
Inbrottsförebyggande lampa Grindshage 
Styrelsen har bestämt att installera en lampa med rörelsesensor 

som tänds om någon obehörig tar sig in på gården mot parken. 

Installationen är skjuten till efter sommaren då vår elektriker har 

tid att utföra arbetet. Det är ju ändå under den mörka årstiden som 

lampan ska göra mest nytta. 

 

Sophämtningen 

Ännu finns inget nytt att rapportera. Vi fortsätter att själva samla 

ihop soporna i avvaktan på att kommunen ska komma fram till 

vilka krav som ska gälla. Innan vi vet det är det svårt att fatta 

beslut om vilka investeringar vi ska göra. 

 

Det betyder att det fortfarande är viktigt att tänka på att slänga så 

lite som möjligt i sopnedkasten. Använd de gröna 

återvinningskärlen på Eriksdalsgatan för tidningar och 

förpackningar och släng hellre den tunga kattsanden i 

grovsoprummet.   

 

Axets hemsida 

Under våren bytte HSB system för föreningarnas hemsidor. 

Resultatet blev att det inte gick att uppdatera vår hemsida under 

flera månader. Inte alls bra. Nu kan vi dock åter komma åt vår 

hemsida www.brfaxet.se. Vi kommer nu att gå igenom 

materialet och fräscha upp informationen.    

 

 

Trevlig Sommar! 
Styrelsen, Per-O, Lennart och Helena 

 Information från styrelsen i Brf.Axet                   nr 150 

                   Juni 2015 

 

 

Dags för semester! 
 

Från den 22 juni till 3 augusti kommer både fastighetsskötaren 

och vicevärdens kontor att vara stängda. Under tiden kan du vid 

akuta behov ringa till: 

 Fastighetsskötare Lennart; 070-566 15 69 

 Vicevärd Per-O 0733-200 204 

 

Under sommaren kommer det alltid att finnas någon i styrelsen 

som är tillgänglig i fall det händer något.  

 

Under tiden som Helena är ledig kommer axet att ta in en vikarie 

som ser till att trapphusen hålls rena. 

 

 

  

http://www.brfaxet.se/


Utrensning av cyklar 
Lennart har nu märkt upp cyklar som sett övergivna ut med röd 

tejp. De kommer att fraktas bort. Ta hand om din cykel (om den 

blivit märkt med röd tejp) med en gång om du vill slippa det. 

 

Fler cykelställ byggs 
Några cykelställ är överfulla. Styrelsen har därför bestämt att 

utöka med fyra nya platser för cykelparkering. De kommer att 

byggas utanför Vickergatan 5, Vickergatan 11, Timotejgatan 3 

och Råggatan 8. Byggstart planeras i augusti. 

 

 Regler för grillning 
Sommar brukar hänga ihop med grillning. Därför kan det vara bra 

att förtydliga vad som gäller för grillning i Axet. Följande har 

styrelsen bestämt: 

 

Det är inte tillåtet att grilla på balkongen 

Det är inte tillåtet att grilla på balkongen. Dels utgör det en 

brandfara, dels stör rök och os grannarna. 

 

Det är OK att grilla på gårdarna under två förutsättningar 

Det är tillåtet att grilla på gårdarna om det inte råder stor brandrisk 

i skog och mark samt att grillröken inte stör de som bor i husen.  

 

Information om brandrisken kan fås från appen ”Brandrisk nu” 

som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ligger bakom. 

För att inte störa de boende ska grillen placeras så att röken blåser 

bort från husen. 

 

Iordningsställda grillplatser 

I många parker finns det iordningsställda grillplatser. Att grilla där 

kan både vara praktiskt och trevligt.  

OVK-besiktningen 

Vid återbesiktningen släpptes tyvärr inte besiktningsmannen in i 

fyra lägenheter vilket gjorde att OVK-besiktningen inte 

godkändes för Axet 3 (Vickergatan) och Rågen 2 (Råggatan). 

Ombesiktning ska ske senast den 30 september 2015. Att 

besiktningsmannen trots avisering i god tid inte släpptes in 

innebär att Axet kommer att drabbas av betydande merkostnader. 

Styrelsen anser att det är de som orsakat merkostnaderna som ska 

betala.   

 

Merkostnaderna handlar om kostnad för återbesiktning, 

administrativt merarbete samt eventuellt vitesföreläggande för att 

den genomförda energideklarationen inte blir godkänd förrän 

OVK-besiktningen godkänts.   

 

Det positiva är att OVK-besiktningen godkänts i Axet 2, Rågen 3 

och Grindshage 9. Nästa OVK-besiktning ska ske 2020. Tills dess 

finns det ett antal mindre allvarliga punkter som behöver åtgärdas. 

Vi går ut med information efter sommaren till de lägenheter som 

är berörda. 

 

Kolfilterfläkt inte tillåtet 
Vid OVK-besiktningen visade det sig att ca tio lägenheter bytt ut 

köksfläkten som Axet installerat till en kolfilterfläkt. I samband 

med ombyggnaden tätades ventilationskanalerna just för att klara 

evakueringen upp till taket. Kolfilterfläkt är ett betydligt sämre 

alternativ nu när vi har iordninggjorda kanaler. Det är därför inte 

tillåtet att installera kolfilterfläkt i Axet och de som är installerade 

måste bytas på lägenhetsinnehavarens bekostnad. 


