
Dagordning till stämman 21 februari 2011 
 

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.    18 inlämnade motioner från medlemmar 

 (motionerna redovisas i separat häfte) 
9. 

 
10.   

 Gruppanslutning till bredband 
 (fråga som styrelsen tar upp)  
 Styrelsens årsredovisning 

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

 
 

Vi ses på stämman :) ! 
 

Information från styrelsen i Brf.Axet                    nr 
129 
              Januari 2011 
 

Kallelse till Årsstämma 
 

Härmed kallas Du till 
Brf.Axets föreningsstämma 
Måndagen den 21 februari 2011 

Kl. 18.30 
Tilltugg, dryck m.m. serveras från 18.00 

i Eriksdalsskolans Aula 
 

Gå in genom skolans entré mot bollplanen som kommer att vara 
upplåst. Därefter är det bara att gå rakt fram till stämman. 
 

Det är viktigt att du kommer och påverkar besluten som sedan 
påverkar dig.  
 

Vid ingången till stämman prickar Lennart av Dig och Du får ett 
röstkort samt alla papper du behöver. 



Hela 18 motioner har lämnats in 
På stämman behandlas vad som hänt i Axet, resultatet från förra 
året, val till styrelsen, revisor och valberedningen samt hela 18 
motioner från medlemmar samt ett förslag från styrelsen om 
gruppanslutning till bredband.  
Det är roligt att engagemanget är så stort i Axet – 18 motioner är 
nytt rekord! Då vi bara kan hyra aulan till 20.30 måste stämman 
hållas effektivt om vi ska hinna alla frågor.  
Tag gärna med årsredovisningen som delades ut i december, 
denna kallelse där du hittar dagordningen samt häftet med alla 
motioner. Om du glömer får du nya papper på stämman. 
 

Vi börjar 18.30 
För att det är mycket att hinna så börjar vi stämman 18.30. Redan 
från 18.00 bjuder vi på snittar och läsk.. 
 

Fråga om gruppanslutning till bredband 
Axet har sagt upp avtalet med bredbandsbolaget för att få dem 
att erbjuda lägre pris. Efter att hört olika leverantörer och 
diskuterat olika alternativ har styrelsen kommit fram till att den 
billigaste lösningen är att Axet tecknar en gruppanslutning av 
alla lägenheter till en leverantör och att kostnaden för bredband i 
fortsättningen får ingå i årsavgiften. 
 
Gruppavtal innebär att Axet, beroende på vilken leverantör som 
väljs, betalar en avgift till på mellan 80 - 125 kr/månad per 
lägenhet, totalt mellan 388 - 606 000 kr/år. För den kostnaden får 
alla lägenheter i Axet tillgång till 100 Mb bredband, IP-telefoni, 
modem, support m.fl tjänster som vi förhandlar till oss och 
leverantören erbjuder. 
 

Styrelsen föreslår vidare att kostnaden för bredbandet fördelas på 
samma sätt som för andra gemensamma kostnader, t.ex TV, 
tvättstugor m.m. Det betyder också, precis som idag, att den 
levarantör styrelsen väljer kommer, under avtalsperioden, att ha 
ensamrätt till att leverera bredband genom Axets bredbandsuttag. 
 
Styrelsen anser att bredbandet kan inkluderas i nuvarande årsavgift 
utan att den behöver höjas. 
 
Det finns flera föreningar i HSB som redan valt att teckna avtal 
om gruppanslutning av bredbandet. Enligt uppgift från 
Bredbandsbolaget använder f.n. 47 % av lägenheterna i Axet 
deras bredband. Erfarenheten från HSB:s bostadsrättsföreningar 
som redan gruppanslutet bredbandet är att användandet ökar till 
89 %.   
 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att:  
 

 HSB:s Brf.Axet ska ingå gruppavtal för bredbandstjänster 
(bredband, ip-telefoni, etc.) som omfattar samtliga 
lägenheter i föreningen. 

 Kostnaden ska fördelas enligt andelstalen och ingå i 
årsavgiften. 

 Styrelsen ges i uppdrag att välja bredbandstjänster 
och lämplig leverantör. 

 
Kontakta valberedningen 

Är Du intresserad av att vara med i styrelsen m.m? Kontakta 
valberedningen som består av Olav Heinmets (tel. 643 12 69), 
Anna Hedelius och Peter Axelsson. Det behövs fler goda 
krafter!! 

 
 



Motioner till Axets föreningsstämma 2011 
 
Följande 18 motioner har lämnats in från medlemmar och kommer att 
behandlas på föreningsstämman. Därutöver tar styrelsen upp frågan om 
gruppanslutning till bredband på stämman.  
 
