
Dagordning till stämman 12 februari 2008 
 

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 tillika rösträknare 
7.    Fråga om kallelse behörigen skett 
8.    Motioner/anmälda frågor 

 Stäng hobbylokalen till problemen åtgärdats 
 Beslut ang förfrågan om inredning av krypvind 

ovanför lägenhet i Rågen 2   
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 114 Januari 2008 

 
Kallelse till Årsstämma 

 
Härmed kallas Du till 

Brf.Axets föreningsstämma 
Tisdagen den 12 februari 2008 

Kl. 19.00 
Tilltugg, dryck m.m. serveras från 18.30 

i Eriksdalsskolans Aula 
 
Gå in genom skolans entré mot bollplanen som kommer att vara 
upplåst. Därefter är det skyltat till stämman. 
 
Det är viktigt att Du kommer. Det är mycket att ta ställning till. 
 

 



Lennart prickar av 
Vid ingången till stämman prickar Lennart av Dig och Du får ett 
röstkort samt alla papper du behöver. 
 

Vilka frågor behandlas? 
På stämman behandlas vad som hänt i Axet, resultatet från förra  
året, val till styrelsen, revisor och valberedningen samt 1 motion 
från en medlem och 1 fråga som styrelsen tar upp. 
 

Tag med årsredovisningen 
Tag gärna med årsredovisningen som delades ut i december. 
Annars får Du en ny på stämman. 
 

Motionen som behandlas 
Stäng hobbylokalen Eriksdalsgatan 19 
Efter att försökt påverka styrelsen direkt, ser vi nu ingen annan 
möjlighet än att via stämman få till stånd en stängning av lokalen 
för de s.k. hobbyarbeten som förekommer där. Under en lång tid 
har ohälsosamma lukter och slipdamm trängt upp till vår 
lägenhet och till trapphuset därifrån. Om det nu är nödvändigt att 
ha en lokal i föreningen för ändamålet, måste den uppfylla alla 
sanitära krav enligt gällande lagstiftning. Av föreningens drygt 
400 medlemmar är det färre än 5% som nyttjar den och minst en 
individ nyttjar den till något som kan liknas vid ”yrkes-
verksamhet”. 
 
Jag föreslår att stämman beslutar att: Stänga lokalen tills 
nödvändiga åtgärder har vidtagits, besiktigats av professionell 
besiktningsman och skriftligen redovisats. All strömtillförsel till 
maskinparken skall frånkopplas tills vidare. 
 

 

Fråga från styrelsen som behandlas 
Inredning av krypvindar 
En boende på Råggatan har ansökt om tillstånd om att få inreda 
vinden ovanför lägenheten. Styrelsen har bestämt att frågan om 
inredning av vindar i andra hus än i Grindshage, där 
stämmobeslut redan tagits, ska behandlas av föreningsstämman. 
 
I Grindhage har de flesta lägenheterna redan inrett vinden 
ovanför lägenheten. Taklutningen är dock betydligt lägre på de 
andra husen än vad den är i Grindshage. Förutsättningarna är 
därför annorlunda. 
 
Ytterligare presentation i denna fråga kommer att ges på 
föreningsstämman.  

 
Kontakta valberedningen 

Är Du intresserad av att vara med i styrelsen m.m., kontakta 
valberedningen som består av Thomas Nordén, Olav Heinmets 
och Anna Hedelius. Det behövs fler goda krafter!! 
 

 
Vi ses på stämman!!!!! 

 
Förra året var det ca 25 % (96 personer) som kom på stämman. 
Det tycker vi var bra, men det skulle kunna komma ännu fler. Så 
snälla, kom till mötet. Det är viktiga frågor som diskuteras. 


