omständligt att behöva ringa på telefontider för att boka 

övernattningslägenheterna. Med bokningssystem får man också 

överblick när det är ledigt. Förslag: Vi skaffar en boknings-

funktion på hemsidan. 

 

# 11. Gå med i huskurage 

Gå med i huskurage som är gratis.  Huskurage är grannsamverkan 

mot våld i hemmet. 

 

# 12. Mögel i källarförråd 

I källaren på Timotejgatan 7 har det luktat illa under en tid. När 

jag var nere i mitt förråd för att hämta upp julsaker upptäckte jag 

även mögel och de textilier som jag tog med upp luktade mögel. 

Helt oacceptabelt! De små förvaringsutrymmen som finns måste 

kunna användas. Förslag: Styrelsen omgående inspekterar och 

åtgärdar orsakerna till dålig lukt och mögel i källaren på 

Timotejgatan 7. 

 

# 13. Bygg gym i källaren 

Eftersom det står tomma rum i källaren (mangelrum, vävstolsrum) 

skulle det vara bra om dom kan komma till användning på annat 

vis. Förslag: Bygg ett gym i något av rummen i källaren. Köp in 

några enklare träningsmaskiner som löpband, fria vikter, 

pilatesbollar, yogamattor eller liknande. 

 

# 14. Sätt solceller på våra tak 

Vi har jättebra läge för solceller på taken, särskilt Eriksdalsgatan. 

Fördelar: 1. Bra för miljön med förnybar energi. 2. Ökad 

självförsörjning = minskat beroende av el och elpriser utifrån. 3. 

Ökar värdet på våra hem. För villor är siffran 4 ggr ökat 

försäljningsvärde jämfört med kostnaden. Staten tar ca 20 % av 

kostnaden. Investeringen brukar kunna räknas hem på ca 10 år, 

därefter går vi plus. Livslängden är 25+ år. Förslag: 1. Att 

stämman uttalar sig positivt till ambitionen. 2. Att styrelsen får i  

uppdrag att undersöka frågan och återkomma om inte stämman 

beslutar på stående fot att sätta solceller på våra tak. 

  

# 15. Staket 

Slitage och dags för renovering? Förslag: Renovering av staket 

 

# 16. Vickergatans trapphusrenovering 

Förslag: Höra centralt med HSB om alternativ. 

 

Info om sophanteringen 
Styrelsen kommer att lämna information på stämman om ett 

förslag som kan lösa sophanteringen. Om förslaget visar sig hålla 

hela vägen kommer en extrastämma att ta ställning till det.  

 

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. 

 

Hur går stämman till? 
När du kommer till Engelska Skolan går du upp 3 trappor (eller 

tar hissen) till aulan. Där finns det fika som en skolklass ordnat. 

18.30 börjar stämman med att en mötesordförande väljs. 

 

När vi kommit till motionerna får den som skrivit den chansen 

att prata för förslaget, och sedan säger styrelsen vad den tycker. 

Tidigare angavs styrelsens förslag till beslut i kallelsen. Men en 

stämma tyckte, för att hålla spänningen uppe, att det är bättre att 

spara styrelsens förslag till stämman. Därför får du veta vad 

styrelsen tycker om motionerna först på stämman. 

 

Efter stämman finns tid för allmänna frågor och funderingar. 