För att öka intresset av att komma på stämman har styrelsen sedan flera år 
som policy att inte kommentera motionerna förrän på stämman. Styrelsen har 
dock bestämt att frångå sin policy när det gäller motion # 6 om trappstädning 
då den innehåller påhopp på våra anställda. Styrelsen har därför redan nu 
valt att kommentera motionen. 
 

# 1 Ingen tvättid på lördagar före 10.00 
# 2 Inköp av 50 ” Platt-TV med TV-Box till Tejan 
# 3 För mycket i elförbrukning 
# 4 Upphäv tidlåset på entrédörrarna 
# 5 Axets trädgårdar 
# 6 Trappstädningen 
# 7 Nytt system för sophämtning 
# 8 Uteplats på Eriksdalsgatans baksida 
# 9 Förenkla bokningen av Tejan och övernattningsrummen 
# 10 Installera balkonger 
# 11 Balkonggrupp Vickergatan 
# 12 Säkerhetsdörrar 
# 13 Miljöbättre el 
# 14 Tillåt montering av fönstermarkiser 
# 15 Markiser ovanför fönster 
# 16 Comhem som bredbandsleverantör? 
# 17 Installera brandsläckare 
# 18 Inred ett gym 

 
 
# 1 Ingen tvätttid på lördagar före 10.00 
Jag förestår att tvättstugan inte ska fungera före 10.00 på lördagar. Lördagar är, 
liksom söndagar, helgdagar. Tvättstugans ljud går rätt in i lägenheten ovanför. Kl. 
07.00 är ledig tid (dessutom startar maskinerna 06.50 av någon anledning). 
 
 
# 2 Inköp av 50 ” Platt-TV och TV-box till Tejan 
Jag föreslår inköp av en 50” Platt-TV till Tejan. Även en TV-box med tillgång till 
flera kanaler. Kanske Tejan kan användas som möteslokal vid evenemang. Kanske 
en tillgång vid uthyrning av Tejan. 
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# 3 För mycket i elförbrukning 
Jag har en överklagning på att jag får betala minst 100 kr för mycket varje månad i 
flera år. Skall kontakta Lyxfällan för uträkning. Jag har ingen spis, trasig i ca 2 år, 
äter ute varje dag. Kokar kaffebryggare 1 gång per dag. Lampa och TV i ett rum. 
Har ej uttagit på reparationsfonden, ej använt den någongång. Betalt hyra sedan 
1968. Köpt 1975. 
 
 
# 4 Upphäv tidlåset på entrédörren 
Jag föreslår att tidlåset på entrédörrarna upphävs så att portkoden fungerar dygnet 
runt, alternativt fram till midnatt. 
 
 
# 5 Axets trädgårdar 
Jag föreslår att Brf Axet anlitar professionell hjälp för underhåll, beskärning av träd 
och buskar på Axets mark. Så som trädgårdarna sett ut de senaste två-tre åren är inte 
acceptabelt. Det är en omöjlig uppgift för Lennart att hinna med detta utöver hans 
ordinarie arbete. 
 
 
# 6 Trappstädningen  
Städningen av våra trapphus är undermålig. Det beror inte på att städningen inte 
utförs, utan på att den utförs felaktigt och med felaktiga redskap. Det är hög tid att 
sluta underskatta yrkeskunskapen hos de flertal företag som erbjuder dessa tjänster. 
 
Den s.k. storstädningen som skulle utföras under sommaren med hjälp av ungdomar 
(barn till styrelsemedlemmar och anställda) är ett bevis på denna underskattning. 
Resultatet av storstädningen var bedrövlig. Helena har heller inte adekvat utbildning 
för arbetet. Förslag: Begär in offerter från städföretag, låt medlemmarna i 
föreningen ta del av vilka eventuella extrakostnader detta skulle innebära och 
därefter fatta beslut. Att bara tycka att det ”blir för dyrt” är inte acceptabelt.  
 
Fördelen med att lägga ut dessa båda uppgifter på entreprenad är uppenbar: 
A – Är vi inte nöjda kan vi reklamera. 
B – Klagar vi, behöver vi inte riskera att bli ovänner med fam. Johansson. 
 
Styrelsens kommentar: Styrelsen är mycket nöjd med våra anställdas sätt att 
sköta arbetet och ser ingen som helst anledning att outsourca städningen. Om 
det finns behov av utbildning och bättre redskap ska detta naturligtvis 
omedelbart ordnas. Det stora problemet är att golven i trapphusen har porösa 
material vilket gör dem svårstädade. Styrelsen letar efter sätt att behandla 
golvytorna till rimlig kostnad. De vi hittills undersökt skulle bli väldigt dyra. 
Letandet fortsätter. Styrelsen föreslår avslag på motionen. 
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# 7 Nytt system för sophämtning 
Vi i Brf Axets miljögrupp föreslår att bostadsrättsföreningen installerar ett nytt 
system för sophämtning. 
 
