
Namnskylt på dörren 
Vi har noterat att allt fler önskar ha sin egen namnskylt på 

dörren. Det är dock inte tillåtet om det nya skylten inte först 

godkänts av Lennart. Och han godkänner bara egna namnskyltar 

om du uppfyller dessa båda krav: 

1. Den nya skylten ska passa exakt i den gamla skyltens 

skruvhål så det inte blir några nya skruvhål i dörren. 

2. Den gamla skylten ska sparas och återmonteras vid 

avflyttning. 
  

Barnvagnar 
Våra trapphus är små och barnvagnar får inte stå där av 

brandsäkerhets- och utrymningsskäl. Prata med Lennart så 

försöker han lösa problemet.  

 

Inga balkonglådor på utsidan! 
Tänk på att balkonglådor ska hängas på insidan av balkong-

räcket. I våras ramlade en balkonglåda ner, och det blev ett 

fasligt brak. Som tur var skadades ingen. Det är absolut 

förbjudet att hänga balkonglådan på utsidan. Det här borde vara 

självklart eftersom troligtvis ingen i Axet vill vara ansvarig för 

de skador som uppstår om, hemska tanke, det värsta skulle 

hända. 
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Semestertider 
Nu är sommaren här och Axets anställda har semester.  

 

Lennart kommer att vara ledig från 20 juni (midsommar) till 4 

augusti. Under tiden kan inte Tejan och övernattningsrummen 

bokas, det måste du i så fall göra före den 20 juni. 

 

Om det inträffar något akut i sommar, ring Lennarts 

mobiltelefon, 070-566 15 69 eller vicevärden Per-O, 0733-

200 204. 

 

Vicevärdskontoret hålls stängt mellan 30 juni – 15 augusti. 

Under tiden träffas vicevärden efter överenskommelse på 

telefon 0733-200 204. 

 

Helena kommer att vara ledig i juli. Under tiden kommer Emmy 

att hoppa in och städa trapphusen så att de håller sig fina. Anna 

kommer att sommarjobba med att sköta om våra gårdar. 



Våra sopor får inte hämtas 
Våra sophämtares skyddsombud la den 13 maj ett s.k. 

skyddsstopp på sophämtningen i Eriksdalsgatan 19, 20 – 36 och 

Timotejgatan 3-7. Motivet är att de anser att det är en ”akut och 

omedelbar fara för sophämtarnas hälsa” att behöva lyfta upp 

säckarna till gatunivån. Det hjälper inte att vi installerat 

transportband upp till gatunivån, säckarna får enligt 

skyddsombudet inte lyftas upp på transportbandet. Att innehållet 

i sopsäckarna kan delas i mindre och lättare bördor är inte heller 

något argument som påverkat skyddsombudet utan skydds-

ombudet har avslagit får vädjan om respit. 

 

Styrelsen har också försökt att överklaga skyddsstoppet till 

Arbetsmiljöverket. Men det är enbart sophämtarnas arbetsgivare 

som kan överklaga och företaget Liselotte Lööf har inte, trots att 

vi vädjat om det, velat överklaga. Tyvärr kan vi inte heller vända 

oss till något annat företag som skulle kunna hämta våra sopor 

eftersom Liselotte Lööf har monopol på att hämta sopor hos oss.  

 

Det hela är mycket frustrerande. Vi har prövat olika lösningar, 

bl.a. med hjälp av kommunen, men hittills har alla förslag fallit 

på något problem. Antingen tillåter inte kommunen att vi 

använder deras mark eller så får man inte gå över en gata utan 

övergångsställe för att slänga sina sopor. Problemet är också att 

kommunen ännu inte vet vilka krav som kommer att ställas på 

sophanteringen i framtiden. Vi vill ju investera långsiktigt och 

inte behöva hattifnatta. I september är det val, och det kan ju 

innebära nya förutsättningar. 

 

I brist på bättre lösning har vi sedan skyddsstoppet den 13 maj 

själva burit upp sopsäckarna och lagt dem på trottoaren när 

sophämtarna kommer. Hittills har Lennart gjort detta, men det är 

naturligtvis inte långsiktigt hållbart. Under sommaren är planen 

att anlita ett företag som åtar sig att samla ihop soporna. En tröst 

i eländet är möjligen att det är fler föreningar i Stockholm som 

drabbats av skyddsstopp vilket kanske skyndar på en lösning på 

problemet. 

 

Viktigt – tänk på vad du slänger 
När Lennart nu burit upp sopsäckarna har vi upptäckt att det 

slängs mycket som inte borde slängas i sopnedkastet. Tidningar 

t.ex. ska inte kastas där, utan ta dem till de gröna behållarna på 

Eriksdalsgatan i stället. Samma sak gäller förpackningar av glas, 

plast eller metall. Grovsopor kan du slänga i grovsoprummet på 

Råggatan 8. Vätskor ska hällas ut i avloppet eller, om de är 

farliga, lämnas in på en återvinningsstation. Kattsand väger 

väldigt mycket och är bättre att kasta i grovsoprummen.  

 

Nu måste alla hjälpa till. Släng så lite som möjligt i sop-

nedkastet och knyt ihop soppåsen ordentligt så att inte 

innehåller läcker ut.  

 

 

Mata inte fåglar från fönster/balkong   
Fåglar är fina och det kan vara trevligt att mata dem. Men det är 

inte tillåtet att mata dem från fönstren eller balkongen i Axet. 

Dels förstörs våra hus av fågelbajs, dels drar nedtappad fågelmat 

hit en massa råttor. Om du vill mata fåglar, gör det i parken 

bakom Eriksdalsgatan i stället. 

 

  

Stoppa tjuven! 
Se till att port- och källardörren stängs efter dig, annars är det 

risk för att det slinker in objudna gäster 


