
Skärpning vid renovering erfordras! 
Många lägenheter renoveras. Det är väl positivt på sikt, men 
medan ombyggnad pågår orsakar det mycket besvär. För att 
minska besvären finns det ordningsregler som måste följas: 

- du måste ansöka om tillstånd innan du börjar 
- arbete får ske vardagar 07.00-19.00 och helger 10.00-17.00 
- byggavfall får inte lämnas i trapphuset eller utanför porten 
- kan dock slängas i grovsoprummet om du pratat med 

Lennart 
- trapphuset ska hållas rent 
- hjälp med avstängningar m.m. ska begäras i god tid 
- rådfråga Lennart vid osäkerhet. Innan det blir fel. 

 
Slask i porten 

Torka av skorna innan du går in i trapphuset. Särskilt nu när det 
är vått och slaskigt. Annars är du taskig mot vår städare. 
 

 
 

En riktig God Jul 
och 

 Gott Nytt år 
önskar 

Styrelsen, Per-O, Lennart och Annika 

 Information från styrelsen i Brf.Axet  nr 113,  December 2007 
 

Nu kommer 
årsredovisningen! 

 
Årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2006 – 
31 augusti 2007 delas nu ut. Årsredovisningen innehåller en 
preliminär dagordning till stämman i februari 2008 samt 
styrelsens förslag till verksamhetsberättelse och bokslut 
inklusive revisorernas berättelse. 
 
Bokslutet visar ett underskott på -56 975 kr. Detta är en kraftig 
försämring jämfört med året innan. Förklaringen är att 
inkomstskatten – som tas bort nästa år – steg med 700 000 kr 
p.g.a. ökade taxeringsvärden och att elen blev 800 000 kr dyrare 
p.g.a. eftersläpad fakturering och höjt elpris under året. 
 
 

 



Brf. Axets ekonomi 
Trots att räkenskapsårets resultat är negativt ser framtidens 
ekonomi ljus ut.  Även om räntorna och elpriserna kan förväntas 
stiga framöver kommer nästa år att ge ett överskott då 
inkomstskatten slopas (+ 1,9 milj) och fastighetsskatten ersätts 
av en avgift (vi räknar med + 0,5 milj). 
 

Avgiftsfri månad – Februari 2008 
Mot bakgrund av det positiva ekonomiska läget har styrelsen 
bestämt att inte ta ut årsavgiften under februari månad 2008. I 
februari nästa år behöver du alltså bara betala eltillägget. 

 
Avgiftsfriheten är förtryckt på nästa hyresavier. Detta är väl en 
riktigt rolig nyhet lagom till alla julklappsköp?     
 

Samköp av el 
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 
781 874 kr. Eftersom Axet tagit 1 kr per kWh betyder det att 
lägenheterna förbrukar nästan 800 000 kWh per år vilket är 
exakt den förbrukning vi utifrån elföretagens schabloner 
förväntade oss då vi införde samköpet. Alla i Axet är allstå 
normalförbrukare. 
 

Stämman hålls i februari 

I februari (preliminärt den 12 februari) hålls årsstämman. Det är 
viktigt att du kommer!!! 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. Styrelsen 
kommer att ta upp frågan om vindsombyggnad i andra hus är 
Grinds Hage. 
 

Kolla Din brandvarnare 
Föreningen har satt upp brandvarnare i alla lägenheter. Se till att 
den fungerar, och var försiktig med alla tända ljus under julen. 
Visste du att stearin är mer miljövänligt än paraffin? 
  

Axets Lussekaffe 
Axets traditionella lussekaffe ordnades i Tejan den 9 december. 
Missade du det?  
 
Motion till brf.Axets stämma 
Datum: _________    Namn: ___________  
Adress: _______________     Läg.nr: ____ 
Jag föreslår att:______________________ 
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_________________________________ 
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