
 
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 124 
        December 2009 
 

Här kommer 
årsredovisningen 

 
Nu delas årsredovisningen för räkenskapsåret 1 september 2008 – 
31 augusti 2009 ut. Årsredovisningen innehåller förslag till 
verksamhetsberättelse och bokslut samt en preliminär dagordning 
till stämman som hålls i februari 2010. Tag gärna med 
årsredovisningen när du kommer på stämman.  
 
Bokslutet visar ett kraftigt överskott på 2,6 milj kr. Axets ekonomi 
är således mycket god. 
 
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 tända ljus under julen, lämna dem aldrig utan uppsyn. 

 

 
 

Vad händer med ombyggnaden av 
värmeanläggningen och 

varmvattencirkulationen? 
Efter ett omfattande projekterings- och upphandlingsarbete har 
vi nu beställt arbetet av en leverantör som kommer att börja 
arbetet under februari – mars nästa år. Avsikten är att allt ska 
vara klart till sommaren 2010. 
 
Inget arbete kommer att utföras i lägenheterna, men då rör t.ex. 
byts i källaren kommer det att bli kortare perioder utan värme 
och varmvatten. Arbetet planeras så att du ska märka så lite som 
möjligt av ombyggnaden.  

 
Nya cykelställ och odlingsrutor 

Arbetet med att ordna nya cykelställ på Vickergatans gård, 
Timotejgatan och Råggatan är klart. Dessutom har två 
odlingsrutor byggts på Rågen-gården.  
 
Cykelställen är av en typ där man både kan låsa fast hjulet och 
ramen. På så sätt blir de betydligt svårare att stjäla. Nu tror vi att 
alla cyklar får plats i cykelställen så att Lennart slipper flytta 
felparkerade cyklar som är vägen för gräsklipparen.  
 

Bärande väggar 
I en lägenhet på Vickergatan togs ett par väggar bort och 
därefter uppstog sättningsskador på lägenheten ovanför. 
Väggarna var alltså bärande, och nu måste de bärande väggarna 
återställas. En omfattande ombyggnad kommer att starta på 
Vickergatan i januari.  
   
Frågan är om bärande väggar tagits bort i fler lägenheter. För att 
ta reda på det kommer Lennart att besikta alla lägenheter under 
nästa år. Du får avisering om när i god tid innan han kommer. 
 

 
Axets Lussekaffe inställt 

P.g.a. lågt intresse under senare år har vi bestämt att inte bjuda 
på glögg och lussebullar i år. Det blir alltså inget för det var så 
få som ville.  
 

Nya stadgar 
På senaste föreningsstämman antogs ett förslag till nya stadgar i 
ett första beslut. Innan de börjar gälla måste de även blir antagna 
av stämman i februari nästa år.   

En god jul och ett gott nytt år 
önskar Styrelsen, 

Lennart, Helena och Per-O 

 

 
 


