
  
AXETS BUDGET 2008-2009 

Styrelsen har fastställt budgeten för perioden 1 september 08 – 
31 augusti 09. Resultatet förväntas drygt 1,4 miljoner i 
överskott. Här är budgeten i sammandrag: 
  
Intäkter 
  Årsavgifter 11 440 000 
  Eltillägg   1 118 000 
  Hyror       960 000 
  Övrigt       100 000 
  Summa  13 618 000 
 
Utgifter 
  Personal/arvoden    1 300 000 
  Fjärrvärme    1 920 000 
  El     1 530 000 
  Vatten        360 000 
  Sophämtning       500 000 
  Underhåll    1 100 000 
  Ekonomiförv.       211 000 
  Drift        800 000 
  Fastighetsskatt       585 000 
  Avskrivningar      580 000 
  Räntekostnader   3 300 000 
  Summa  12 186 000 
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AXET HAR FÅTT EN NY 

ORDFÖRANDE OCH VICE 
ORDFÖRANDE 

Kerstin Ekstedt, som tillträdde som ordförande i februari, har 
avgått ur styrelsen. Samtidigt har vice ordförande Rolf Darner 
flyttat från föreningen. 
 
Till ny ordförande har styrelsen valt Ulrika Eriksson. Ulrika var 
tidigare suppleant och har nu gått upp som ordinarie ledamot. 
Till vice ordförande valdes Inge Björkander som har lång rutin i 
Axet. Den tidigare suppleanten Kaj Nord har gått upp som 
ordinarie ledamot.     



 
Ulrika är Arkitekt SAR och driver sitt eget företag. Att vara 
arkitekt är ju ingen dålig bakgrund då det gället att leda arbetet i 
en bostadsrättsförening.Våra hus är mycket fina och husen är 
speciella för sin tid. 
 
-  Det märks att de är ritade av den store arkitekten Sven 
Wallander, säger Ulrika, planlösningarna är ofta helt fantastiska. 
Ulrika har bott i bostadsrätt i många år och har stor erfarenhet av 
styrelsearbete. Älsklingshobby är att rida och segla. Och att odla 
i odlingsrutan på gården. 
 
- Jag ser fram mot att leda Axet och se till att vår fina förening 
fortsätter utvecklas, hälsar Ulrika. 
 
         

ELTILLÄGGEN HÖJS 
På de hyresavier som nyss skickats ut är eltillägget höjt från 1 kr 
till 1,50 kr/Kwh. Förklaringen är att elpriset ökat betydligt sedan 
vi införde samköpet av el. 
 
Axet köper elen av Fortum genom att löpande prislåsa 20 % av 
priset under de fem efterföljande kvartalen. Det betyder att om 
skatter och nätavgifter inte höjs kommer Axet att betala: 

1,31 kr/kWh under okt-dec 08 
1,38 kr/kWh under jan-mar 09 
1,30 kr/kWh under apr-jun 09 (20 % är kvar att låsa) 
1,33 kr/kWh under jul-sep 09 (40 % är kvar att låsa) 
1,42 kr/kWh under okt-dec 09 (60 % är kvar att låsa) 

1,46 kr/kWh under jan-mar 10 (80 % är kvar att låsa) 
Av elpriset 131 öre är 53 öre betalning för elen, 2 öre premie för 
upphandlingen, 6 öre elcertifikat, 27 öre elskatt, 17 öre nätavgift 
och 26 öre moms.  

 

ARBETE FÖR ATT MINSKA 
UPPVÄRMINGSKOSTNADEN 

Styrelsen har låtit såväl Metrima Home Solution (som svarar för 
elmätningen) som TAC (som svarar för service på 
värmeanläggningen) gå igenom vår värmeanläggning och ge råd 
om hur vi kan sänka våra energikostnader. När även Fortum 
(som levererar fjärrvärmen) har gjort sin analys kommer 
styrelsen att bestämma hur vi ska gå vidare.  
 

CYKLAR MED RÖD TEJP 
Lennart har satt röd tejp på de cyklar som han misstänker är 
övergivna i våra cykelrum och cykelställ. Kolla för säkerhets 
skull om din cykel mot förmodan är rödmärkt. I så fall måste du 
ta hand om den, annars rensas den bort efter 1 oktober. 
 

INFO OM VATTENSKADOR 
I senaste numret av HSB:s tidning ”Hemma i HSB” finns en 
bra text i avsnittet ”Fråga experterna” om bostadshavarens 
ansvar vid vattenskador och genomgång av de regler som 
gäller. Artikeln kommer att läggas ut på vår hemsida. 
 
 

 


