
Ingen snö men mycket slask 
Det verkar inte bli någon snö i vinter. Men tänk ändå på att torka 

av skorna innan Du går in i porten. 

 

Inbrott 

Tyvärr har flera lägenheter utsatts för inbrott under den senaste 

tiden. Tjuvarna tar sig in genom att bryta upp ett fönster eller 

balkongdörren. För att försvåra för tjuven har Axet köpt in 

några inbrottsskydd som Lennart kan montera mot att du betalar 

materialkostnaden. Kontakta Lennart om du är intresserad.   

 

Nya regler vid ombyggnader  
Ombyggnader orsakar många problem. Vi har därför skärpt till 

informationen om vad som gäller. Från och med 1 januari gäller 

nya regler som den som ansöker om ombyggnad måste följa. 
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Nu kommer 

årsredovisningen! 
 

Nu delas årsredovisningen för räkenskapsåret 1 september 2014 

– 31 augusti 2015 ut. Årsredovisningen innehåller en preliminär 

dagordning till stämman i februari 2016 och styrelsens förslag 

till verksamhetsberättelse samt bokslut inklusive revisorernas 

berättelse. 

 

Bokslutet visar ett överskott på 2 156 877 kr. Detta är ett mycket 

bra resultat. Den huvudsakliga förklaringen till resultatet är att 

räntorna sjunkit. Räntekostnaden är drygt 2,5 milj kr lägre än året 

innan. Avskrivningarna har ökat med 1 milj kr p.g.a. ändra 

bokföringsregler. Vi tillämpar avskrivningsprincip K2. 

 

 



Minskad elförbrukning 
Sedan sommaren 2005 samköper Axet all el i föreningen. Varje 

lägenhets förbrukning mäts och var och en får betala sin egen 

förbrukning via ett tillägg på hyresavin. 

 

I resultaträkningen kan du se att summan av eltilläggen  är 900 

167 kr. Axet tar 1,5 kr per kWh. Det betyder att lägenheterna 

förbrukar ca 600 000 kWh per år vilket är 25 % mindre än vad 

elbolagen utifrån schabloner och normalförbrukning räknar med 

ska förbrukas. Lägenheternas genomsnittliga eltillägg är ca 200 

kr per månad. 

 

Stämman hålls i februari 
I februari hålls årsstämman. Eriksdalsskolans lokaler är inte 

längre tillgängliga för oss. Vi söker därför en tillräckligt stor 

lokal i närheten. Vilket datum och vilken lokal det blir kommer 

att anges i kallelsen till stämman som delas ut 2-4 veckor före 

stämman.   
 

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. Använd gärna 

mallen som bifogas här bredvid! 

 

Vill Du hjälpa till? 
Axet behöver fler goda krafter. Om Du kan tänka Dig ett 

förtroendeuppdrag eller vet någon som skulle kunna det, tipsa 

valberedningen som består av Olav Heinmets, Anna Hedelius 

eller Peter Axelsson. 

 

 

 

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. Pröva att byta batteriet om den inte 

fungerar. Kontakta annars Lennart som, om det behövs, ser till 

att du får en ny brandvarnare. Brandvarnare är en billig 

livförsäkring. 

Motion till brf.Axets stämma 

Datum: _________    Namn: ___________  

Adress: _______________     Läg.nr: ____ 
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