
Ingen snö men mycket slask 
Det verkar inte bli någon snö i vinter. Men tänk ändå på att torka 
av skorna innan Du går in i porten. 
 

Grovsoprummet 
Många undrar varför grovsoprummet bara är öppet måndag – 
fredag kl. 07.00 – 09.00 och tisdagskvällar kl. 17.00 – 20.00. 
Förklaringen är att förhindra missbruk, d.v.s. att andra som inte 
bor i Axet slänger sopor som vi får betala för. Hämtningen av 
grovsopor är dyrt, sedan öppettiderna begränsats har kostnaden 
för sophämtningen minskat med ca 100 000 kr. Koden till 
grovsoprummet får du av Lennart. 
 

Byggsopor i grovsoprummet 
Det är bara tillåtet att slänga byggsopor i grovsoprummet efter 
att du pratat med Lennart och betalat Axets för borttransporten. 

 
 

En riktig God Jul 
och 

 Gott Nytt år 
önskar 

Styrelsen, Per-O, Lennart och Helena 

 Information från styrelsen i Brf.Axet  nr 109 December 2006 
 

Nu kommer 
årsredovisningen! 

 
En orange snygg årsredovisning för räkenskapsåret 
1 september 2005 – 31 augusti 2006 delas nu ut. 
Årsredovisningen innehåller en preliminär dagordning till 
stämman i februari 2007 samt styrelsens förslag till 
verksamhetsberättelse och bokslut inklusive revisorernas 
berättelse. 
 
Bokslutet visar ett överskott på 1 399 805 kr. Detta är ödmjukt 
sagt en kraftig förbättring jämfört med året innan. Förklaringen 
är att ränteutgifterna, tack vare lägre ränta, minskat med 700 000 
kr och att underhållskostnaderna minskade med 1 400 000 kr. 
Det sistnämnda beror på att vi nästan inte gjorde något underhåll 
alls under året. 

 



Eltillägg för första gången 
Sedan sommaren 2005 samköper Axet all el i föreningen. Varje 
lägenhets förbrukning mäts och var och en får betala sin egen 
förbrukning via ett tillägg på hyresavin. 
 
I resultaträkningen kan du se att summan av ett års el-tillägg är 
603 304 kr. Eftersom Axet tagit 1 kr per kWh betyder detta att 
lägenheterna förbrukar ca 600 000 kWh per år. Detta innebär 25 
% lägre förbrukning än vad elbolagen utifrån schabloner och 
normalförbrukning räknade med skulle gå åt. Förklaringen kan 
vara att Axet-bor är mer sparsamma med el än vad andra är. 
Eller hur? 
 
 Stämman hålls i februari 
I februari hålls årsstämman. Trenden under de senaste 
stämmorna har varit minskat deltagarantal. Tycker du att det är 
bra? Om inte så hjälp till att bryta trenden och kom på nästa 
stämma!!! 
 
Om du har någon idé som kan göra stämman mer välbesökt så 
berätta för styrelsen. Kallelsen till stämman delas ut i januari. 
 

Motioner före 31 december 
Om Du har något förslag som Du vill ska tas upp på stämman 
måste Du skriva en motion före den 31 december. Vi har redan 
mottagit två motioner, men vill ha fler. Sätt igång och kläck! 
 

Vill Du hjälpa till? 
Axet behöver fler goda krafter. Om Du kan tänka Dig ett 
förtroendeuppdrag eller vet någon som skulle kunna det, tipsa 
valberedningen som består av Thomas Nordén, Anna Hedelius 
och Olav Heinmets. 

Kolla Din brandvarnare 
Föreningen har satt upp brandvarnare i alla lägenheter. 
Kontrollera att den fungerar som den ska genom att trycka på 
knappen så att den piper. Pröva att byta batteriet om den inte 
fungerar. Kontakta annars Lennart som, om det behövs, ser till 
att du får en ny brandvarnare. 
 

Axets Lussekaffe 
Axets traditionella lussekaffe ordnades i Tejan den 10 december. 

Var du där?  
 
Motion till brf.Axets stämma 
Datum: _________    Namn: ___________  
Adress: _______________     Läg.nr: ____ 
Jag föreslår att:______________________ 
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
 




