
Brf.Axets styrelse 
 
Från februari 2011: 

ordf. Ulrica Ericsson E 26 073-9346488 
v.ordf. Inge Björkander E 26 640 07 56 
sekr. Mia Wallin T 3 073-6731583 
stud. Mari-Ann Teiling E 30 702 28 58 
 Helena Rosén R 14 22 41 20 
 Anders Nyström E 36 070-7551095 
 Gunnel Persson HSB 785 35 00 
    
suppl. Marja Lehtinen V 13 073-5527304 
suppl.  Christina Hedwall R 12 668 09 08 
suppl.  Rasmus Bjälkeson E 26 0739-487270 
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 130 
                           Mars 2011 

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!!!!! 



Årsstämman 
Ordinarie årsstämma hölls i Eriksdalsskolan den 21 februari. 
109 röstberättigade medlemmar deltog. Ulrika Eriksson inledde 
mötet och Christer Sigewall valdes till mötesordförande. 
Christer ledde stämman i högt tempo så att alla punkter på 
dagordningen hans med..  
  

Mötet fastställde resultat- och balansräkningen och gav 
styrelsen ansvarsfrihet. Samtliga arvoden förblev oförändrade. 
 

Rekordmånga 18 motioner behandlades: 
1.   Tvättider på lördagar 
Stämman beslöt att skjuta tvätttiderna på lördagar så att första 
passet börjar 10.00 och det sista slutar 22.00. 
2.   Inköp av platt-TV till Tejan 
Stämman avslog förslaget, lokalens tjock-TV får räcka. 
3. För mycket elförbrukning i min lägenhet 
Ej stämmofråga, inga fel har hittats. 
4. Portkoden ska fungera dygnet runt 
Efter omröstning beslöt stämman att koden (utom på Vicker-
gatan) ska fungera fram till 22.00 istället för som nu till 21.00. 
5. Anlita professionell hjälp för skötsel av Axets trädgårdar 
Stämman gav styrelsen fortsatt förtroende att besluta om  
gårdarnas skötsel. 
6. Lägg ut trappstädning på entreprenad 
Stämman avslog förslaget då  städningen fungerar bra. 
7.  Nytt system för sophämtning  
Stämman beslöt att styrelsen och miljögruppen ska utreda olika 
lösningar på sophanteringen. 
8.  Utemöbler och grill till Eriksdalsgatans baksida 
Styrelsen planerar bygga uteplats med möbler, men ingen grill. 
Stämman beslöt att ge styrelsen förtroendet att sköta byggandet. 
9. Förenkla bokningen av Tejan 
Stämman gav styrelsen i uppdrag att se över bokningsrutinerna. 
10. Installera balkonger (se motion 11) 

11. Balkonggrupp Vickergatan 
Stämman beslöt att de som vill ha balkong kan gå ihop och 
driva frågan (inhämta tillstånd, ritningar m.m.) tillsammans 
med styrelsen. 
12. Intallera säkerhetsdörrar 
Stämman beslöt att den som vill ha en säkerhetsdörr även i 
fortsättningen får bekosta installationen själv. Axets krav är att 
säkerhetsdörren ska se likadan ut som den gamla dörren. 
13. Miljöbättre el 
Stämman beslöt att styrelsen ska titta på miljövänligare el då 
nytt elavtal tecknas, vilket sker under 1:a kvartalet 2012. 
14. Tillåt montering av fönstermarkiser (se motion 15) 
15. Markiser ovanför fönstret 
Stämman avslog motionen, fasaden och fönsterkarm kan 
skadas. 
16. Comhem som bredbandsleverantör 
Stämman sköt motionen till frågan om gruppanslutning av 
bredband (se nedan). 
17. Installera brandsläckare på strategiska platser 
Stämman avslog motionen, den som vill kan själv ordna 
brandsläckare i sin lägenhet. 
18. Inred ett gym i Axet 
Stämman avslog motionen, det finns nybyggda gym i närheten. 
 

Gruppansluning av bredbandet 
Stämman antog styrelsens förslag att gruppansluta samtliga 
lägenheter till vårt fiberbredbandsnät. Just nu pågår upphandling 
av  levererantör. Kostnaden för gruppanslutningen, som varierar 
beroende av vilken leverantör som väljs, kommer att ingå i 
årsavgiften. 
 
Gruppanslutningen kommer, beroende på vilken leverantör som 
väljs, att starta i sommar eller under hösten. Mer info kommer. 


