
  Dagordning till stämman 13 februari 2007   
 

1.    Mötets öppnande 
2.    Val av ordförande för stämman 
3.  Anmälan av sekreterare  
4.    Förteckning över närvarande medlemmar 
5.    Fastställande av dagordning 
6.    Val av två protokolljusterare 
7.    Fråga om kallelse behörigen skett 
8.    Motioner/anmälda frågor 

 Utöka Com hems TV-kanaler 
 Installera säkerhetsdörrar till engångsavgift 
 Höj hyran och amortera mer på lånen 
 Öppna ventilationen i trapphus 
 Höj el-priset och stöd förnybar energi 
 Sälj gamla cyklar 
 Köp centrifug, öka värmen och ordna nyckelbokning 
 Öka öppettiden i grovsoprummet 

9.    Styrelsens årsredovisning 
10.    Revisorernas berättelse 
11.    Fastställande av resultat- och balansräkning 
12.    Beslut i anledning av föreningens resultat  
13.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
14.    Fråga om arvode 
15.    Val av styrelseledamöter och suppleanter 
16.    Val av revisor och revisorsuppleant 
17.    Val av valberedning 
18.  Val av ombud till HSB 
19.  Övriga frågor – ordet är fritt 
20.  Avslutning 

 

Information från styrelsen i Brf.Axet          nr 110 
              Januari 2007 

 
Kallelse till års-stämma 

 
Härmed kallas Du till 

Brf.Axets föreningsstämma 
Tisdagen den 13 februari 2007 

Kl. 19.00 
Tilltugg, dryck m.m. serveras från 18.30 
i Eriksdalsskolans Västra Matsal 

 
Gå in genom skolans entré mot bollplanen. Därefter är det 
skyltat till stämman. 
 
Snälla, kom till stämman. Det är inget roligt om det bara är få 
som deltar. Dessutom är det viktiga frågor som diskuteras. 
 



Lennart prickar av 
Vid ingången till stämman sitter Lennart och prickar av och Du 
får ett röstkort samt alla papper du behöver. Tag gärna med 
årsredovisningen (den orangea) som delades ut i december. 
Annars får du en ny på stämman. 
 
Är Du intresserad av att vara med i styrelsen? Kontakta 
valberedningen Olav Heinmets (tel. 643 12 69), Thomas Nordén 
och Anna Hedelius.  
 

Vad diskuteras på stämman? 
På stämman behandlas vad som hänt i Axet, vår ekonomi, 
bokslutet, val till styrelsen m.m. och följande åtta motioner som 
lämnats in: 
1. Jag föreslår att föreningen utökar Com hems TV-kanaler så 

att man får t.ex. TV 4 + och kanske någon filmkanal etc. 
2. Installera säkerhetsdörrar med engångsavgift. 
3. Höj ”hyran” (avgiften) så att vi kan amortera mer och på sikt 

sänka hyran. 
4. Öppna ventilationen i trapphus sommartid. Få en bättre och 

behagligare natt temp i våra lägenheter. 
5. Jag föreslår att vi höjer el-priset och låter pengarna gå till 

förnybar energi. Om styrelsen inte anser det lönt att köpa 
grön el till våra bostäder ska ändå pengarna som blir över gå 
till detta ändamål, exempelvis genom att stödja ett 
vindkraftverk eller solenergi. Anser stämman att vi ska höja 
avgiften? 
Vid bifall bör vi rösta på 1,50 kr/kwh och därefter 1,30 
kr/kwh om förslaget avslås, samt 2 kr/kwh om det blir bifall. 

6. Föreningen verkar ha samlat ihop många cyklar som verkar 
övergivna. Dessa kan vara till nytta för föreningens 
medlemmar fram till våren om ingen annan är intresserad av 

dem. Beslutar stämman att styrelsen arbetar med att på något 
sätt försöka göra så att dessa cyklar kommer till nytta för 
föreningens medlemmar? 

7. Jag förslår: 
- Att det köps in en centrifug till tvättstugan, eftersom 

maskinerna inte alltid centrifugerar tillräckligt bra, vilket 
orsakar för lång torktid. 

- Öka värmen i torkrummet, de är alldeles för dåliga. 
Torktiden blir 3 ggr längre än nödvändigt. 

- Att nyckelbokning införs i tvättstugan, för att spara 
papper. 

8. Öppettider för grovsoprummet är inte tillräckliga. Oftast 
behöver man använda grovsoprummet på helgerna, då man 
har tid att rensa källarförrådet eller storstäda. Det vore bra att 
utöka grovsoprummets öppettider några timmar på lördagar 
och söndagar.  

 
Spelar det någon roll om just Du kommer? 

Ja, det betyder mycket att du kommer. Under de senaste fyra  
stämmorna har deltagandet minskat, om trenden håller i sig 
kommer bara 33 pers att komma. Det duger inte, det är mindre än 
10 % och det är bara du som kan göra något åt det. S N Ä L L A !  
 
Kom till stämman, vi ses där!!! 
 

Annons: Axet söker trappstädare 
Helena kommer att vara barnledig (grattis Helena) så vi söker en 
trappstädare. Kontakta vicevärden Per-O, tel 640 22 41, för mer 
information om du är intresserad av att vara hennes vikarie.   
 
 