Brf Axet har i dagsläget ett sopsystem av gammal modell med komprimerade 
säckar, men komprimatorn har kopplats ur eftersom säckarna blir för tunga för 
sophämtarna. För tillfället har vi övergått till vanliga 240 l säckar vilket innebär 
större volym på soporna, detta fungerar såklart inte felfritt och orsakar dessutom 
extrajobb för Lennart Johansson! 
 
Sophämtningen är en stor utgiftspost för Brf Axet. Stockholms stads sophämtnings-
policy går i nuläget ut på att främja maskinell hämtning, kostnaderna för 
sophämtning räknas ut i förhållande till mängd och tillfällen, men även 
”dragsträcka” dvs. hur långt soporna befinner sig från sopbilen, och 
hämtförhållanden dvs. hur svårtillgängligt soprummet är. Stockholms stad främjar 
även återvinning av husfallsavfall som återanvänds för produktion av biogas. 
Avfallstaxan för maskinell hämtning av komposterad hushållsavfall subventioneras 
därför med 40 procent om behållaren förses med lås (350 kr/ton). Utsorterat 
matavfall är dessutom tungt så skillnaden kan bli marginell! Kombineras 
kompostering med källsortering (vi har ju en station tillgänglig på Eriksdalsgatan) 
blir det inte mycket sopor kvar i vanligt hushållsavfall. 
Vi skulle kunna sänka kostnaderna för sophämtning och samtidigt bidra till en lägre 
miljöpåverkan för vår bostadsrättförening genom att installera nedgrävda 
sopcontainers för matavfall respektive hushållsavfall. 
 
Vi föreslår att: 
 Styrelsen i samråd med miljögruppen utreder alternativen och om möjligt 

insförskaffar nedgrävda sopcontainers. 
 Föreningen börjar utsortera matavfall i särskilda låsta kompostcontainers, 

likaså nedgrävda. 
 För att kunna utvärdera systemet, installeras en första container samt kompost 

i ett första försök, fungerar det bra kan man gå vidare och byta ut sopsystemet 
i alla fastigheter. 

 Miljögruppen tar på sig ansvaret att informera de boende som är intresserade 
av att börja kompostera då detta måste skötas enligt bestämda regler för att 
kunna återvinnas. 

 
 
# 8 Uteplats på Eriksdalsgatans baksida. 
Baksidan mot Eriksdalsgatan används till och från under somrarna för mindre 
fester, middagar och andra mindre tillställningar. Idag finns det bara ett enda bord 
(som dessutom tillhör dagiset) som dessutom är av bristande kvalitet och håller på 
att gå sönder. Till grillningen används mindre kolgrillar och i vissa fall även 
engångsgrillar direkt på marken. 
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Jag föreslår att ett par bord/bänkar för utomhusbruk av bättre kvalitet inköpes samt 
att en riktig grill muras/uppföres på baksidan. Detta skulle förenkla och möjliggöra 
för mindre fester utomhus på baksidan. Genom att mura/uppföra en mer gedigen 
grill behöver inte enskilda medlemmar i föreningen köpa egna grillar. Sett ur 
brandsynpunkt är det säkrare än användande av engångsgrillar och mindre 
klotgrillar samtidigt som det ger föreningen möjlighet att placera grillen på en bra 
och brandsäker plats. 
 
Jag yrkar att: 
Föreningen inköper ett par utemöbler av god kvalitet till baksidan på Eriksdalsgatan 
30-32 
Föreningen murar/uppför en grill vid baksidan på Eriksdalsgatan 30-32. 
 
 
# 9 Förenkla bokningen av Tejan och övernattningsrummen 
För att hyra Tejan eller övernattningsrummen måste föreningsmedlemmar idag 
ringa under Lennarts mottagningstider. Jag själv har ofta möten dessa tider på 
arbetet vilket gör det onödigt omständigt för att i vissa fall endast kontrollera om 
Tejan eller övernattningsrummen varit lediga. 
 
För att göra det enklare (och mindre belastning under mottagningstiderna) föreslår 
jag att en kalender skapas på internet som är öppen för alla att se vilket datum som 
är bokade för respektive lokal. Detta är gratis om exemelvis Google calender 
används. 
 
Det skulle även vara bra om det samtidigt gick att göra bokningar av lokalerna per 
e-post (ett Gogglemail-konto är också gratis). Då  slipper de som istället skickar e-
post att ta tid från dem som har andra ärenden. 
 
Detta kommer att underlätta användandet av lokalerna liksom förhoppningsvis 
minska belastningen under mottagningstiderna. 
 
