
Märk din cykel! 
Det är åter dags att rensa ut övergivna cyklar ur våra cykelrum 

och cykelställ. Om du märker din cykeln med antingen ditt 

lägenhetsnummer (d.v.s. Axets nummer på tre siffror som står på 

kontraktet, inte Skattemyndigheternas nummer på fyra siffror) 

eller ditt namn. Senast den 15 augusti kommer vi att sätta en gul 

tejp-remsa på de cyklar som ser övergivna ut och som inte märkts 

med lägenhetsnummer eller namn. 

 

Gul tejpremsa betyder således att vi tror att cykeln är övergiven. 

Om du inte tar hand om den kommer den att rensas bort efter den 

15 september i år.    

 
 

Parkera inte cykeln på gräsmattan! 

Tyvärr har det blivit allt vanligare att cyklar parkeras på 

gräsmattan. Det är inte bra, och dessutom inte tillåtet, eftersom 

vi inte kan klippa gräsmattan när det står cyklar i vägen. Tack 

snälla, att du hjäper till! 

 

Ta hand om fimparna! 
För att slippa rök i lägenheten är det många som röker i 

fönstret, på balkongen eller utanför porten. Det är ju fullt 

begripligt. Men det är obegripligt att man inte tar hand om sina 

fimpar. Utanför vissa portar och under vissa fönster och 

balkonger ligger det högar med fimpar. Skärpning tack! 

 

Trevlig sommar! 
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Semester! 
 

Både fastighetsskötare Lennart och vicevärd Per-O har semester 

i juli och deras kontor är då stängda. Men vid akuta situationer 

går det bra att ringa dem på mobilen: 

 

Fastighetsskötaren Lennart: 070-566 15 69 

Vicevärd Per-O: 0733-200 204 

 

OBS, Tejan och övernattningsrummen går inte att boka 

under sommaren! 

 

Även Helena har semester i sommar. Under sommaren kommer 

ferieanställda Jennifer Wallin att hälpa till med diverse sysslor.



Upphandling av el 
Under stämman i februari behandlades en motion som föreslog 

att Axet ska säga upp det befintliga elavtalet med Fortum. 

Motionären ansåg vi inte kan vara säkra på att få s.k. grön el från 

Fortum trots att vi betalar 1,5 öre extra per kWh för ”bra 

miljöval”-el. Detta då Fortum, enligt motionären, investerar i 

miljöfarliga energikällor såsom kol. 

 

Stämman avslog motionen. Samtidigt beslöt stämman att 

styrelsen på nästa stämma ska presentera vilka riktlinjer de 

föreslår ska gälla vid upphandlingen av nästa el-avtal, d.v.s. den 

upphandling som ska ske före 31 maj 2015 då nuvarande avtal 

löper ut. 

 

Den diskussion som föregick beslutet var tidvis hätsk och 

irriterad. Bl.a. anklagade motionären styrelsen för att inte ha följt 

det beslut som stämman tidigare fattat inför upphandlingen av 

vårt el-avtal. Då det tidigare stämmoprotokollet inte fanns 

tillgängligt på stämman erbjöd styrelsen att presentera ett utdrag 

ur protokollen i Om Axet. Dessutom beslöts att stämmoprotokoll 

ska läggas ut på Axets hemsida. 

 

Styrelsen önskar reda ut eventuella oklarheter kring 

stämmobeslutet och hur upphandlingen av vårt nuvarande elavtal 

gick till. På stämman som hölls i februari 2011 föreslog 

motionären att styrelsen, i samråd med Axets miljögrupp, ska 

presentera ett förslag till miljöbättre el-avtal på 2012 års stämma. 

Efter diskussion fattade stämman följande beslut:  

”Beslut: Stämman beslutade att låta styrelsen titta på 

miljövänligare el. Vårt avtal med Fortum går ut först nästa år. 

Så först då kan vi byta.”  

 

Beslutet var alltså att styrelsen fick förtroendet att sköta 

upphandlingen men också att ta miljövänlig el i beaktande. 

 

På stämman i februari 2012 presenterade företaget O2, på 

miljögruppens initiativ, en lösning där Axet erbjöds att köpa 

andelar i en vindkraftsanläggning. Eftersom frågan inte anmälts i 

kallelsen kunde inget beslut fattas. Företaget kom sedan, 

tallsammans med miljögruppen, till ett möte i styrelsen och 

presenterade förslaget ytterligare. För en investering på några 

miljoner kr skulle vi få köpa en viss mängd el till priset 20 

öre/kWh. Även miljögruppen deltog vid mötet. 

 

Styrelsen tog därefter in offerter från tre elbolag. Nedan följer en 

tabell för det pris de erbjöd vid bindningstiden 1, 2 respektive 3 

år.  

Bolag Pris/kWh 

1 år 

Pris/kWh 

2 år 

Pris/kWh 

3 år 

Skellefteå Kraft 44,0 öre 45,5 öre 46,3 öre 

Telge El 45,0 öre 46,4 öre 47,3 öre 

Fortum 41,5 öre 43,6 öre 44,4 öre 

 

Samtliga bolag erbjöd dessutom ”Bra Miljövals”-el mot ett 

tillägg. Skellefteå Kraft tog 2,0 öre, Telge El 1,52 öre och 

Fortum 1,5 öre. 

 

Styrelsen lyckades dessutom förhandla ned Fortums elpris för 3 

år till 44,0 öre. Styrelsen valde då att lägga till de extra 1,5 kWh 

för ”Bra Miljövals”-märkt el vilket i Fortums fall betyder el 

uteslutande från vatten- och vindkraft. Det betyder att Axets 

elpris, inklusive tillägget för Bra Miljöval, fram till att avtalet går 

ut den 31 maj 2015, är 45,5öre kWh. Med skatter och avgifter 

betyder det också att det elpris Brf.Axet tar för din förbrukning 

kan vara 1,5 kr/kWh fram till åtminstone den 31 maj 2015.   


