
 
Motion till föreningsstämman 2012 

 
   Namn: ________________________ Läg.nr: ___________ 
 
  Adress: ________________________  Tel.nr: ___________ 
 
  Jag har följande förslag: 
   
  _________________________________________________ 
  
  _________________________________________________ 
 
  _________________________________________________ 
 
  _________________________________________________ 
 
 __________________________________________________ 
 
  __________________________________________________ 
 
  __________________________________________________ 
 
  __________________________________________________ 
 
  __________________________________________________ 
  Lämnas i Brf. Axets brevlåda, Timotejgatan 3 (från gården) 
  senast den 31 december 2011. 
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Årsredovisningen 
redan utdelad! 

 
Ibland går det snabbt! Årsredovisningen både trycktes och delades 
ut innan detta om Axet ens var skrivet. Men här kommer i alla fall 
en påminnelse om att årsredovisningen har delats ut. 
 
Årsredovisningen innehåller förslag till verksamhetsberättelse och 
bokslut samt en preliminär dagordning till stämman som hålls i 
februari 2012. Tag gärna med årsredovisningen när du kommer på 
stämman. Om du glömt den är det ingen katastrof, du kan få en ny 
på stämman. Du kan även hämta en ny Årsredovisning på 
www.brfaxet.se. 
 
 



Axets ekonomi 
Bokslutet visar ett överskott på 1,6 milj kr. Axets ekonomi är 
således god. Jämfört med året innan förbättrades resultatet med 1,2 
milj kr. I huvudsak beror det på att underhållet minskat med 1,6 
milj kr. Driftkostnaden ökade med 0,6 milj, främst p.g.a. en 
retroaktiv pensionsinbetalning.  
 

Stämman hålls i februari 
Årsredovisningen behandlas på årsstämman som hålls i februari. 
Du kommer att få en kallelse till stämman i januari. 
 
Om du vill föreslå något kan du skriva en motion till stämman. 
Motioner ska vara inlämnade senast 31 december, så det är hög tid 
att börja skriva. På sista sidan hittar du en mall som kanske 
underlättar. Under den senaste stämman behandlades rekordmånga 
18 motioner. 
 

Kolla din brandvarnare 
Föreningen har satt upp brandvarnare i alla lägenheter. Kontrollera 
att den fungerar genom att trycka på testknappen. Och var försiktig 
med tända ljus, lämna dem aldrig utan uppsyn. 
 

Torka skorna 
Tänk på torka av skorna när du går in i porten. Det finns en 
anledning till att dörrmattorna ligger där. Tack för din medverkan.   

 
Stäng dörrarna 

När det är kallt blir dörrstängarnas olja seg. Då händer det att 
dörrstängaren inte orkar dra igen dörren, utan den behöver lite 
handhjälp. Se till att dörrarna, särskilt källardörrarna, stängs efter 
dig. Det bästa sättet att hindra inbrott är att stoppa tjuvarna från 
att komma in. 

Utrensning av cyklar 
Utrensningen av cyklar i cykelrummen har börjat. Om du har en 
cykel som ska vara kvar, se till att den är märkt med namnskylt 
eller tape.  

 
Eriksdalsgatans trapphus 

Renoveringen av Eriksdalsgatans trapphus kommer strax att 
starta i den första porten, Eriksdalsgatan 20. Eftersom trapphusen 
och dörrarna kommer att målas så är det ett gyllene tillfälle att 
köpa och installera en säkerhetsdörr. En säkerhetsdörr kostar ca 
20 000 kr. Lennart har bra koll på säkerhetsdörrar, det kan därför 
vara en bra idé att prata med honom. 
 
Axets krav på en säkerhetsdörr är att den ska se så lika den 
gamla dörren som möjligt. Med en säkerhetsdörr blir det inte 
bara säkrare, det blir även mindre ljudläckage från trapphuset. 
 

Bredband 
I förra Om Axet frågade vi hur Bahnhofs bredband upplevs. 
Fem Axetbor hörde av sig, deras åsikter gick stort isär. En del 
var nöjda, andra missnöjda. Den vanligaste kritiken är att 
bredbandet plötsligt blir segt. Vi har vidarebefordrat 
synpunkterna till Bahnhof som letar efter lösningar. 
 
 

En god jul och ett gott nytt år 
önskar Styrelsen, 

Lennart, Helena och Per-O 
 

 


