
Brf.Axets styrelse 
 
Från februari 2009: 

ordf. Ulrica Ericsson E 26 073-9346488 
v.ordf. Inge Björkander E 26 640 07 56 
sekr. Mia Wallin E 17 073-6731583 
 Helena Rosén R 4 22 41 20 
 Eva Reimers E 19 640 03 19 
 Kaj Nord R 10 070-8523102 
 Gunnel Pärsson HSB 785 30 00 
    
sup/stud  Måns Magnusson E 32 070-5889715 
suppl. Marianne Tejling E 30 702 28 58 
suppl. Marja Lehtinen V 13 073-5527304 
suppl. Britt Warnehed HSB 785 30 00 

 

(Med sup/stud menas att Måns är suppleant och studieansvarig) 
 

Föreningsvalda revisorer 
 

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

 
 

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

 Vickergatan 3-15: Marja Lehtinen 
 Eriksdalsgatan 20-36: Inge Björkander 
 Råggatan 8-14: Helena Rosén 
 Timotejgatan 3-7 och Eriksdalsgatan 19: Eva Reimers 
 Timotejgatan 4-8 och Eriksdalsgatan 17: Mia Wallin 

 

Information från styrelsen i Brf.Axet                                nr 121 
                           Maj 2009 

Vicevärd och fastighetsskötare 
Vicevärden Per-O Östlund nås: 
Telefontid: tisdagar kl. 18.30 – 19.00, tel 08-641 79 53 
Mottagning: tisdagar kl. 19.00 – 20.00, vicevärdskontoret 
Eriksdalsgatan 17, ingång från gården 
Fax: tel 08-640 21 90 
E-mail: info@brfaxet.se 
Mobiltelefon: 0733-200 204  
 
Fastighetsskötaren Lennart Johansson nås: 
Mottagning och telefontid: måndagar och fredagar kl. 07.30 – 
08.30, Timotejgatan 3, ingång från gården eller tel 08-641 79 53 
Felanmälan: meddelanden kan lämnas dygnet runt på telefonsvare 
tel 08-641 79 53 
Mobiltelefon: 070-566 15 69 
 

Övernattningsrummen och Tejan kan enbart bokas 
under fastighetsskötarens telefon- och 

mottagningstid!!!!! 



Securitas larmnummer 
Axet har ett avtal med Securitas om områdesbevakning. Det 
betyder att de tittar till föreningen under natten och att du, vid 
akuta situationer såsom vattenläcka, kan ringa deras larm-
nummer 21 10 00. Försök dock alltid först att få tag i Lennart, 
om de behöver rycka ut kostar det extra. Om du utnyttjar 
Securitas i onödan får du själv betala kostnaden.  
 

Årsstämman 
Ordinarie årsstämma hölls i Eriksdalsskolan den 17 februari. 76 
röstberättigade medlemmar kom. De bjöds på smörgåsar, godis 
och läsk. Ulrika Eriksson inledde mötet och Per-O Östlund 
valdes till mötesordförande. 
  

Mötet fastställde resultat- och balansräkningen och gav 
styrelsen ansvarsfrihet. Samtliga arvoden förblev oförändrade. 
 

4 motioner behandlades: 
1. Ordna så att det blir olika koder till portarna på Vickergatan. 

Beslut: Bifall, detta ordnas när nuvarande föråldrade 
portkod-system byts ut. Även låsbrickslås planeras, så 
dörrarna ska kunna öppnas med både portnyckel, låsbricka 
och unik portkod i framtiden. 

2. Se över elförbrukningen, lägenhetens förbrukning har ökat. 
Beslut: Styrelsen har granskat lägenhetens förbrukning utan 
att något avvikande upptäckts. Därmed ansågs motionen 
besvarad. Styrelsen gavs dock i uppdrag att undersöka om vi 
kan byta elleverantör och på så sätt minska elkostnaden. 

3. Håll trapphusventilationen öppen under sommaren. 
Beslut: Bifall, luckorna ska öppnas sommartid. Styrelsen 
ombads lösa problemet med att stänga de gamla luckorna 
igen när vintern kommer.  

4. Gör tillägg i lägenhetskontraktet för lägenheter med en 
gemensamhetslokal under sig. 

 Beslut: Avslag, vissa lägenheter har redan nedsatt årsavgift 
då det t.ex. ligger en tvättstuga under. Detta behöver inte 
skrivas in i kontraktet. 

 

Nya stadgar – första beslutet 
Stämman antog styrelsens förslag till nya stadgar i ett första 
beslut. Även nästa stämma måste anta stadgarna innan de gäller. 
 

Fimpa gärna – men skräpa inte ner!! 
Vi har tidigare klagat på att många som röker utanför portarna, 
eller på balkongerna, inte tar hand om sina fimpar. Vi har tröttnat 
på att städa bort fimp-högar. Nu är det allvar: sluta släng 
fimparna, annars kommer vi att fimpa ditt hyreskontrakt!! 
Tänk på att du även ansvarar för det som dina besökare gör!  
 

Odlingsrutor 
Kontakta Helena Rosen, tel 22 41 20, om du vill ha en 
odlingsruta. Även du som hade en förra året måste höra av dig.  
  

Betala bastuns städavgift 
Du som har låsbricka till bastun ombeds att till pg 40 00 96-4 
betala den årliga städavgiften om 100 kr senast den 30 juni. Det 
kommer ingen annan avisering, utan detta är den enda 
uppmaning du får. Betalar du inte så kommer Lennart att stänga 
av din låsbricka.   
  

 Pantsättningsavgift 
Om du tar ett lån med lägenheten som säkerhet, får du betala 400 
kr till Brf.Axet i pansättningsavgift. Avgiften anges i stadgarna 
och täcker Axets administrativa kostnader. OBS att avgiften 
även ska betalas om du flyttar lånet till en annan bank. Däremot 
tar vi inte ut avgiften då lånet bara sätts om i samma bank. 
Avgiften betalas till vårt pg-konto 40 00 96-4.  
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