
PÅ GÅNG I AXET 
Just nu är det mycket på gång (och Lennart är en upptagen 
man): 

• Vi håller på att bygga om elcentralerna för samköp av el 
• Vi bygger om taket ovanför barnstugan i Eriksdalsgatan 28 

så att det inte ska läcka för en kostnad på 132 000 exkl. 
moms 

• Vi har beställt besiktning av ventilationskanalerna till i 
september/oktober. Detta är ett lagkrav och innebär att en 
besiktare måste in i alla lägenheter och kontrollera 
ventilationen. 

• Vi har accepterat att Com hem bygger om antenn-
anläggningen i november så att man även kan surfa på 
internet via antenn-uttaget. Ombyggnaden kostar inget för 
Axet men kabel-TV-kostnaden ökar något. I gengäld får vi 
tillgång till ytterligare en kanal i basutbudet, kan surfa 
billigare (men sämre?) än vad Bredbandsbolaget erbjuder 
och får antenn-anläggningen uppgraderad. 

 

BERÄKNING AV KAPITALVINST 
På föreningsstämman ställdes frågan om avdrag för 
kapitaltillskott vid försäljning. Vi lovade återkomma med svar i 
Om Axet. Förra revisorn Mona Larsson har gjort en utredning, 
men frågan behöver bearbetas ytterligare. Vi ber att få 
återkomma.  
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SEMESTERSTÄNGT 
Fastighetsskötaren Lennart och vicevärden Per-O har semester 
från den 27 juni till och med den 31 juli. Under den tiden är 
servicen begränsad så om det är något som behöver fixas så hör 
av Dig redan nu! 
 

AXET UNDER SEMESTERN 
Under semestern kan Lennart nås på mobil 070 – 566 15 69. 
Men respektera att det bara gäller för akuta ärenden, 
övernattningsrummen och föreningslokalen måste bokas via 
Axets fasta telefon, 641 79 53, där det går att lämna 
meddelanden. Telefonsvararen lyssnas av då och då under 
semestern. Vicevärden Per-O nås på telefon 640 22 41 eller vid 
akuta ärenden, via Lennarts mobil. 



TRAPPSTÄDNINGEN 
Vår trapp- och trädgårdsmästare Helena kommer att vara ledig 
från 11 juli till 15 augusti. Förhoppningsvis kommer det inte att 
bli lika smutsigt som förra året för i år har vi anlitat Vivianne 
som kommer att ”behovs-städa” då Helena är borta.  
 

JUBILEUMSFEST 
Trots att Axet är en modern bostadsförening har vi en lång 
tradition. I år fyller vi 75 år vilket firas med en gårdsfest. Boka 
söndagen den 4 september kl.13.00. Lennart, Maria (numera 
Söderblom) och Zanna lägger ner ett enormt arbete på att skriva 
vår historia och ordna festen. Mer info kommer efter sommaren. 
 

SAMKÖP AV EL 
Nu är arbetet med att bygga om i elrummen i full gång. I 
lägenheterna kommer du bara att märka att strömmen försvinner 
någon timme då mätaren i källaren byts. Sedan får du två 
slutfakturor, en från Fortum för nätavgiften och en från din el-
leverantör (de flesta har Fortum även här). 
 
Slutfaktureringen innebär att ditt el-abonnemang avslutas, i 
fortsättningen betalar du bara till Axet för elen. Första 
elräkningen från Axet kommer på hyresavin i oktober och avser 
då din förbrukning fram till dess.   
 
Styrelsen håller även på att handla upp elen, flera energibolag 
har lämnat offerter. Tyvärr är timingen inte den bästa, el-priset 
är ganska högt just nu, men vi kommer ändå att tjäna betydande 
belopp på samköpet. 

LÅNEN 
Under våren har vi haft en stor del – 27 milj kr – av våra lån på 
totalt 73 milj kr med rörlig ränta. Räntan har varit låg, just nu 
2,328 %. Nyligen band vi 15,6 milj på 5 år till räntan 3,180 %. 
Samtidigt har vi ökat lånen en miljon för att ha pengar till allt 
underhåll vi håller på med. Nästa lån att lägga om är 5 milj i 
september med en ränta på 6,86 % 
 

RENSA RABATTER 
Vi har fått en propå om att ordna en ”rabatt-rensar-dag” med 
efterföljande pubafton. Vi hann tyvärr inte att ordna detta i år, 
men idén kvarstår och kanske tar vi upp den nästa år. Annars 
vill vi uppmärksamma alla som på eget bevåg fixar fint i 
rabatterna.  
 

GROVSOPRUMMET 07.00-09.00 
Trots att vi försöker begränsa möjligheten att slänga andra 
grovsopor än de som är från lägenheterna i Axet har 
grovsoporna bara ökat hela tiden. Vi har t.ex. kommit på 
personer från grannhusen som tänkt slänga sopor hos oss. Vi 
måste nu begränsa ytterligare för att få kontroll på kostnaden 
som skenat iväg rejält. 
 

Vi byter därför kod. Ny kod från 23 juni är ****. 
Från den 1 augusti kommer koden dessutom bara att fungera 
helgfri måndag – fredag mellan 07.00 och 09.00. 
 
Observera att byggavfall inte får slängas i grovsoporna och att 
sopor inte får ställas utanför grovsoprummet.  
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