
PRESENTATION AV VÅR NYA 
ORDFÖRANDE 

Axet har en ny ordförande Marcus Magnusson. Marcus är 27 år 
och bor på Timotejgatan 4 sedan 2006. Han jobbar som säljchef 
på företag inom kapital- och finansförvaltningsbranschen. 
 
- Axet är en mycket fin förening som ligger nära naturen men 
ändå centralt, säger Marcus. Jag kommer fortsätta att driva Axet 
på samma sätt som mina föregångare så att Axet även fortsätt-
ningsvis är en av Stockholms finaste föreningar. 
 
 Om du promenerar efter vattnet är det stor chans att du möter 
Marcus. Han hälsar och hoppas att ni träffas under hans ideliga 
joggingturer efter Årstaviken. 
 

AXETS BUDGET 2007-2008 
Styrelsen har fastställt budgeten för nästa år, och om det inte 
händer något oförutsett blir resultatet ca 1,2 miljoner i överskott. 
 
På stämman diskuterades att årsavgiften p.g.a. skattesänkningar 
kanske kan sänkas. Styrelsen har beslutat att avvakta eventuellt 
beslut om ändring av årsavgiften till i höst då vi förhoppningsvis 
vet mer om hur räntan, och annat som påverkar vår ekonomi, 
utvecklas.    
 

T  R  E  V  L  I  G      S O M  M  A  R 
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S E M E S T E R STÄNGT 
Nu är det sommar och även vi tar semester. 
 

                                       
 
Från 21 juni till den 6 augusti är fastighetsskötarens och 
vicevärdens kontor stängda. Det betyder att Tejan och 
övernattningsrummen inte kan bokas under den tiden. 
 



Under semester går det bra att ringa Axets telefonsvarare tel. 
641 79 53 och lämna meddelanden, den lyssnas av regelbundet. 
 
Om det är akut, ring till Lennarts mobil, tel 070- 566 15 69, om 
du behöver komma i kontakt med fastighetsskötaren under 
sommaren. Var vänlig respektera Lennarts semester och ring 
endast om det verkligen är akut! 
 
Behöver du komma i kontakt med vicevärden Per-O under 
sommaren, ring 640 22 42 och boka en tid. Per-O träffas efter 
överenskommelse. 
           

BEHÖVER NÅGOT FIXAS? 
Meddela gärna Lennart nu om du vet något som behöver fixas, 
t.ex. om du ”nästan” har stopp i avloppet eller om en lampa är 
trasig i trapphuset. 

                                       
 

SLÄNG INTE PIZZAKARTONGER 
Snälla, släng inte stora pizzakartonger i sopnedkasten. De 
vecklar ut sig och orsakar tvärstopp i rören. Lennart får ägna 
timmar åt att få loss soporna. Vi kommer därför att köpa 
förminskare till inkasten på de värst utsatta ställena. 
 
Pizzakartonger ska slängas i pappersinsamlingen eller rivas 
sönder i småbitar och förpackas i hårt hopknutna soppåsar. 

NYRENOVERAD TEJAN 
Tejan har åter öppnats och är jättefin. Nu håller vi på att köpa 
nya möbler och materiel. 
 

SOMMARJOBBARE 
Under sommaren kommer ett par sommarjobbare, Rasmus och 
Jonas, att arbeta med att underhålla gårdarna. 
 

KODEN TILL GROVSPORUMMET 
Grovsoprummet på Råggatan 8 har kodlås (Lennart) och är 
öppet: 

Måndag – fredag 07.00 – 08.00 
Tisdagskvällar: 17.00 – 20.00 

Söndagar: 10.00 – 14.00 
 

SKRÄP EFTER RENOVERING 
Till dig som renoverar lägenheten har vi en mycket viktig 
upplysning: Du måste själv se till att trapphuset och porten är 
rena från byggsopor och byggdamm. Annars drabbas vår 
städare av merarbete som vi kommer att kräva dig på 
ersättning för. 
 

  VATTNA OM DU VILL 
Lennart och Annika har planterat vackra blommor på gårdarna. 
Om de ser ledsna ut i sommarvärmen får du gärna hjälpa till att 
vattna. Då blir inte bara blomman, utan också Lennart och 
Annika, glada 




