
Brf.Axets styrelse 
 
Från februari 2010: 

ordf. Ulrica Ericsson E 26 073-9346488 
v.ordf. Kaj Nord R 10 070-8523102 
 Inge Björkander E 26 640 07 56 
sekr. Mia Wallin T 3 073-6731583 
 Helena Rosén R 4 22 41 20 
stud. Mari-Ann Teiling E 30 702 28 58 
 Gunnel Persson HSB 785 35 00 
    
suppl. Marja Lehtinen V 13 073-5527304 
suppl.  Anders Nyström E 36 070-7551095 
suppl.  Christina Hedwall R 12 668 09 08 
suppl. Britt Warnehed HSB 785 35 00 

 

(Med stud. menas att Mari-Ann är 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: Christina Hedwall 
 Timotejgatan 3-7 och Eriksdalsgatan 19: Mia Wallin 
 Timotejgatan 4-8 och Eriksdalsgatan 17: Anders 

Nyström 

Information från styrelsen i Brf.Axet                                nr 126 
                           April 2010 

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!!!!! 



Larmnummer till Securitas 
Axet har ett avtal med Securitas om områdesbevakning. Det 
innebär att deras väktare slumpvis patrullerar området 18.00 – 
06.00. Om man ser något skumt kan man ringa väktarna, tel 
010-470 18 20. Vid akuta situationer, t ex vattenläcka, kan du 
ringa deras larmnummer 08-657 77 20 så skickar de hjälp. 
Försök dock alltid först att få tag i Lennart, att ringa Securitas 
kostar extra och om du använder Securitas i onödan får du själv 
betala kostnaden. 
 

Årsstämman 
Ordinarie årsstämma hölls i Eriksdalsskolan den 15 februari. 70 
röstberättigade medlemmar deltog. 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. 
 

10 motioner behandlades: 
1. TV och DVD till Tejan 
Under diskussionen erbjöd sig en boende att skänka en tjock-TV 
till Tejan som stämman beslutade att installera. 
2. Krokar och elanslutning i taket till Tejan 
Stämman beslöt att krokar får sättas upp i samråd med Lennart. 
3. Inköp av båt 
Stämman beslöt att inte köpa något båt, oavsett typ. 
4. Kommer låsbrickor att införas till fler dörrar? 
Stämman beslöt att systemet me d låsbrickor ska byggas ut i den 
takt styrelsen bestämmer i underhållsplanen. 
5. När byts Vickergatans portkodssystem? 
Stämman beslöt att portkodsyste met på Vickergatan byts ut när 
det behövs i takt med underhållsplanen. 
6. Sänk hyran med 10 % samt 

7.  En hyressänkning bör vara aktuell  
Stämman beslöt att avslå moti onen p.g.a. att årets resultat 
förväntas bli noll p.g.a. omfattande planerat underhåll. 
8.  Sänk elavgiften till 1 kr/kWh 
Motionen avslogs, Axets elkostnad är ca 1,50 kr/kWh. 
9. Installera barnvagnsramp i trapphus 
Motionen avslogs p.g.a. myndigheternas brandsäkerhetskrav. 
10. Bilda miljögrupp 
Stämman godkände förslaget och en miljögrupp bildades. 
 

Nya stadgar – andra beslutet 
Stämman antog styrelsens förslag till nya stadgar i ett andra och 
sista beslut. De nya stadgarna gäller från dess att de registrerats. 
 

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 till bastun.  
 

Underhåll 
Ombyggnaden av varmvattencirkulationen är i stort sett klar. 
Just nu byts vatten och avlopp från gatan. Därefter ska 
undercentralen som hanterar värmen byggas om. Allt ska vara 
klart i juni. 
 



Ett flertal träd har beskurits eller fällts. Tvättningen av 
balkongräckena beräknas komma igång i maj. Mer information 
kommer. 
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