
Brf.Axets styrelse 
 
Från februari 2008: 

ordf. Kerstin Ekstedt R 8 84 49 25 
v.ordf. Rolf Darner R 8 646 41 36 
sekr. Mia Wallin T 3 073-673 15 83 
 Inge Björkander E 26 640 07 56 
 Helena Rosén R 4 22 41 20 
 Eva Reimers E 19 640 03 19 
 Åsa Finnström HSB 785 30 00 
    
suppl. Kaj Nord R 10 070-852 31 02 
suppl. Ulrica Ericsson E 26 073-934 64 88  
suppl/studier Måns Magnusson E 32 070-588 97 15 
suppl. vakant HSB  

 
 

Föreningsvalda revisorer 
 

ordinarie Jan Höglund T 7 642 43 29 
suppleant Märit Björnlund E 32 99 29 91 

 
 

Personligt husombud 
Styrelsen har har utsett personliga husombud som hjälper ny-
inflyttade att hitta, synar av utrymmen och är din kanal till 
styrelsen. 
 

 Vickergatan 3-15: Mia Wallin 
 Eriksdalsgatan 30-36: Inge Björkander 
 Råggatan 8-14: Helena Rosén 
 Timotejgatan 3-7 och Eriksdalsgatan 19: Eva Reimers 
 Timotejgatan 4-8 och Eriksdalsgatan 17: Ulrica Ericsson 

 
 

Information från styrelsen i Brf.Axet  nr 115  Mars 2008 
 

Vicevärd och fastighetsskötare 
Vicevärden Per-O Östlund nås: 
Telefontid: tisdagar kl. 18.30 – 19.00, tel 641 79 53 
Mottagning: tisdagar kl. 19.00 – 20.00, vicevärdskontoret 
Eriksdalsgatan 17, ingång från gården 
Fax: tel 640 21 90 
E-mail: info@brfaxet.se 
Bostad: kvällar tel 640 22 41  
 
Fastighetsskötaren Lennart Johansson nås: 
Mottagning och telefontid: måndagar och fredagar kl. 07.30 – 
08.30, Timotejgatan 3, ingång från gården eller tel 641 79 53 
Telefonsvarare: lyssnas av regelbundet, meddelanden kan lämnas 
dygnet runt, tel 641 79 53 
Mobiltelefon: 070-566 15 69 
 

Övernattningsrummen och Tejan kan enbart bokas 
under fastighetsskötarens telefon- och 

mottagningstid!!!!! 



Årsstämman 
Ordinarie årsstämma hölls i Eriksdalsskolans aula den 12 
februari. 83 röstberättigade medlemmar kom. Axet bjöd som 
vanligt på läsk, godis och smörgåssnittar. Christer Sigewall från 
HSB Stockholm var mötesordförande. 
 

Mötet fastställde resultat- och balansräkningen och gav 
styrelsen ansvarsfrihet. Axets ordförande Marcus Magnusson 
och supp-leanten Zanna Larmén flyttar och lämnade därför 
styrelsen. Helena Rosén och Eva Reimers valdes om och 
suppleanten Mia Wallin valdes som ordinarie. Stämman valde 
också Ulrica Ericsson och Måns Magnusson som suppleanter. 
Revisorer och valberedningen valdes om.  
 
2 frågor behandlades: 
 
1. Motion från en medlem: Stäng Hobbylokalen till dess att 

problemen med damm, rök och lukt i lägenheterna ovanför 
åtgärdats. Motionen ledde till en omfattande diskussion där 
styrelsen föreslog bifall, andra avslag och några att bara de 
maskiner som orsakar problem ska stängas. Beslut efter 
handuppräckning: De maskiner som orsakar problemen ska 
stängas och målning med stark lukt förbjudas tills 
problemen åtgärdats, men själva lokalen ska hållas öppen. 

 
2. Fråga från styrelsen: Ska det vara tillåtet att inreda vinden 

ovanför lägenheten i andra hus än på Eriksdalsgatan 20–36? 
Bakgrunden var att en boende på Råggatan ansökt om 
tillstånd att inreda krypvinden ovanför lägenheten. En dylik 
fråga måste avgöras av stämman, beslut finns för 
lägenheterna på Eriksdalsgatan 20-36. Där är takhöjd och 
taklutning betydligt större, i andra hus blir det enbart ett loft 
med högst 1,55 m i takhöjd. Styrelsen föreslog att stämman 
skulle neka tillstånd med hänvisning till att de negativa 

konsekvenserna övervägde de positiva. Beslut efter 
försöksvotering: Det ska inte vara tillåtet att inreda vindarna 
ovanför lägenheterna i andra hus än Eriksdalsgatan 20-36. 

 

Axets nya ordförande 
Styrelsen valde Kerstin Ekstedt till ny ordförande. Detta är allt 
du får veta nu, i nästa Om Axet får du en presentation av vår 
nya ordförande.  

 

Hobbyklubben har möte  
De som är med i Hobbyklubben som rår om Hobbylokalen kallas 
till möte den 27 mars kl.19.00 i Tejan 
 

Behöver du hjälp? 
Axets förträfflige fastighetsskötare hjälper gärna till med viss 
service i lägenheten som ompackning av droppande kranar och 
byte av lysrör av standardmodell. Boka hans tjänster på hans 
telefon- och mottagningstid.  
 

Nytt låssystem på gång 
Nya lås har monterats i Tejan, bastun/solariet, hobbylokalen och 
grovsorummet. Dörrarna öppnas med en nyckelbricka som 
Lennart programmerar. För brickorna tar vi 100 kr i 
depositionsavgift. Du som har en nyckel till bastun eller 
hobbylokalen behöver inte betala en ny deposiotionsavgift. 
 

Det fina med låssystemet är att Lennart kan stänga av dem som 
flyttar från Axet men inte återlämnar nyckelbrickan. 
  

Bastuns och solariets städavgift 
Snart kommer städavgiften att aviseras till alla som har nyckel. 
Avgiften är 100 kr och avser en storrengöring. Den ersätter 
INTE att du måste städa efter dig varje gång du använder bastun 
eller solariet.  


