
RENOVERING AV TEJAN 
OCH BASTUN 

Tejan och bastun kommer att stängas i augusti – september för 
renovering. Vi planerar att kakla, sätta klinkers, byta 
golvbeläggning, måla upp osv. 
 
 

HOBBYLOKALEN 
Efter klagomål från kringboenden om oväsen och problem med 
damm har maskinerna tillfälligt stängts och lokalens ventilation 
har provtryckts. Dörren har bytts ut mot en som stänger tystare 
och tidlås kommer att installeras på de mest bullriga 
maskinerna. 
 
Vi är mycket intresserad av vad du som kringboende tycker om 
åtgärderna hittills. Vänligen skicka ett mail eller lämna in denna 
lapp till vicevärden eller fastighetsskötaren.  
 
Jag tycker om åtgärderna i Hobbylokalen så här långt: 
Namn:_____________________Lägenhet:_________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
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S E M E S T E R 
Nu är det dags för årets semester. 
 
Fastighetsskötaren Lennart har semester 26 juni – 30 juli. Han 
kommer som vanligt att ”titta till” Axet under semestern, men 
bokningar av Tejan och Övernattningsrummen kommer enbart 
att kunna göras via telefonsvararen tel. 641 79 53 som lyssnas 
av regelbundet. 
 
Hör av dig innan semestern om det är något som behöver fixas. 
Under semestern kommer telefonsvararen att avlyssnas 
regelbundet. Skulle det krisa sig kan du ringa Lennarts mobil tel. 
070-566 15 69. Men respektera hans välbehövliga ledighet. 



Vicevärden Per-O har semester 26 juni – 14 augusti. Under 
tiden träffas vicevärden efter överenskommelse på tel. 640 22 
41. 
 
Trapp- och trädgårdsmästare Helena har semester 17 juli – 20 
augusti. Under tiden kommer trapporna att städas och gårdarna 
skötas av en vikarie på ett sätt som förhoppningsvis är till full 
belåtenhet. 
 

AVTAL MED SECURITAS 
Källarinbrotten har minskat betydligt efter att vi förstärkt 
källardörrarna med brytskydd. I kampen mot brottsligheten har 
vi nu valt att träffa ett avtal med Securitas om områdes-
bevakning. 
 
Det betyder att Securitas väktare slumpvis kommer att patrullera 
i Axet mellan 18.00 – 06.00. Vi kommer även att koppla våra 
Larm direkt till dem och de lovar att vara på plats inom 5 
minuter. Avsikten är att det ska bli ännu tryggare att bo i Axet. 
Om ett år kommer vi att utvärdera tjänsten.  
 

RADONMÄTNING 
Efter krav från myndigheterna har vi januari – april i år mätt 
radonhalten i 22 lägenheter. Resultatet av mätningarna visar att 
ingen lägenhet i Axet är i närheten av gränsvärdet för 
människors hälsa 200 Bq/m3. De flesta lägenheterna har ett 
årsmedelvärde på mellan 30 – 50 Bq/m3. Det är alltså ingen som 
helst risk för ohälsa p.g.a. radon i Axet. Hör av dig till 
vicevärden om du vill se mät-för just din lägenhet.  

LÄSA AV DEN EGNA 
ELFÖRBRUKNINGEN 

Vi samköper som bekant elen var och en får betala sin egen 
förbrukning som ett tillägg på hyresavin. Trots mycket strul 
med Fortums byte av mätare och avslutning av el-abonnemang 
och att el-priset är rekorddyrt har ändå beslutet om samköp 
varit bra. 
 
Nu är det dags att ta nästa steg. Vår systemleverantör Home 
Solutions har tagit fram en portal som gör det möjligt att via 
datorn logga in sig och läsa av sin egen förbrukning. 
 
Alla i Axet – som har dator och internet - har tillgång till 
tjänsten. För att det ska fungera måste man dock först logga in 
sig och välja ett lösenord. Användarid för inloggning delas ut 
samtidigt med detta OM AXET i ett särskilt kuvert. 
 
Följ instruktionerna så kan du sedan läsa av din egen 
elförbrukning när du vill. 
 
Kontakta vicevärden eller ditt husombud om det inte fungerar. 
 
 

VÄVSTUGAN 
I Axet finns det en mycket fin vävstuga som nästan inte 
används alls. Det är jättesynd, finns det verkligen ingen som 
vill utnyttja möjligheten att väva något fint? Tänk vilka fina 
julklappar du hinner göra på ett halvår…  
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