
Dagordning till stämman 17 februari 2014 

 

1.    Mötets öppnande 

2.    Val av ordförande för stämman 

3.  Anmälan av sekreterare  

4.    Förteckning över närvarande medlemmar 

5.    Fastställande av dagordning 

6.    Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

7.    Fråga om kallelse behörigen skett 

8.    Motioner/anmälda frågor 

 Mer glas i balkongdörrar 
 Inför elektronisk tvättstugebokning  
 Problem med barnvagnar 
 Upplåta parkeringsplats till Sunfleet 
 Modell för elupphandling 

 

9.    Styrelsens årsredovisning 

10.    Revisorernas berättelse 

11.    Fastställande av resultat- och balansräkning 

12.    Beslut i anledning av föreningens resultat  

13.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

14.    Fråga om arvode 

15.    Val av styrelseledamöter och suppleanter 

16.    Val av revisor och revisorsuppleant 

17.    Val av valberedning 

18.  Val av ombud till HSB 

19.  Övriga frågor – ordet är fritt 

20.  Avslutning 

 

Vi ses på stämman :) ! 

 

Information från styrelsen i Brf.Axet                    nr 143 

          December 2014 
 

Kallelse till Årsstämma 
 

Härmed kallas Du till 

Brf.Axets föreningsstämma 
Måndagen den 17 februari 2014 

Kl. 18.30 
Tilltugg, dryck m.m. serveras från 18.00 

i Eriksdalsskolans Aula 
 

Gå in genom skolans entré mot bollplanen. Därefter är det bara 

att gå rakt fram till aulan. Följ skyltarna. 

 

Det är viktigt att du kommer på stämman. Där fattas beslut som 

sedan kommer att påverka dig. Och så får du ett tillfälle att träffa 

dina grannar.  

 

Vid ingången till stämman prickar Lennart av Dig och Du får ett 

röstkort samt alla papper du behöver. 



Vad behandlas på stämman? 
På stämman behandlas vad som hänt i Axet, resultatet från förra 

året, val till styrelsen, revisor och valberedningen samt fyra 

motioner från medlemmar och ett förslag/återrapportering från 

styrelsen angående riktlinjer vid upphandling av nytt elavtal. 

Tag gärna med årsredovisningen som delades ut i december och 

detta nummer av Om Axet. Annars får Du nya på stämman. 

 

Inlämnade motioner (tas upp på stämman) 
1. Mer glas i balkongdörrar  

För ett ännu bättre ljusinsläpp föreslår jag att den som önskar sätter in glas i 

den nedre delen av balkongdörrarna på Eriksdals-gatan. Gemensamt ger 

bättre pris hos gemensam leverantör. 
 

2. Inför elektronisk tvättstugebokning 

Jag föreslår att vi undersöker möjligheten att införa elektroniskt boknings-

system till tvättstugorna. Nuvarande system är mycket sårbart. 
 

3.  Problem med barnvagnar 

Jag flyttade in på Vickergatan 2010. Då var det inte så många barn här, men 

det har ändrat sig drastiskt på kort tid. Det syns på antalet barnvagnar i 

trapphusen. 
 

Då lägenheterna är små är det fullt begripligt att det inte finns plats för dessa 

inomhus. Trapphusen är också alldeles för små för att ha barnvagnar i. Vår 

vagn har stulits från trapphuset och av säkerhetsskäl är det inte lämpligt att 

låsa fast dem. 
 

Därför föreslår jag att föreningen tillser att en plats för barnvagnar upplåts. 

Kanske skulle mangelrummet bredvid tvättstugan på Råggatan kunna 

användas? Vaktmästaren har säkert bra idéer. 
 

Det är naturligtvis viktigt att det är en tillgänglig plats, då barnvagnar 

används dagligen. Alternativt uppförs ett skjul på gården mellan Råg- och 

Vickergatan. Där skulle i så fall även cyklar kunna förvararas. Cykelstället 

är för litet i dagsläget.   

 

4. Upplåta parkeringsplats till Sunfleet 

Sunfleet är en bilpool som ständigt är på jakt efter nya parkeringsplatser. 

Som medlem bokar man bilar de tider man behöver. Som innestadsbo är det 

ett förmånligt aätt att ha bil, då man bara betalar för det man använder och 

ständigt har tillgång till servade och moderna bilar. 
 

Jag föreslår att föreningen hyr ut någon av de parkeringsficksliknanden ytor 

som finns mellan Råggatan och Vickergatan. Det här skulle ge föreningen en 

inkomst och samtidigt ge en service till föreningens medlemmar.  
 

Man har gjort det här på Brf. Pinnpojken på Tideliusgatan. 

 

Riktlinjer för Axets elupphandling 
Under förra stämman diskuterades vad nästa elupphandling, som sker 2015, 

ska utgå ifrån. Styrelsen fick i uppdrag att redovisa sina tänkta riktlinjer.     
 

Styrelsen avser genomföra elupphandlingen på följande sätt: 

- Styrelsen tar in offerter från minst 3 olika leverantörer 

- Offerterna bedöms efter en prismodell med miljö- och kvalitetsvärdering. 
 

Prismodell miljö- och kvalitetsvärdering 

Anbuden utvärderas enligt absolut prissättning med fiktiva påslag för hög 

miljöpåverkan och låg kvalitet. Modellen innebär att miljö- och 

kvalitetskriterierna prissätts och läggs till det ordinarie anbudspriset. 

Justerat pris (Anbudspris * Miljöpåslag * Kvalitetspåslag) är alltså inte det 

som Axet ska betala utan används enbart för att rangordna anbuden. 

Anbudet med lägsta justerat pris vinner. 
 

Elleverantör ska, utöver detta, bedömas kunna ge fullgod tillgänglighet och 

leveranssäkerhet under avtalets tid. 
 

Detaljerna i prismodellen redovisas på stämman. 

 

Valberedningen 
Är Du intresserad av att vara med i styrelsen m.m? Kontakta 

valberedningen genom Olav Heinmets (tel. 643 12 69). 