Jag yrkar att: 
Föreningen lägger upp bokningskalender för Tejan och övernattningsrummen så att 
alla medlemmar i föreningen kan se vilka tider som är upptagna respektive lediga. 
Föreningen ska också upprätta en e-postadress dit man kan skicka bokningar av 
lokaler och få svar inom en arbetsdag. 
 
 
# 10 Installera balkonger 
Balkonger för de lägenheter (främst Axet 2) som inte har. 
 
 
# 11 Balkonggrupp Vickergatan 
Föreslår balkonggrupp Vickergatan. 
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# 12 Säkerhetsdörrar 
Installera säkerhetsdörrar. 
 
 
# 13 Miljöbättre el 
BRF Axet ska upphandla nytt elavtal till våren 2012. Då slutar det nuvarande 
avtaler med Fortum att gälla. 
 
Miljötänk och krav på hållbart har ökat hos svenska folket de senaste åren, enligt 
flertalet undersökningar. Medan politikerna har svårt att komma överens på de 
internationella klimattoppmötena, så kan man se allt fler privatpersoner, 
kommuner, företag och föreningar som själva se över sin hållbarhet och påverkan 
på miljö och klimat. 
 
El-användningen är en av de största enskilda påverkansfaktorer vi som 
bostadsrättsförening har. Inte bara på miljö och klimat, utan, även på 
energimarknaden. I nuläger tar vi i vår elförsörjning ingen särskild hänsyn till 
miljö, klimat och hållbarhet. I samband med upphandling av nytt el-avtal är det 
dags att ändra på det. 
 
Idag finns lösningar med klara miljöfördelar, både i form av vanliga el-avtal med 
särskild sk. miljöel och i form av t.ex. vindkraftsandelar. Just vindkraftsandelar – 
ett sorts delägarskap i vindkraftsverk – är inte bara hållbart utan kan dessutom vara 
väldigt kostnadseffektivt. 
Denna typ av lösningar bör vi titta närmare på när vi upphandlar nytt elavtal. 
 
Jag föreslår att: 
 årsmötet ålägger styrelsen att presentera ett förslag på ny el-lösning som är 

miljöbättre än den vi har idag. 
 kostnad och fördelar för miljö, klimat och hållbarhet i det nya förslaget skall 

redovisas gentemot nuvarande lösning och gentemot ev. andra förslag på ny 
lösning. 

 styrelsen samråder med miljögruppen i frågan och uppmanas att presentera att 
gemensamt förslag. Om miljögrupp och styrelse inte lyckas enas om ett 
gemensamt förslag, skall styrelsen presentera sitt förslag själva och 
miljögruppen får presentera sitt. 

 förslag på miljöbättre el presenteras senast till årsmötet 2011. 
 
 
# 14 Tillåt montering av fönstermarkiser 
Förslag att: 
de boende på Vickergatan, som önskar, skall tillåtas sätta upp fönstermarkiser. 
 
Sommaren 2010 var det 30-35 grader varmt i min lägenhet soliga dagar. Efter 
solnedgång var det fortfarande upp till 27 grader varmt. Lägenheterna har ingen 
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luftgenomströmning och blir därför ovanligt kvava. Det finns ingen annat effektiv 
sätt, att skydda lägenheten mot värmen från solen, än ett skydd som hindrar solen 
att träffa fönster. Egen luftkonditionering är inget bra alternativ då det är bullrigt, 
miljöovänligt, tar plats och kräver jordad kontakt. Dessutom måste man ha en 
ganska kraftig slang hängande ut genom fönster. 
 
Styrelsen har tidigare avslagit begäran från andra boende och hänvisat till att det 
blir för ”plottrigt”. Jag har svårt att förstå det argumentet, då Vickergatans fasad 
mot bollplanet endast har fönster. Fasaderna på föreningens övriga hus har dörrar, 
fönster, balkonger och markiser. 
 
För att undvika ”plottrighet” kan man välja en enfärgad markis i sober tom som är i 
samklang med fasadens färg (likadan för alla). 
 
Det finns redan fem fönstermarkiser på Vickergatan.  
 
 
# 15 Markiser ovanför fönster 
Jag föreslår att de som vill och har behov av markiser ovanför fönster skall få sätta 
upp sådana oberoende av vad övriga hyresgäster har för önskemål. Frågan får gärna 
voteras. 
 
 
# 16 Comhem som bredbandsleverantör? 
(Lägre pris – vi har ju TV via dom också). Kanske kan det förhandlas/grupprabatt. 
 
 
# 17 Installera brandsläckare 
Brandsläckare skulle kunna installeras på utvalda ställen, så att alla medlemmar vet 
var de finns. 
 
 
# 18 Inred ett gym 
Istället för ”Thaimassage” (?) satsa på ett gym i lokalen, med några ”må bra” 
maskiner: löpband, rodd, bänkpress, rygg – till allas nytta & hälsa. 
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