
Dagordning till stämman 15 februari 2010 
 

1.    Mötets öppnande 
2.    Val av ordförande för stämman 
3.  Anmälan av sekreterare  
4.    Förteckning över närvarande medlemmar 
5.    Fastställande av dagordning 
6.    Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
7.    Fråga om kallelse behörigen skett 
8.    Motioner/anmälda frågor 

 TV och DVD till Tejan 
 Krokar och elanslutning i taket till Tejan 
 Inköp av båt 
 Kommer låsbrickor införas till fler dörrar? 
 När byts Vickergatans portkodsystem? 
 Sänk hyran med 10 % 
 En hyressänkning bör vara aktuell 
 Sänk elavgiften till 1 kr kWh 
 Installera barnvagnsramp i trapphus 
 Bilda miljögrupp  
 Nya stadgar - andra beslutet 

9.    Styrelsens årsredovisning 
10.    Revisorernas berättelse 
11.    Fastställande av resultat- och balansräkning 
12.    Beslut i anledning av föreningens resultat  
13.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
14.    Fråga om arvode 
15.    Val av styrelseledamöter och suppleanter 
16.    Val av revisor och revisorsuppleant 
17.    Val av valberedning 
18.  Val av ombud till HSB 
19.  Övriga frågor – ordet är fritt 
20.  Avslutning 
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Kallelse till Årsstämma 
 

Härmed kallas Du till 
Brf.Axets föreningsstämma 
Måndagen den 15 februari 2010 

Kl. 19.00 
Tilltugg, dryck m.m. serveras från 18.30 
i Eriksdalsskolans Östra matsal 

 

Gå in genom skolans entré mot bollplanen. Därefter är det 
skyltat till stämman. 
 

Det är viktigt att du kommer och påverkar besluten som sedan 
påverkar dig. På stämman behandlas vad som hänt i Axet, resultatet 
från förra året, val till styrelsen, revisor och valberedningen samt nio 
motioner från medlemmar och styrelsens förslag till nya stadgar 
(andra beslutet). Tag gärna med årsredovisningen som delades ut i 
december. Annars får Du en ny på stämman. 
 
Vid ingången till stämman prickar Lennart av Dig och Du får ett 
röstkort samt alla papper du behöver. Är Du intresserad av att 
vara med i styrelsen? Kontakta valberedningen som består av 
Olav Heinmets (tel. 643 12 69), Anna Hedelius och Peter 
Axelsson. Det behövs fler goda krafter!! 



Motioner till stämman 
TV och DVD till Tejan!! 
När jag vill visa bilder eller en film går det inte bra i Tejan. Det jag saknar är 
en TV. En lagom stor TV. Platt TV eller projektor spelar ingen roll bara den 
funkar. DVD spelare med USB anslutning. Till det önskar jag ett bra 
ljudsystem. Högtalare fram och bak. 

Krokar och elanslutning i taket till Tejan 
När jag vill sätta upp min banderoll behövs krokar. Krokar och el-anslutning 
i taket i det avlånga rummet enligt förslagsritning. Krokar och el-anslutning i 
det andra rummet enligt förslags-ritning. 

Inköp av båt 
En båttur. En båt att låna/hyra på samma villkor som vi nu gör med Tejan. 
(Roddbåt eller motorbåt kan diskuteras). Tror att det kommer att bli en 
tillgång för föreningen. Jag vet att andra föreningar har det. Finns ett intresse 
från oss medlemmar? 

Kommer låsbrickor att införas till fler dörrar? 
Det nya låset funkar bra. Kommer det att införas på flera håll? Tvättstugan, 
källaren, övernattningsrummet m.m. 

När byts Vickergatans portkodssystem? 
Det nya porttelefon systemet till Vickergatan. När kommer det? En tidsplan? 
Info om det nya systemet? 

Sänk hyran med 10 % 
Jag föreslår att med beaktning av Axets kraftiga överskott 2009 i bokslutet 
på 2,6 milj. kr borde styrelsen möjliggöra en återställning av den 10 
procentiga hyreshöjningen som Axet aviserade sina medlemmar under 
oktober 2004. 
 

En hyressänkning bör vara aktuell  
Jag anser att en hyressänkning bör vara aktuell med tanke på det överskott 
föreningen har redovisat det senaste året. 

Sänk elavgiften till 1 kr kWh 
Använd överskott kr. till att betala bort elinstallationen av elmätare + 
slavmätare. Blev det billigare elräkning som var tänkt? Vi har betalat 1,25 – 

1,50 kr kWh. Priset har varit 0,80 – 0,90 kr kWh. Gör en sänkning till 1,0 kr 
kWh från 1 juli. 

Installera barnvagnsramp i trapphus 
Vi flyttar snart till Eriksdalsgatan 19 och skulle gärna vilja ha en 
barnvagnsramp upp för den lilla trappan från porten till bottenvåningen. 

Bilda miljögrupp 
I ljuset av det senaste årets ökade fokus på klimatfrågorna och FN-mötet om 
klimat i december tycker jag att vi i Brf.Axet bör bidra med det vi kan 
åstadkomma för en bättre miljö och sträva efter ett mer energisnålt boende. 

Jag föreslår att en miljögrupp bildas i Brf.Axet som ska arbeta för att sänka 
bostadsrättsföreningens miljöpåverkan. En sådan grupp skulle arbeta för att 
förbättra vår lokala miljö samt bidra till ett mer klimatneutralt samhälle. 

Miljögruppen kan börja med att utreda möjligheterna att kompostera 
hushållsavfall, sänka Axets elkostnader genom att se över belysning och 
uppvärmning i trapphus med mera. På längre sikt bör möjligheterna att 
installera ett klimatneutralt uppvärmningssystem utredas, exempelvis 
solceller och/eller bergvärme. 

Miljögruppen ska vara öppen för alla medlemsförslag och konstituera sig på 
ett första möte i mars 2010. 
 

Fråga från styrelsen till stämman 
Nya stadgar – andra beslutet 
Brf.Axets stadgar har alltid varit lika som HSB:s mönsterstadgar. Nu har 
HSB:s mönsterstadgar ändrats, varför styrelsen föreslår att även Brf.Axets 
stadgar ändras. 

De gamla stadgarna, och styrelsens förslag till nya stadgar samt en 
förklarande text, delas ut samtidigt som denna Om Axet. 

För att stadgarna ska ändras krävs beslut på två efter varandra följande 
stämmor, det senare med två tredjedels majoritet. Förra stämman, som hölls 
den 17 februari 2009, antog de nya stadgarna i ett första beslut. Styrelsen 
föreslår alltså att föreningsstämman antar de nya stadgarna i ett andra och 
slutgiltigt beslut. 


