
Brf.Axets styrelse fr o m februari 2005 
 

ordförande 

 

Maria Fryklund T 6 640 92 84 
v.ordförande Hans Reimers Kvart E 19 640 03 19 
sekreterare Inger Nordling T 4 714 78 93 
 Johan Åhman T 5 640 22 24 
 Zanna Larmén V 3 556 04 666 
 Inge Björkander E 26 640 59 42 
 Christer Sigevall 

 
HSB 785 30 00 

  
suppleant Anja Lyström E 20 643 47 19 
suppl/studorg. Kent Sandås E 17 644 08 20 
suppleant Helena Rosén R 14 22 41 20 
suppleant Jörn Poulsen HSB 785 30 00 

 
 

Föreningsvalda revisorer 
 

ordinarie Jan Höglund T 7 642 43 29 
suppleant Titty Wallin R 12 640 26 79 

 
 

Personligt husombud 
Varje hus har ett personligt husombud som hjälper nyinflyttade 
att hitta, synar av utrymmen och är din kanal till styrelsen. 
Kontakta gärna Ditt husombud, adress och telefonnummer se 
ovan. 
 Vickergatan 3-15: Zanna Larmén 
 Eriksdalsgatan 20-26: Anja Lyström 
 Eriksdalsgatan 30-36: Inge Björkander 
 Råggatan 8-14: Helena Rosén 
 Timotejg. 3-7 och Eriksdalsg. 19: Hans Reimers Kvart 
 Timotejg. 4-8 och Eriksdalsg. 17: Maria Fryklund 

 
   Information från styrelsen i Brf.Axet                              nr 100 

                           Mars 2005 
 

Vicevärd och fastighetsskötare 
Vicevärden Per-O Östlund nås: 
Telefontid: tisdagar kl. 18.30 – 19.00, tel 641 79 53 
Mottagning: tisdagar kl. 19.00 – 20.00, vicevärdskontoret 
Eriksdalsgatan 17, ingång från gården 
Fax: tel 640 21 90 
E-mail: brfaxet@bredband.net
Bostad: kvällar tel 640 22 41  
 

Fastighetsskötaren Lennart Johansson nås: 
Mottagning och telefontid: måndagar och fredagar kl. 07.30 – 
08.30, Timotejgatan 3, ingång från gården eller tel 641 79 53 
Telefonsvarare: lyssnas av regelbundet, meddelanden kan lämnas 
dygnet runt, tel 641 79 53 
Mobiltelefon: 070-566 15 69 
 

Övernattningsrummen och Tejan kan enbart bokas 
under fastighetsskötarens telefon- och 

mottagningstid!!!!! 
 

mailto:brfaxet@bredband.net


Årsstämman 
Ordinarie årsstämma hölls i Eriksdalsskolan den 15 februari. 64 
kom. Mötet fastställde resultat- och balansräkningen och gav 
styrelsen ansvarsfrihet. Som nya till styrelsen valdes Kent 
Sandås och Helena Rosén. Ny revisorsuppleant blev Titty 
Wallin. När det gäller fråga om samköp av el beslöts att beslut 
ska fattas på en extrastämma ska omedelbart ska hållas. 
 

Följande motioner/förslag behandlades: 
1. Gemensamt inköp av säkerhetsdörrar. Beslut: Var och en får 

själv betala vad dörren kostar men motionären får gärna 
samordna en upphandling för intresserade. 

2. Installera varmmangel i tvättstugan T 5. Beslut: Önskemålet 
beaktas då det är dags att byta nuvarande manglar. 

3. Byt takarmatur i trapphuset på Eriksdalsgatan. Beslut: 
Åtgärden lyfts in i underhållsplanen. 

4. Light-uppfräschning av trapphusen. Beslut: Som ovan (nr 3).. 
5. Sätt uppljudisolerplattor i trapphusen. Beslut: Dyrt, avslag. 
6. Bildande av festkommitté. Karin Larsson och Karin 

Åkerberg anmälde sig. 
 

Extra stämma – samköp av el 
Extrastämma hölls den 8 mars 2005 i Eriksdalsskolan. 88 med-
lemmar kom. På mötet presenterades och diskuterades samköp. 
Mötet beslöt Brf.Axet så snart som möjligt ska samköpa elen och 
installera lämplig lösning för undermätning och vidaredebitering av 
varje lägenhets/lokals förbrukning. 
 

Styrelsen gavs i uppdrag att välja lämplig entreprenör för 
ombyggnad och att i fortsättningen handla upp elen och att 
fastställa pris för vidaredebitering till lägenhetsinnehavarna och 
lokal-hyresgästerna. 
 

Ett tillägg till beslutet var att övergången till samköpt el inte ska 
påverka månadsavgiften. 
 

Just nu pågår upphandlingen. Det enda som kommer märkas av 
arbetet i lägenheten är att elen stängs av någon timme då mätaren 
i källaren byts. Mer information kommer. 
 

Ytterligare arbete – tvättning av tak 
För att förbereda målning av taken på alla hus utom 
Eriksdalsgatan 20-36 kommer taken att högtryckstvättas. 
Avsikten är att få bort den gamla färgen. Då arbetet utförs 
kommer det att bli mycket skräpigt och har du saker på 
balkongen bör du täcka eller ta in dem. Vi aviserar i porten innan 
arbetet startar. 
  

Odlingslotter fördelas – vill du ha? 
Kontakta Anja Lyström (tel 643 47 19) senast den 18 april om 
du vill ha en odlingsruta. Även du som tidigare haft en ruta 
måste kontakta Anja om du vill ha den kvar. 
  

Regler för ombyggnad 
När man bygger om hemma måste man följa våra 
ordningsregler: 
• Arbetet ska utföras på professionellt och ordentligt sätt 
• Bullra endast mellan 07.00 - 19.00 vardagar och 10.00 -  

17.00 helger 
• Trapphuset ska städas varje dag så byggdamm hålls borta 
• Byggsopor ska forslas bort. De får endast slängas i 

grovsoprummet efter överenskommelse med Lennart. 
   

Bastuns och solariets städavgift 
Snart kommer städavgiften att aviseras. Avgiften är 100 kr och 
avser en storrengöring. Den ersätter INTE att du måste städa 
efter dig varje gång du använder bastun eller solariet.  
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