
Parkera cykeln rätt på gården! 
Tänk på att cykeln endast får parkeras i cykelställen på 
gårdarna. Om du ställer den på andra ställen, t. ex mot träd, 
husfasad e. dyl. är den i vägen för gräsklipparen eller annat 
underhåll. Parkera rätt och underlätta vårt arbete! 

 
 Emballera soporna väl! 

Det du slänger ner i sopnedkasten måste vara välpackat i 
tillknutna påsar. Pizzakartonger och andra stora förpackningar 
orsakar stopp som är besvärliga att åtgärda. Töm burkar, 
mjölkförpackningar m.m. på innehållet, annars sprids vätskan i 
hela soprummet samt i källargångarna.  
  

Rasta ej hundarna på våra gräsmattor! 
Vi har problem med att hundar gör sina behov på våra 
gräsmattor och i våra rabatter. Det är inte tillåtet, det finns 
många fina platser runt omkring där du istället kan rasta din 
hund.   
 

Blommor i krukor 
Helena Johansson kommer att köpa och ställa ut ett antal blom-
krukor med fina blommor som hon kommer att placeras på 
”strategiska” platser. Om det blir torrt i sommar, hjälp gärna till 
att vattna dem om du ser att det behövs. 
 

Semesterstängt 
Lennarts expedition kommer att vara stängd efter den 21 juni 
och öppnar åter den 2 augusti. Bokningar av Tejan och över-
nattningsrummen måste alltså ske innan eller efter semester-
stängningen. Vid akuta fel, ring Lennart 070-566 15 69. 
 
Vicevärden har semester 1 juli till den 9 augusti och träffas 
under den tiden efter överenskommelse, ring Per-O, 0733-
200 204. 
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Info från Axets miljögrupp 

 
Kära grannar, 
På årets stämma bildades en miljögrupp i Brf Axet. Vi kommer 
att verka för att förbättra vår lokala miljö samt att försöka sänka 
bostadsrättsföreningens miljöpåverkan. Vi tycker att det är 
viktigt att ge boende i Brf Axet möjligheten att leva energisnålt 
och miljövänligt. Det finns mycket man kan göra för att leva 
miljövänligt, allt från att använda miljövänligt tvättmedel till att 
ha ett vindkraftverk på taket. Vi är öppna för alla förslag, men 
oavsett storleksordning är det lättare om vi jobbar tillsammans!!! 
 
Är ni intresserade av miljöfrågor, kontakta gärna oss: 

 via mail : axet.miljogruppen@gmail.com 
 Caroline: 08-7772651 
 Cecilia: 08-35 40 98. 

 
 



  
Miljögruppen rivstartar – ordnar 
prylbytardag/gårdsfest den 5 juni! 

Lördagen den 5 juni förenar miljögruppen nytta med nöje med 
en prylbytardag och gårdsfest. Detta blir möjligheten för er som 
har källarförråden fulla av saker som inte används att rensa ut 
gamla grejer och förhoppningsvis komma hem med något nytt 
och användbart! Vill ni inte byta saker är ni hjärtligt välkomna 
på fika och grillkväll. 
 

Kan du vara med och ordna med festen kontakta: 
axet.miljogruppen@gmail.com, Caroline: 08-7772651 eller 

Cecilia: 08-35 40 98. 
 

Ombyggnaden av värme och 
varmvattensystemet 

Ombyggnaden följer planen och kommer att vara avslutad i 
juni. Just nu pågår bytet av värmeväxlarna, alltså vår ”panna” 
som omvandlar fjärrvärmen till värme i våra system. Därför är 
redan värmen avstängd och varmvattnet kommer att vara 
avstängt från kl. 07.00 måndagen den 31 maj till som längst på 
kvällen den 1 juni. Just nu vidtas alla möjliga förberedelser för 
att avstängningen ska bli så kort som möjligt. 
 
Under avstängningen kommer kallvattnet att fungera som 
vanligt. Tänk på att inte lämna varmvattenskranen öppen, för då 
kan det bli översvämning när vattnet sätts på igen!  
 
 
 
 

När värmeväxlarna är bytta återstår att byta pumpar, 
shuntventiler m.m. varför vi kommer att behöva stänga av både 
varm- och kallvattnet flera gånger. Men bara dagtid och under 
kortare perioder. Vi aviserar i porten när avstängning sker. 
 

Tvätt av balkongräcken 
Våra balkongräcken har blivit smutsiga och fula, därför håller 
de på att tvättas med hjälp av en sky-lift och högtryckstvätt. Det 
blir en stor skillnad! Arbetet beräknas vara klart i mitten av juni. 
 

Målning av taket på Rågen 3 
Våra plåttak behöver underhållsmålas. Nu har turen kommit till 
Rågen 3 (alltså Timotejgatan 3-7 och Eriksdalsgatan 19). 
Arbetet innebär att taket tvättas och målas och att trasiga 
plåtpartier byts ut. Arbetet beräknas vara klart i juni. Vi 
avvaktar med att måla de andra taken till nästa år, men redan i år 
kommer visst rostskyddsarbete att göras. 
 

Sommarjobbare gör fint 
Natalie Wallin och Maja Turesson kommer även denna sommar 
att jobba några veckor med sådant som inte hunnits med, t.ex 
rensa ogräs och storstäda trapphus. 
 

 
Utrensning av gamla cyklar 

Nu är det åter dags att rensa ut gamla övergivna cyklar från våra 
cykelrum och cykelställ. Cyklar vi misstänker har mist sin ägare 
kommer vi att märka med röd tejp på ramen. Meddela 
fastighetsskötaren om du äger en cykel som vi märkt, annars är det 
risk för att vi rensar bort den.   
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