
Uthyrning i andra hand 
Om du under begränsad tid inte kan bo i lägenheten kan du 
ansöka om tillstånd för att hyra ut den i andra hand. 
 
För att få hyra ut behöver du ett beaktansvärt skäl, t.ex: 

 provbo, d.v.s. på prov flytta in i någon annans bostad. 
provbo medges i högst ett år 

 tillfälligt arbete på annan ort  
 studier på annan ort. 

 
Med annan ort menas utanför normalt pendelavstånd från 
Stockholm. Kista, som någon föreslog, är inte en annan ort. 
Med tillfälligt arbete menas att det ska finnas en tydlig tidsgräns 
när arbetet upphör och återflyttning sker. 
 
Ansökan sker till vicevärden. Det finns en blankett för ansökan 
om andrahandsuthyrning på www.brfaxet.se. Bifoga arbets- 
eller studieintyg. 
 
Som uthyrare är det viktigt att hyresgästen avtalar bort sitt 
besittningsskydd. Annars kan det bli svårt att säga upp 
hyresgästen. Se www.hyresnamnden.se. Där kan du även läsa 
om skälig hyra m.m. 
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Semesterstängt  

Nu är sommaren här och med den semestern. Från den 29 juni 
till 31 juli är både fastighetsskötarens och vicevärdens kontor 
stängda. 
 
Vid akuta situationer nås: 

 fastighetsskötaren Lennart Johansson på tel. 070-566 15 
69 

 vicevärden Per-O Östlund på tel. 0733-200 204. 
 
Observera att Tejan och övernattningsrummen inte kan bokas 
under semestern. Vill du ha dem då måste du boka dem innan 
den 29 juni!! 
 

http://www.brfaxet.se/
http://www.hyresnamnden.se/


Hör av dig så snart du kan 
Är det något du vet som borde fixas, t.ex. en trasig lampa i 
trapphuset eller” nästan stopp” i avloppet, hör av dig till Lennart 
så snart som möjligt. 
 

Sommarjobbare gör fint 
Natalie Wallin och Maja Turesson arbetar några veckor i 
sommar med att fixa sådant som inte hunnits med, t.ex. rensa 
ogräs och storstäda trapphus. 
 

 
Ombyggnad av värme och 

varmvattensystemet 
Vi behöver bygga om vårt värme- och varmvattensystem. 
Nuvarande värmesystem är ca 25 år och värmeväxlar, pumpar, 
reglerutrustning m.m. har begränsad livslängd. När det gäller 
varmvattnet behöver cirkulationen förbättras, några lägenheter 
har svårt att få tillräcklig varm vatten. 
 
Under våren har ett omfattande projekteringsarbete genomförts. 
Arbetet har letts av Anders Bergsköld som bor i föreningen. Just 
nu pågår upphandling och målet är att kunna beställa arbetet före 
semestern så att arbetet kan slutföras innan det blir kallt och vi 
måste sätta på värmen igen. 
 
Under arbetet kommer undercentralen och flera rör i källarna att 
bytas. Det kommer att innebära en hel del avbrott i vatten-
försörjningen. Vi aviserar innan arbetena utförs.  
 

Tvätt av balkongskärmar 
Balkongskärmarna på Råggatan och Timotejgatan behöver 
tvättas. Åtgärden är med i underhållsplanen och offerter är 
inhämtade. Kostnaden skulle bli drygt 100 000 kr inkl moms. 
Med anledning av den kommande ombyggnaden av värme- och 
varmvattensystemet, som vi just nu inte vet hur mycket den 
kommer att kosta, har styrelsen bestämt att vänta med 
beställningen till hösten 2009 eller våren 2010. 
  

Problem med www.brfaxet.se 
Vår hemsida har legat nere en tid p.g.a. att HSB bytt ut sin 
plattform. Nu fungerar den igen. 
 

Arbete startar snart på Rågen-gården 
Den gamla och övergivna sandlådan på Rågen-gården kommer 
att göras om till odlingsrutor och betongstenar ska riktas om. 
Utanför Råggatan 12 kommer cykelstället att utökas med fler 
platser.  
 
Tyvärr lämnas det många övergivna cyklar i cykelställen. Om en 
cykel ser övergiven ut sätter vi på en röd tejpbit på den och om 
ingen tar hand om cykeln lämnas den efter en tid till metall-
återvinning. 

 
Stoppa tjuven! 

Se till att port- och källardörren stängs efter dig, annars är risken 
stor att objudna gäster slinker in. 
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