
ODLINGSLOTTERNA FÖRDELAS 
Det finns ett antal kvadratmeterstora odlingslotter i Axet. Är 
du intresserad av att ha en odlingslott ska du kontakta: 
Helena Rosén, tel 22 41 20 eller 070-390 40 75 eller mail 
helena.rosen@home.se 
 
OBS, du måste anmäla dig i år igen om du hade en lott förra 
året. Att tidigare haft lott ger ingen automatisk anmälan till lott 
i år! 
 

NYA LAMPOR E 19 
I trapphuset Eriksdalsgatan 19 kommer lamporna att bytas. 
Skälet är att nuvarande armatur inte tillåter ledljus på natten då 
ingen är i trapphuset. Helt släkt får det inte vara. Arbetet startar 
så snart vi hittat tillräckligt snygga lampor.  
 

UTLOVAD PRESENTATION AV 
AXETS ORDFÖRANDE 

Kerstin Ekstedt är ny ordförande i Axet. Hon är 47 år, bor på 
Råggatan sedan 2006 och arbetar som controller. Det betyder 
att Kerstin kan det mesta om ekonomi, vilket kommer väl till 
pass då mycket i styrelsearbetet handlar om att hålla koll på 
ekonomin. 
 
”Jag är glad att fått förtroendet att leda denna fina förening”, 
säger Kerstin och pekar på det perfekta läget vi i Axet har: 
centralt i stan och nära till grönområden och kommunikationer.  
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NYCKELBRICKA INFÖRS 
Axet inför nu på prov nyckelbricka till grovsoprummet, Tejan, 
bastun/solariet samt hobbylokalen. 
 
Nyckelbrickan innebär att dörren öppnas med en speciell bricka 
som hålls upp mot en sensorplatta på dörren. Fördelen är att vi 
kan programmera nyckelbrickan efter behov så att du får 
tillträde dit du ska och att vi lätt kan avprogrammera brickor för 
dem som inte ska ha tillträde till lokalerna för att de t.ex. flyttat 
från Axet. Ytterligare en fördel är att vi vid behov kan ta reda på 
vem som varit inne i en lokal och när. 



HÄMTA HOS LENNART - 
100 KR DEP.AVG 

Nyckelbrickan hämtas hos Lennart på hans mottagning 
Timotejgatan 3, måndagar och fredagar kl. 07.30 – 08.30. Vi tar 
ut en depositionsavgift på 100 kr för brickan. Depositions-
avgiften återbetalas om och när nyckelbrickan återlämnas. 
 

 
 

BEHÖVER JAG 
NYCKELBRICKAN?  

Du måste ha en nyckelbricka redan nu om du vill ha tillträde till 
hobbylokalen och bastun/solariet. Grovsoprummet kommer du 
ännu en tid att kunna öppna med koden, men öppettiderna är 
betydligt mer begränsade än vad de blir för den som har en 
nyckelbricka, se nedan.    
 
Tejan bokas som tidigare hos Lennart mot hyra och dep.avgift, 
men har du nyckelbrickan behöver du inte komma och hämta 
och lämna nyckeln. Lennart programmerar bara så att din bricka 
fungerar när det är dags. 
 
Till bastun/solariet måste du ha nyckelbricka. Du som har en 
fungerande bastunyckel kan byta den mot nyckelbrickan, du 
behöver alltså inte betala ytterligare en depositionsavgift. 

Däremot måste du betala den årliga städavgiften på 100 kr, 
lämpligen samtidigt som du hämtar nyckelbrickan.  
  
För att komma in i hobbylokalen/vävstugan behöver du både 
den gamla nyckeln (ytterdörren) och nyckelbrickan (inner-
dörren). Du måste alltså betala en ny dep.avgift på 100 kr och då 
hobbyklubben dessutom bestämt att ta ut 100 kr för inköp av 
materiel kan du betala 200 kr då nyckelbrickan hämtas. 
  

GROVSOPRUMMET 
För den som har nyckelbrickan kommer grovsoprummet att vara 
tillgängligt alla dagar 07.00-21.00. 
 
Med koden är det bara öppet m-fr 07.00-08.00, tisd 17.00-20.00 
och sönd 10.00-14.00. Hmm..kanske ska hämta brickan... 
 

VÄVSTUGAN – COMEBACK  
I Axet har det sedan urtiden funnits en vävstuga med flera 
vävstolar och andra faciliteter. Verksamheten har dock varit 
ringa, intresset av att väva har liksom upphört. 
 
Men, nu är det nyheter på gång. En kunnig, insatt och 
intresserad celebritet har flyttat in i Axet. Och hon brinner för att 
starta upp verksamheten igen. Är du intresserad av att pröva och 
lära dig har du världens bästa chans att få stöd, råd, hjälp och 
massor av inspiration. 
 
Oemotståndligt? Visst, kontakta annalisa@annalisapersson.se 
eller ring tel 070-274 92 18. Alla är välkomna! 


