
Dåligt plogade gator 
Även detta år har det kommit mycket snö på kort tid. Resultatet 

är kaos på gator och trottoarer. Men Lennart har som vanligt sett 

till att gårdarna är framkomliga. Dessutom har han hjälpt många 

att få fram bilen ur gatans snövallar. Lennart är bäst! 

 

Porten är inget förråd! 

Det är inte tillåtet att förvara cyklar, leksaker, pulkor, slädar 

m.m. i porten. Endast rullatorer som inte hindrar utrymning är 

tillåtet. Om du ställt saker i porten, vänligen ta bort dem, för de 

försvårar städningen. Det är inte heller tillåtet att ha dörrmattor 

utanför dörren. De försvårar också städningen. Tack för din 

medverkan! 

 

Koden på Vickergatan nattstängs 

Fram till nu har portkoden på Vickergatan fungerat dygnet runt. 

I januari kommer dock nattbegränsningen att återinföras. Det 

betyder att koden inte fungerar mellan 22.00 – 06.00. För att 

komma in efter 22.00 behöver du således nyckelplattan. 

En riktig God Jul och 

 Gott Nytt år 
önskar 

Styrelsen, Per-O, Lennart och Helena 
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Här kommer 

årsredovisningen! 
 

Årsredovisningen för räkenskapsåret 1 september 2011 – 

31 augusti 2012 delas nu ut. Årsredovisningen innehåller en 

preliminär dagordning till stämman i februari 2013 samt styrel-

sens förslag till verksamhetsberättelse och bokslut inklusive 

revisorernas berättelse. Tag gärna med årsredovisningen till 

stämman. 

 

Bokslutet visar ett överskott på 1 438 506 kr vilket är ungefär 

samma resultat som året innan. Det planerade underhållet 

uppgick till 961 205 kr. Vår ekonomi är stabil. Årsavgifterna 

höjdes senast den 1 oktober 2004. Ingen höjning är heller 

planerad under innevarande år vilket sträcker sig fram till 31 

augusti 2013. 



Samköp av el 
Under året köpte Axet el för 1 520 294 kr. Inkomsten av el-

tilläggen var samtidigt 1 017 736 kr. Det betyder att Axets egna 

kostnad för fastighetselen (d.v.s. tvättstugor, källare, porthus 

gårdar m.m.) är 502 558 kr vilket motsvarar ca 335 000 kWh. 

 

Då Axet tog 1,5 kr per förbrukad kWh gick det åt totalt 678 490 

kWh el vilket är ungefär 10% lägre förbrukning än vad elbolagen 

utifrån schabloner och normalförbrukning räknar med ska gå åt. 

Förklaringen kan vara att Axet-bor är mer sparsamma med elen 

än andra. Eller hur? 

 

Stämman hålls i februari 
I februari hålls årsstämman. Du kommer att få en kallelse till 

stämman i januari.  

 

Motioner före 31 december 
Om Du har något förslag som Du vill ska tas upp på stämman 

måste Du skriva en motion före den 31 december. Sist var det 

ingen motion, året innan var rekordmånga. Det ska bli spännande 

att räkna antalet denna gång. Lämna motionen i Axets brevlåda, 

Timotejgatan 3, ingång från gården. Använd gärna mallen 

bredvid. 

 

Kolla Din brandvarnare 
Föreningen har satt upp brandvarnare i alla lägenheter. 

Kontrollera att den fungerar som den ska genom att trycka på 

knappen så att den piper. Det är jätteviktigt nu när mycket ljus 

tänds. Om brandvarnaren inte fungerar, byt batteri vilket är ditt 

ansvar. Om den ändå inte fungerar, kontakta Lennart (på 

besökstiderna måndag och fredag 07.30 – 08.30). 

 

Tillägg till hemförsäkringen 
Många försäkringsbolag erbjuder er att teckna en särskild 

tilläggsförsäkring till hemförsäkringen. Tilläggsförsäkringen 

begränsar det belopp ni vid ett och samma skadetillfälle kan bli 

skyldig att betala för ytskiktsreparation. 

 

I Axets fastighetsförsäkring finns det också ett sådant skydd som 

begränsar beloppet till max 10 000 kr vid ett och samma 

skadetillfälle. Om din tilläggsförsäkring inte ger ett bättre skydd 

är den onödig. Däremot behöver du alltid hemförsäkringen för 

den gäller för skador på dina möbler m.m. Axets fastighets-

försäkring gäller enbart för skador på fastigheten. 

 

På  hemsidan www.axet.se har vi lagt ut en broschyr om 

hantering av vattenskador.   

 

 

Motion till brf.Axets stämma februari 2013  

Datum: _________    Namn: ___________  

Adress: _______________     Läg.nr: ____ 

Jag föreslår att:______________________ 

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 


