
 
Motion till föreningsstämman 

 
   Namn: ________________________ Läg.nr: ___________ 
 
  Adress: ________________________  Tel.nr: ___________ 
 
  Jag har följande förslag: 
   
  _________________________________________________ 
  
  _________________________________________________ 
 
  _________________________________________________ 
 
  _________________________________________________ 
 
 __________________________________________________ 
 
  __________________________________________________ 
 
  __________________________________________________ 
 
  __________________________________________________ 
 
  __________________________________________________ 
  Lämnas i Brf. Axets brevlåda, Timotejgatan 3 (från gården) 
  senast den 31 december 2009. 
 

Information från styrelsen i Brf.Axet                  nr 119 
        December 2008 
 

Här kommer 
årsredovisningen 

 
Nu delas årsredovisningen för räkenskapsåret 1 september 2007 – 
31 augusti 2008 ut. Årsredovisningen innehåller förslag till 
verksamhetsberättelse och bokslut samt en preliminär dagordning 
till stämman som hålls i februari 2009. Tag gärna med 
årsredovisningen när du kommer på stämman.  
 
Trots att vi inte tog ut någon årsavgift under februari 2008 visar 
bokslutet på ett rejält överskott. 
 
Kallelsen till stämman delas ut i januari. Men motioner ska vara 
inlämnade senast 31 december, så det är hög tid att börja skriva. På 
sista sidan hittar du en mall som kanske underlättar.  



Kolla Din brandvarnare 
Föreningen har satt upp brandvarnare i alla lägenheter. Kontrollera 
att den fungerar genom att trycka på testknappen. Och var försiktig 
med alla tända ljus under julen. 

 

 
 

Varifrån kommer alla dessa fimpar? 
Det mesta fungerar alldeles förträffligt i Axet. Men en sak 
väcker mycket irritation: det är någon som slänger tonvis med 
fimpar utanför vissa portar och nedanför fönster. Än har vi inte 
kommit på vem det är, men när vi gör det kommer vi att be 
vederbörande att städa efter sig.  
 
Det är begripligt att man inte vill röka i lägenheten. Men för det 
behöver man väl inte slänga fimpen på marken? Ellerrrrrrr? 

 
Hobby-verkstaden är fixad! 

Efter att varit stängd en längre tid p.g.a. att damm och annan 
olägenhet trängde upp i lägenheterna ovanför är nu hobbylokalen 
redo att öppna. Vi har tätat springor, ordnat bättre ventilation och 
köpt en spånsuganläggning. 
 
Förhoppningsvis kommer åtgärdera förhindra olägenheten av 
damm, annars får vi vidta fler åtgärder. 
 

 

Om snön kommer… 
Om det skulle snöa, vore vi oändligt tacksamma om du kan 
hjälpa till med två saker: 

1. Sopa bort istället för att trampa ner nyfallen snö vid 
porten. Det är ungefär en miljon gånger enklare att ta bort 
nysnö innan den är nedtrampad. 

2. Torka av skorna när du kliver in i porten så att du inte 
smutsar ner trapphuset mer än nödvändigt. 

 
Du är jättesnäll som hjälper till! 
 

Värmebesparingsarbete pågår 
Efter att hört flera förslag på hur vår värmecentral kan 
effektiviseras har vi nu anlitat HSB:s konsulter som håller på att 
ta fram ett åtgärdsförslag och upphandlingsunderlag.    
 

Axets Lussekaffe 
Även i år bjöd Axet på lussekaffe i Tejan. Var du där? Nähej, 
det var tråkigt… 

Nya vattenskador 
Tyvärr har har fler lägenheter drabbats av vattenskada. Vårt 
försäkringsbolag har besiktigat och fastställt ett åldersavdrag då 
ytskiktet är gammalt. Det innebär att lägenhetsinnehavaren själv 
får betala reparationen av ytskiktet. Trist. Men det går att 
komplettera hemförsäkringen så att kostnaden för reparationen 
minskar. Bara så att du vet. 

 

 
En god jul och ett gott nytt år 
önskar styrelsen 
Lennart, Helena och Per-O 


