
Dagordning till stämman 13 februari 2012 
 

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.    Motioner/anmälda frågor 
9.    Styrelsens årsredovisning 

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

 
 
 

Välkommen till stämman! 
 
 

 
Information från styrelsen i Brf.Axet                    nr 135 
              Januari 2012 
 

Kallelse till Årsstämma 
 

Härmed kallas Du till 
Brf.Axets föreningsstämma 

Måndagen den 13 februari 2012 
Kl. 19.00 

Tilltugg, dryck m.m. serveras från 18.30 
i Eriksdalsskolans Östra matsal 

 

Gå in genom skolans entré mot bollplanen som kommer att vara 
upplåst. Därefter är det skyltat till stämman. 
 

Kom och var med och fatta beslut och träffa dina grannar! 
Dessutom bjuder Axet på goda snittar och läsk. 
 

 



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

Vilka frågor behandlas? 
På stämman behandlas vad som hänt i Axet, resultatet från förra 
året samt val till styrelsen, revisor och valberedningen. Tag gärna 
med årsredovisningen som delades ut i december. Annars får Du 
en ny på stämman. 

Inga motioner i år 
Man kan säga att vi går från ytterlighet till ytterlighet! Förra året 
var det rekordmånga 18 motioner som hade lämnats in och 
behandlades. Till årets stämma kom inga motioner in i tid. Vi 
kommer därför att mycket tid över på årets stämma till 
information och allmänna frågor.  
 

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 
som hjälper till Axet! 
 

Utrensning av cyklar 
Innan årsskiftet gjordes ett försök att rensa ut övergivna cyklar 
ur cyklerummen. Avsikten är att ge plats till alla som står i kö. 
Men försöket gick inte så bra då författaren av Om Axet virrade 
ihop begreppen. Det blev därmed omöjligt att avgöra om 
rödmärkta cyklar ska vara kvar eller kastas. 
 
För att slippa dylika krångligheter kommer vi i fortsättningen att 
köpa in namnskyltar till de cyklar som står i cykelrummen. 

Genialt enkelt, om vi får säga det själva. Därmed blir det lätt att 
se vems cykeln är. 
 
Bakgrunden är att det är stor efterfrågan på cykelrumsplatser, 
samtidigt som en hel del cyklar kan vara kvarglömda av dem 
som flyttat. Problemet är att veta vilka cyklar som är vad, men 
med genidraget namnskylt löser det sig. Tror vi. 
 
Mer information kommer. 

 
Lite info om det pågående underhållet 

Portkoden på Vickergatan kommer att bytas under våren. Det 
ska dras några kablar till, sedan är det dags för låssmeden att 
komma och installera nya portlås. 
 
Trapphusen på Eriksdalsgatan 20-36 kommer att målas om. Just 
nu pågår arbetet i nr 20. Då vi avser behålla och återskapa den 
fina marmoreringen är arbetet ganska avancerat, och utvärdering 
kommer successivt att göras varefter portarna blir klara. Om du 
funderar på att installera säkerhetsdörr är det ett guldläge att 
göra det innan porten målas. Prata med Lennart som har koll på 
priser m.m. 
 
Övernattningsrummen håller på att få en nyrenoverad dusch. Det 
gamla orsakade vattenskada. Fint blir det, och snart är det klart. 
 
Ett nytt cykelrum håller på att färdigställas i källaren på 
Timotejgatan 5. Det kommer naturligtvis att avlasta bristen på 
cykelrumsplatser. 
 
Gården Eriksdalsgatan kommer att fixas med uteplatser och 
möbler så snart det blivit vår. 


