
Brf.Axets styrelse 
 
Från februari 2004: 

ordf. Maria Fryklund T 6 640 92 84 
v.ordf. Hans Kvart E 19 640 03 19 
sekr. Johan Åhman T 5 640 22 24 
 Peter Andersson V 11 642 84 79 
 Olav Heinmets T 8 643 12 69 
 Zanna Larmén V 3 556 04 666 
 Christer Sigevall HSB 785 30 00 
    
suppl. Inge Björkander E 26 640 59 42 
suppl. Anja Lyström E 20 643 47 19 
suppl/studorg Inger Nordling T 4 714 78 93 
suppl. Jörn Poulsen HSB 785 30 00 

 
 

Föreningsvalda revisorer 
 

ordinarie Mona Larsson T 8 85 34 05 
suppleant Jan Höglund T 7 642 43 29 

 
 

Personligt husombud 
Styrelsen har har utsett personliga husombud som hjälper ny-
inflyttade att hitta, synar av utrymmen och är din kanal till 
styrelsen. 
 

 Vickergatan 3-15: Zanna Larmén 
 Eriksdalsgatan 20-26: Anja Lyström 
 Eriksdalsgatan 30-36: Inge Björkander 
 Råggatan 8-14: Peter Andersson 
 Timotejgatan 3-7 och Eriksdalsgatan 19: Johan Åhman 
 Timotejgatan 4-8 och Eriksdalsgatan 17: Maria Fryklund 

 
   Information från styrelsen i Brf.Axet                     nr 93 
                           Mars 2004 

Vicevärd och fastighetsskötare 
Vicevärden Per-O Östlund nås: 
Telefontid: tisdagar kl. 18.30 – 19.00, tel 641 79 53 
Mottagning: tisdagar kl. 19.00 – 20.00, vicevärdskontoret 
Eriksdalsgatan 17, ingång från gården 
Fax: tel 640 21 90 
E-mail: brfaxet@bredband.net 
Bostad: kvällar tel 640 22 41  
 
Fastighetsskötaren Lennart Johansson nås: 
Mottagning och telefontid: måndagar och fredagar kl. 07.30 – 
08.30, Timotejgatan 3, ingång från gården eller tel 641 79 53 
Telefonsvarare: lyssnas av regelbundet, meddelanden kan lämnas 
dygnet runt, tel 641 79 53 
Mobiltelefon: 070-566 15 69 
 

Övernattningsrummen och Tejan kan enbart bokas 
under fastighetsskötarens telefon- och 

mottagningstid!!!!! 



Lennart och Helena på semester! 
Både Lennart och Helena har semester den 22 mars – 30 mars. 
De är på en gemensam solresa så när de är tillbaka är de härligt 
solbrända. Under tiden sköter olika i styrelsen Lennarts 
mottagning. Det går även bra att ringa till vicevärden. 
Trapporna kommer att städas av Emmy.  
 

Mona Larsson flyttar 
Trist som tusan är att berätta att vår revisor Mona har hittat en 
större lägenhet och flyttar. Som tur är har hon en suppleant, Jan 
Höglund, som hoppar in. Han kan också det där med ekonomi. 
 

Årsstämman 
Ordinarie årsstämma hölls i Eriskdalsskolan den 10 februari. 78 
kom. Mötet leddes av Inge Björkander och Axet bjöd på godis, 
snittar och dricka. Axets hemsida visades av Olav Heinmets 
som gjort ett fantastiskt fint jobb. Hemsidan kan nås via 
www.hsb.se. 
 

Mötet fastställde resultat- och balansräkningen och gav 
styrelsen ansvarsfrihet. Samtliga vars mandat gick ut valdes om 
och arvodena förblev oförändrade. 
 

11 motioner behandlades: 
1. Köp in strykjärn till tvättstugorna. Beslut: Ett strykjärn köps 

in på prov. 
2. Installera säkerhetsdörrar i alla lägenheter. Beslut: Avslag, 

man får byta om den säkerhetsdörren är lik den gamla. 
3. Slå samman elmätarna och låt elavgiften ingå i månads-

avgiften. Beslut: Styrelsen ska utreda och återkomma. 
4. Inför 1,5-timmars tvättpass med tillgång till alla 

tvättmaskiner i tvättstugan T 5. Beslut: JA. 
5. Inför samma tvätttider på helger som på söndagar, d.v.s. 

mellan kl. 10.00 - 16.00. Beslut: JA. 

6. Öka tvättiden på söndagar till 07.00 - 19.00. Beslut: Nya 
tvättiderna på söndagar blev 10.00 – 19.00. 

7. Inför bokningslistor även för maskinerna för grovtvätt. 
Beslut: JA. 

8. Tryck och dela ut motionerna och styrelsens förslag inför 
stämma. Beslut: motionerna läggs ut på hemsidan och efter 
omröstning (36-32) beslöts att styrelsens, för spänningens 
skull, avvaktar med sin åsikt till dess att stämman hålls. 

9. Presentera underhållsplan på stämman. Beslut: JA. 
10. Köp krukor, jord och växter till portarna och utse en 

anvarig som vattnar. Beslut: JA. 
11. Installera cykelställ med ramlås och skylta att det är Axets 

parkering. Beslut: JA, frågan delegerades till styrelsen. 
 

Eriksdalsgatans tak 
Takarbetet har blivit försenat p.g.a. snö men kommer nu att 
slutföras. Kvar återstår ca en veckas arbete. 
 

Smäll inte i dörrarna! 
Många klagomål gäller dörrar som smälls igen, särskilt under 
tider då man måste ta stor hänsyn. Detta gäller lägenhetsdörrarna 
men också källardörrar och dörrarna till tvättstugorna. Tänkt på 
grannarna, stäng försiktigt. 
 

Hobbylokalen 
Axet har en fantastisk hobbylokal. Lokalen får dock inte 
användas efter 22.00 eftersom det är lägenheter ovanför lokalen 
och de som bor där störs när det bullras eller smälls i dörren. 
  

Bastuns och solariets städavgift 
Snart kommer städavgiften att aviseras. Avgiften är 100 kr och 
avser en storrengöring. Den ersätter INTE att du måste städa 
efter dig varje gång du använder bastun eller solariet. 
  


