
Säkerhetsdörr 
Observera att du behöver tillstånd för att få installera en 

säkerhetsdörr. Föreningens krav för att bevilja tillstånd är att 

säkerhetsdörren ser likadan ut som lägenhetens gamla original-

dörr. Det ingriper såväl eventuella dörrspeglar, lister och foder 

samt placeringen av postlåda och namnskylt. 

 

Porten är inget förråd! 

Det är inte tillåtet att förvara cyklar, leksaker, pulkor, slädar 

m.m. i porten. Endast rullatorer som inte hindrar utrymning är 

tillåtet. Om du ställt saker i porten, vänligen ta bort dem, för de 

försvårar städningen. Det är inte heller tillåtet att ha dörrmattor 

utanför dörren. De försvårar också städningen. Tack för din 

medverkan! 

 

Balkonglådor 

Observera att balkonglådor inte får hänga på utsidan av 

balkongen. Dets skedde nyligen ett otäckt tillbud i Axet då en 

balkonglåda föll ned. Som tur var skadades ingen. 

Balkonglådor ska hänga på insidan av balkongen.  

 

 

 
En riktig God Jul och 

 Gott Nytt år 
önskar 

Styrelsen, Per-O, Lennart och Helena 

 Information från styrelsen i Brf.Axet                    nr 142 

          December 2013 

 

Här kommer 

årsredovisningen! 
 

Årsredovisningen för räkenskapsåret 1 september 2012 – 

31 augusti 2013 delas nu ut. Årsredovisningen innehåller en 

preliminär dagordning till stämman i februari 2014 samt styrel-

sens förslag till verksamhetsberättelse och bokslut inklusive 

revisorernas berättelse. Kallelsen till stämman delas ut i januari. 

Tag gärna med årsredovisningen till stämman. 

 

Bokslutet visar ett överskott på 1 428 103 kr vilket är samma 

resultat som året innan. Det planerade underhållet uppgick till 

590 930 kr. Vår ekonomi är stabil. Årsavgifterna höjdes senast 

den 1 oktober 2004. Ingen höjning är heller planerad under 

innevarande år vilket sträcker sig fram till 31 augusti 2014. Vi 

närmar oss snart 10 år utan avgiftshöjning! 



Upphandling av el 
Under året köpte Axet el för 1 471 502 kr. Inkomsten av el-

tilläggen var samtidigt 1 022 523 kr. Det betyder att Axets egna 

kostnad för fastighetselen (d.v.s. tvättstugor, källare, porthus 

gårdar m.m.) är 448 979 kr vilket motsvarar ca 300 000 kWh. 

 

Då Axet tog 1,5 kr per förbrukad kWh förbrukade alla boenden 

681 682 kWh el vilket är ungefär 10% lägre förbrukning än vad 

elbolagen utifrån schabloner och normalförbrukning räknar med 

ska gå åt. Axet-bor är alltså lite mer sparsamma med el än vad 

genomsnittsförbrukaren är. 

 

Vårt nuvarande elavtal löper ut 31 maj 2015. Det betyder att nytt 

elavtal kommer att upphandlas vid årsskiftet 2014-2015. I 

kallelsen till stämman, som delas ut i januari, kommer styrelsen 

att presentera en metod för att jämföra olika el-alternativ med 

varandra. Tanken är att underlätta upphandlingsprocessen. 

Presentationen är ett resultat av det beslut som fattades på förra 

årsstämman. 

 

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. Förra året var 

det rekordmånga motioner, hela 14 st. Vi får se hur många det 

blir denna gång. Lämna motionen i Axets brevlåda, Timotejgatan 

3, ingång från gården innan 31 december. Skriv kortfattat och 

använd gärna mallen bredvid. 

 

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. Det är jätteviktigt nu när mycket ljus 

tänds. Om brandvarnaren inte fungerar, byt batteri vilket är ditt 

ansvar. Om den ändå inte fungerar, kontakta Lennart (på 

besökstiderna måndag och fredag 07.30 – 08.30). 

 

Ansökan om ombyggnad 
Om du vill renovera eller bygga om i lägenheten behöver du 

styrelsens tillstånd om förändringen innebär ingrepp i: 

 bärande konstruktioner eller ändrad planlösning 

 badrum 

 värme, vatten eller avlopp 

 ventilation 

 el, bredband eller kabel-TV 

 installation av säkerhetsdörr. 

 

Med årsredovisningen delas även en information ut om vad som 

gäller vid ombyggnad. I informationen finns även ansöknings-

blankett för tillstånd. 

 

 

 

Motion till brf.Axets stämma februari 2014  

Datum: _________    Namn: ___________  

Adress: _______________     Läg.nr: ____ 

Jag föreslår att:______________________ 

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 


