
Hjälp till mot inbrott 
Tyvärr händer det att inbrottstjuvar slår till i Axet. Det är alltid 

lika tråkigt och hemskt för den som drabbas. Men det är mycket 

vi kan göra för att hjälpas åt att försvåra och förhindra inbrott: 

 

1. Stäng dörren 

Se alltid till att du stänger port- och källardörrar efter dig. När 

det är riktigt kallt blir våra dörrstängare tröga vilket gör att de 

inte alltid drar igen dörren. Du måste därför själv kontrollera att 

den stängs. Det är många med onda avsikter som letar efter en 

öppen dörr att ta sig in igenom. 

  

2. Säkra fönstren 

Även om fönstren är stängda kan en tjuv bryta upp dem. Allt som 

behövs är lite tid och skydd av mörker. Lennart har i samarbete 

med en låssmed tagit fram ett skydd som gör det svårare att bryta 

upp fönstren. Prata med Lennart om du är intresserad. 

 

3. Håll koll och slå larm  

Reagera om du hör eller ser något konstigt och ring till Polisen 

om det pågår ett inbrott. 

  

Portkoden byts 

Från den 2 februari 2015 byter vi till nya portkoder. Den nya 

koden meddelas genom en lapp som delas ut samtidigt som  

detta Om Axet.   

 

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 2013 – 

31 augusti 2014 delas nu ut. Årsredovisningen innehåller en 

preliminär dagordning till stämman i februari 2015 samt styrel-

sens förslag till verksamhetsberättelse och bokslut inklusive 

revisorernas berättelse. Tag gärna med årsredovisningen till 

stämman som hålls i februari. 

 

Bokslutet visar ett överskott på 326 436 kr. Jämfört med tidigare 

år var det en försämring med ca 1,1 milj. Förklaringen är att vi 

betalade 2,2  milj i ränteskillnadsersättning då vi löste och la om 

två bundna lån med hög ränta. Att resultatet bara försämrades 

med 1,1, milj beror på att räntekostnaden på lånen, reparation-

erna och värmekostnaden blev lägre än tidigare år. 



Mer än 10 år utan höjning 
Vår ekonomi är stark. Senast årsavgifterna höjdes var den 1 

oktober 2004, vilket betyder att vi nu passerat 10 år utan höjning. 

Ingen höjning är heller planerad under innevarande år, d.v.s. 

fram t.o.m. 31 augusti 2015. 

 

Samköp av el 
Under året köpte Axet el för 1 414 855 kr. Inkomsten av el-

tilläggen var 984 043 kr. Det betyder att Axets egna kostnad för 

fastighetselen (d.v.s. tvättstugor, källare, porthus gårdar m.m.) är 

430 812 kr vilket motsvarar ca 287 000 kWh. 

 

Då Axet tog 1,5 kr/kWh gjorde de boende tillsammans av med 

656 029 kWh. Det var en minskning jämfört med förra året och 

ungefär 10% lägre än vad elbolagen utifrån normalförbrukning 

räknar med ska gå åt. Det kan man väl bara tolka som att vi i 

Axet är lite mer sparsamma med elen än andra. 

 

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. Lämna 

motionen i Axets brevlåda, Timotejgatan 3, ingång från gården 

eller maila till kontakt@brfaxet.se. Använd gärna mallen 

bredvid. 

 

 

 

 

Förslag till nya stadgar 
Våra stadgar ändrades senast 2010. Sedan dess har bostadsrätts-

lagen ändrats. För att uppdatera stadgarna till lagändringarna 

föreslår styrelsen att HSB:s nya mönsterstadgar antas. 

Förändringarna kommer dock inte att gälla förrän stadgarna 

antagits av ytterligare en stämma. 

 

Var försiktig med elden 
I jul och under den mörka årstiden är det vanligt med tända ljus. 

Var dock försiktig och lämna aldrig brinnande ljus utan uppsikt. 

Kontrollera att brandvarnaren fungerar genom att trycka på 

testknappen så att den piper. Om brandvarnaren inte fungerar, 

byt batteri. Om den ändå inte fungerar, kontakta Lennart. 

 

 

Motion till brf.Axets stämma i februari 2015  

Datum: _________    Namn: ___________  

Adress: _______________     Läg.nr: ____ 

Jag föreslår att:______________________ 

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 


