
Uthyrning i andra hand – vad gäller? 
Den som vill hyra ut sin lägenhet i andra hand behöver 
föreningens tillstånd. Att hyra ut lägenheten i andra hand utan 
tillstånd innebär att nyttjanderätten förverkas, vilket kan leda till 
att man blir av med lägenheten genom avhysning. 
 
På Axets hemsida, www.brfaxet.se, finns en blankett för 
ansökan om tillstånd till uthyrning av lägenheten. Blanketten 
lämnas till vicevärden eller fastighetsskötaren. 
 
Principen för att få tillstånd är att du: 
1. bor i lägenheten 
2. under en tid inte kan bo i lägenheten av ”beaktansvärda skäl” 
3. därefter åter avser att bo i lägenheten. 
 
Exempel på ”beaktansvärd skäl” som godkänns är studier eller 
tillfälligt arbete på annan ort, längre utlandsresa, sjukvårdsvistelse 
eller att provbo hos någon annan. Tillstånd beviljas max ett år i 
taget, provbo totalt under högst ett år. Vid förlängning behöver ny 
ansökan göras. 
 
Att provbo hos någon annan godkänns totalt i högst ett år. Vi 
godkänner även att lägenheten hyrs ut under tiden man ligger på 
sjukhus för vård. 
 

Övernattningsrummen renoveras 
I december kommer övernattningsrummen att fräschas upp. 
Duschen kommer t.ex. att kaklas. Förra året användes övernatt-
ningsrummen rekordmånga 421 nätter. Så det är inte konstigt att det 
behövs uppfräschning emellanåt. 
 
Då renovering pågår kommer övernattningsrummen vara stängda. 
Vi undersöker även olika alternativ för att förenkla bokningen. 
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Märk cykeln – annars rensar vi bort den! 

Det är fullt i våra cykelrum och cykelstall. Därför kommer vi att 
rensa ut  alla cyklar som ser övergivna, bortglömda och herrelösa 
ut. 
 
För att vi inte av misstag ska råka rensa ut din cykel måste den 
vara märkt med antingen ditt namn eller med röd tejp på 
stänkskydd eller ram. Röd tejp kan du få av Lennart. Namnskylt 
köper du i närmaste cykelaffär. 

 
Cyklar som inte är märkta med röd tejp eller namn på någon som 
bor i Axet kommer alltså att rensas ut och lämnas till återvinning. 
Utrensningen sker i december. 
 

http://www.brfaxet.se/�


Hur många cyklar är det tillåtet att ha i 
cykelrummet? 

De som bor i Axet – och fått nyckel till cykelrum – får ha max en 
cykel var i cykelrummet. Om du har fler cyklar får du lagra dem i 
förrådet eller någon annanstans. Det fungerar inte att förvara 
extracyklar i cykelrummet, platserna är begränsade och det står 
flera cyklar i kö att få komma in. 
 

Nytt cykelrum på gång! 
För att alla som vill ska kunna få en cykelrumsplats har styrelsen 
bestämt att ordna ett nytt cykelrum i källaren på Timotejgatan 5. 
Arbetet med att tömma lokalen och måla den påbörjas så snart 
som möjligt. Det nya cykelrummet beräknas öppna strax efter 
årsskiftet. 
 

Bahnhofs bredband 
Det har snart gått en halvt år sedan Bahnhof tog över och 
gruppanslutningen började. Berätta gärna för oss hur du tyckar 
att det fungerar genom att skicka dina synpunkter till 
info@brfaxet.se.  
 
Du som inte har har hämtat en router kan kvittera ut en hos 
Lennart. 
 

Arbete med kabel-TV 
Com Hem, som levererar TV-kanalerna, håller på att höja 
kapaciteten i sitt nät. Det kan därför bli en del störingar i TV-
sändningarna under en tid. En effekt av arbetet är att TV8 och 
Kanal9 byter plats, och en ny kanalsökning behöver göras. Om 
du är osäker på hur du gör kanalsökningen, kan du alltid ringa 
Com Hem för hjälp, tel 0775-17 17 11. 
 

Vem slänger fimpar? 
Uppenbarligen finns det de som tror att våra gårdar är en 
askkopp. För att det inte ska råda missförstånd om vad som 
gäller så meddelas härmed att det inte är tillåtet att slänga ut 
fimpar från balkongen eller fönstret. Dels blir det skräpigt, dels 
kan det ju börja brinna. 
 
Att slänga ut fimparna är oerhört nonchalant mot grannarna och 
de som sköter om gårdarna. Ta hand om dina fimpar själv i 
fortsättningen.   

 
 

Väggarna på Vickergatan  
Nu har väggarna i samtliga lägenheter på Vickergatan 
kontrollerats och en sammanställning har gjorts. Nu börjar 
analysen av vilka åtgärder som behöver vidtas. 
 

Vår budget detta år  
Budgeten för detta räkenskapsår innehåller 1,2 milj kr för 
planerat underhåll. Vi räknar samtidigt med att göra ett resultat 
på ca 1,5 milj kr, så ekonomin är god. Senast vi höjde 
årsavgiften var 2004. Det känns bra. Vi närmar oss 10 år utan 
avgiftshöjning! 
 

Stör inte grannarna  
Det är inte tillåtet att spela hög musik så att grannarna störs. Och 
det är inte heller tillåtet att spela hög musik på tider då det är 
uppenbart att någon kringboende vill sova. Om nu någon var 
okunnig om detta. 
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