
Brf.Axets styrelse 
 
Från februari 2013: 

ordf. Inge Björkander E 26 640 07 56 
v.ordf. Helena Rosén R 14 22 41 20 
studansv. Mari-Ann Teiling E 30 702 28 58 
 Mia Wallin T 3 073-6731583 
 Anders Nyström E 36 070-7551095 
 Rasmus Bjälkeson E 26 0739-487270 
 Sarah Andree HSB 010-4421000 
    
Sekr. Christina Hedwall R 12 668 09 08 
suppl. Jan Fredriksson E 30 643 75 02 
suppl. Katin Jordås E 30 0765-263586 
suppl. Gunnel Persson HSB 010-4421000 

 
 

Föreningsvalda revisorer 
 

ordinarie Jan Höglund T 7 642 43 29 
suppleant Märit Björnlund E 32 99 29 91 

 
 

Personligt husombud 
Styrelsen har har utsett personliga husombud som hjälper ny-
inflyttade att hitta, synar av utrymmen och är din kanal till 
styrelsen. 
 

 Vickergatan 3-15: Rasmus Bjälkeson 
 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 
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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 
E-mail: kontakt@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 
telfonsvarare, 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 11 februari. 77 
kom. Mötet leddes av Per-O Östlund och Axet bjöd på godis, 
snittar och dricka. 
 

Mötet fastställde resultat- och balansräkningen och gav styrelsen 
ansvarsfrihet. Jan Fredriksson och Karin Jordås valdes in i 
styrelsen som suppleanter. 
 

14 motioner behandlades 
Det hade lämnats in 14 motioner till stämman. Fullständigt 
protokoll från stämman finns på www.brfaxet.se: 

1. Hur tänkte arkitekten? Stämman beslöt att inte ändra på 

trappan ned till Tejan. 

2. Dela ut häfte om vår historia på årsmötet. Stämman 

konstaterade att häftet finns på vår hemsida. Även en länk 

till en uppsats om vårt område ska läggas där. 

3. Föreläsning på årsmötet. Stämman ansåg att en kulturkväll 

i stället kan anordnas i Tejan. Styrelsen kan bevilja bidrag. 
4. Kan vi ordna en studiecirkel om vårt område? Stämman 

beslöt samma som på fråga 3. 

5. Inför gemensam vårstädning. Motionen avslogs. Stämman 

konstaterade att den som vill gärna får hjälpa Helena och 

Lennart att sköta gårdarna. 

6. Dela kunskaper om odlingsrutor. Ulrica Ericsson, f.d. 

styrelsen, delar gärna med sig av sina erfarenheter. 

7. Önskemål om bidrag till Hobbyklubben. Stämman 

konstaterade att klubben ska vända sig till styrelsen om 

den vill ha bidrag. 

8. Inför sophantering med möjlighet till kompostering. Efter 

omröstning beslöt stämman (med rösterna 47 – 20) att vi 

ska avvakta tills kommunen har bestämt vilka regler och 

krav som ska gälla.  

9. Gör om soprum till cykel- och barnvagnsrum. Stämman 

beslöt att avslå motionen , hänger ihop med fråga 8. 

10. Säg upp elavtalet. Stämman beslöt att inte säga upp 

elavtalet som gäller i ytterligare två år. Vid nästa stämma 

ska styrelsen presentera förslag till riktlinjer för upp-

handling av nytt elavtal. 
11. Mer demokratiskt Brf.Axet. Stämman beslöt att även 

fortsättningsvis följa gängse rutiner. 

12. Alla dörrar ska se korrekta ut. Stämman konstaterade att 

befintligt regelverk är tillfyllest. 

13. Tillåt markiser över fönstren. Stämman avslog motionen 

då markisuppsättning kan orsaka skador på fastigheten. 
14. Byt flagnad färg på pinnar i torkrum. Stämman 

konstaterade att styrelsen redan påbörat arbetet med att 

byta ut pinnarna efter att motionären uppmärksammat 

problemet.    
 
 

Bastuns och solariets städavgift 
Nu är det dags att betala årets städavgift. Vi kommer inte att 
avisera avgiften mer, utan du som har tillgång till bastun eller 
solariet ska betala 100 kr till vårt pg-konto 40 00 96-4. Avgiften 
avser en storrengöring. Den ersätter alltså INTE att du måste 
städa efter dig varje gång du använder bastun eller solariet. Efter 
den 1 maj stängs din nyckelbricka av om du inte betalat. 
 

Två lokaler lediga 
Vill du hyra ett extra utrymme? Två lokaler har blivit lediga: 

 Lokal 9019, Timotejgatan 7, 6 kvm, hyra 900 kr/mån 

 Lokal 9028, Råggatan 10, 10 kvm, hyra 1 000 kr/mån 

 
Hör av dig till Lennart om du är intresserad. Han visar så gärna. 
Lokalerna uthyres så fort som möjligt. Lokal 9028 har fönster. 
Det har inte lokal 9019. 


