
Brf.Axets styrelse 
 
Från februari 2006: 

ordf. Kent Sandås E 17 644 08 20 
v.ordf. Helena Rosén R 14 22 41 20 
sekr. Inger Nordling T 4 714 78 93 
studorg Ted Friskman E 22 070-694 44 88 
 Inge Björkander E 26 640 07 56 
 Marcus Magnusson T 4 0709-55 00 07 
 Åsa Finnström 

 
HSB 785 30 00 

   
suppl. Zanna Larmén V 3 556 04 666 
suppl. Eva Reimers E 19 640 03 19 
suppl/ 
 

Catarina Friskman 
 

E 22 070-497 16 30 
  

 
 

Föreningsvalda revisorer 
 

ordinarie Jan Höglund T 7 642 43 29 
suppleant Märit Björnlund E 32 99 29 91 

 
 

Personligt husombud 
Varje hus har ett personliga husombud som hjälper ny-
inflyttade att hitta, synar av utrymmen och är din kanal till 
styrelsen. Kontakta gärna husombudet, adress/tel.nr se ovan. 
 

 Vickergatan 3-15: Zanna Larmén och Inger Nordling 
 Eriksdalsgatan 20-26: Carina Friskman 
 Eriksdalsgatan 30-36: Inge Björkander 
 Råggatan 8-14: Helena Rosén 
 Timotejgatan 3-7 och Eriksdalsgatan 19: Eva Reimers 
 Timotejgatan 4-8 och Eriksdalsgatan 17: Kent Sandås 

 

Information från styrelsen i Brf.Axet               nr 106 
                            Mars 2006 

 

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: info@brfaxet.se 
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!!!!! 



Inbrott: Alla nycklar byts 
Tjuvar gjorde inbrott i Lennarts kontor och stal bl.a. 
huvudnycklar. Därefter har vi installerat larm i Lennarts lokaler 
och vicevärdskontoret och alla ytterdörrar (det s.k. skalskyddet) 
har fått nya lås. 
 
Det betyder dels att Du fått två nya portnycklar. Nycklarna är 
spärrade mot kopiering, behöver du fler nycklar kan du köpa 
dem av Lennart till självkostnadspris. Dels betyder det att vissa 
dörrar, t.ex. till cykelrum, kan fått nytt lås. Kommer du inte in, 
kontakta Lennart. 
 
Nu när det akuta är åtgärdat kommer styrelsen att diskutera hur 
ett framtida bättre låssystem, med t.ex. kortläsare, kan ordnas. 
Mer information kommer. 
 

Årsstämman 
Ordinarie årsstämma hölls i Eriksdalsskolan den 16 februari. 47 
kom. Mötet leddes av Örjan Edwall, pensionerad ikon från HSB 
och Axet bjöd som vanligt på godis, snittar och dricka. 
 

Mötet fastställde resultat- och balansräkningen och gav 
styrelsen ansvarsfrihet. Flera nya krafter valdes in i styrelsen: 
Ted Friskman (E 22), Marcus Magnusson (T 4), Eva Reimers (E 
19) och Carina Friskman (E 22). Stämman tackade 
valberedningen för ett väl utfört arbete. 
  

På stämman behandlades även två motioner: 
1. Störande buller från tvättstugan E 32. 
 Beslut: Styrelsen undersöker och vidtar erforderliga 

åtgärder. 
2. Montera fläkt i torkrummet då avfuktarn är avslagen. 
 Beslut: Samtliga torkrum kontrolleras och lämpliga 

åtgärder vidtas. 
 

Skriv motion redan nu! 
Nästa stämma hålls i februari nästa år. Kan kännas långt till dess, 
men är det något du vill föreslå, så går det utmärkt att skriva en 
motion redan nu. Du behöver inte vänta till december. 
 

Hobbylokalen 
Maskinerna är alltjämt avstängda. P.g.a. låsbytena har vi inte 
hunnit åtgärda problemet med buller och damm ännu. Men nu 
ska vi ta tag i det och kontakta någon som kan åtgärda 
ventilationen och bullerproblemet. 
 

Dags säga till om odlingsruta 
På gårdarna finns några odlingsrutor som du kan boka och odla i. 
Anja Lyström, som skött bokningen under flera år, har fått 
avlösning så nu ska du kontakta Helena Rosén, tel 22 41 20, om 
du är intresserad. 
 

Odlingsrutan är exakt en kvadratmeter. Den som odlar får själv 
skörda, men jordgubbar har visat sig lite väl eftertraktade för att 
odlaren ska hinna få några själv.  
 

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 vare gjång du använder bastun eller solariet. Lokalen 
kommer dessutom snart att stängas för renovering. 
 

 Kent Sandås ny ordförande 
Axets tidigare förträffliga ordförande Maria Söderblom ska snart 
bli mamma och lämnade styrelsen. Ny ordförande är Kent 
Sandås. Han är 45 år, särbo med Ellen och har bott i Axet sedan 
2001. Kent valdes in i styrelsen 2005 och ansvarade bl.a. för 
elupphandlingen. ”Axet är en stor förening med ett ansvar som 
förpliktigar. Jag ser fram mot att leda Axet”, säger Kent Sandås.  
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