
Störande grannar 
Störs Du av hög musik eller annat från grannarna? Kontakta i så 
fall vicevärden Per-O eller Lennart. 
 

Sälja lägenhet 
Funderar Du på att sälja lägenheten? Kontakta i så fall gärna 
Lennart eller Per-O innan du drar igång så kan Du få: 
• tips om duktiga mäklare 
• information om våra rutiner vid överlåtelser 
• de uppgifter om lägenheten Du behöver 
• veta vart spekulanter kan vända sig för information. 
 
Axet tar 800 kr i överlåtelseavgift som säljaren ska betala. 
Köparen ska å andra sidan betala 300 kr i pantsättningsavgift 
om lägenheten ska belånas. Namnskylten till lägenheterna på 
Timotejgatan 4-8, Eriksdalsgatan 17 samt Råggatan 8-12 kostar 
75 kr.  
 

Snart sommar 
Sommaren närmar sig. Redan nu är det bra om Du meddelar 
eventuella fel i lägenheten till Lennart som han redan nu kan 
göra något åt. Med fel menar vi att vattnet rinner sakta i 
avloppet (nästan stopp) eller att en kran står och droppar. 
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Vill Du ordna fint kring porten? 
Vill Du ordna blommor i eller utanför porten? Kontakta i så fall 
Lennart så hjälper han och Helena till att ordna blomkrukor, jord, 
växter och annat Du behöver.   

 
Axet kan dock INTE ta på sig att sköta om installationerna utan 
vattningen etc. måste Ni sedan själv ta ta hand om. Det är ju därför 
smart att fler i porten hjälps åt att både fixa och sköta om! 
  



Lediga lokaler – vill Du ha? 
Styrelsen har gjort en total genomgång i våra källare och hittat 
några utrymmen, i varierande skick och tillgänglighet, som kan 
hyras ut. Exempel på lokaler som ska hyras ut så snart utrymmena 
tömts på nuvarande innehåll och några ombyggnader genomförts: 
 
• Lokal på Råggatan, yta c:a 10 kvm, hyra c:a 600 kr/mån 
• Lokal på Eriksdalsgatan, yta c:a 6,5 kvm, hyra c:a 250 kr/mån 
• Lokal på Eriksdalsgatan, yta c:a 100 kvm, hyra c:a 5600 kr/mån 
• Lokal på Vickergatan, yta c:a 90 kvm, hyra c:a 3000 kr/mån 
• Lokal på Timotejgata, yta c:a 28 kvm, hyra c:a 1800 kr/mån. 
 
Kontakta Lennart eller Per-O (tel till Axet är 641 79 53) om Du är 
intresserad av att hyra en lokal. Eller om Du känner någon som kan 
vara intresserad. 
 
Eftersom lokalerna ligger under lägenheter så måste verksamheten 
vara sådan som inte stör. Men är Du intresserad – kontakta oss så 
diskuterar vi!!! 
 

 
 
 

Vad händer med våra lån? 
Lånet på drygt 14 milj kr som löpte ut den 26 februari har 
förlängts med rörlig ränta. Just nu betalar vi därför bara drygt 
2,5 % i ränta på lånet. Vi för dock diskussioner med Nordea om 
att binda lånet på 4-5 år eftersom vi bedömer det som att räntan 
snarare kommer att öka än minska framöver. 
 
Just nu skulle vi få kring 4,7 % om vi band räntan i 5 år. Ett 
lockande alternativ som Nordea erbjuder är rörlig ränta med 
räntetak. Då får vi både fördelen med låg rörlig ränta och 
säkerheten med maximerad kostnad. Allt är naturligtvis frågan 
om vad räntetaket kostar. 
 
Vi kommer även att ta ett nytt lån på 1,5 milj kr. Anledningen är 
att årets ombyggnad av taket och tvättstugan tömt vår likviditet. 
Å andra sidan amorterar vi drygt en miljon kr per år på våra lån. 
 
Med anledning av det låga ränteläget har styrelsen haft en 
genomgång med Nordea om våra samtliga lån. Det finns en 
möjligheter att redan nu göra åtgärder som minskar våra 
räntekostnader. 
 
Vi kommer tillbaka med mer information när beslut fattats. 
 

Delårsbokslut och Budget 
Med anledning av den nya redovisningslagen har Axet gjort och 
skickat in ett delårsbokslut till PRV. Delårsbokslutet säger dock 
inte så mycket. Däremot gör budgeten för nästa år det. Vi 
kommer nämligen att avkrävas inkomstskatt med närmare 
900 000 kr!!! Skälet är att vårt ackumulerade underskott då 
försvunnit ur bokföringen varför överskott och skatt uppstår. 
Känns grymt, vi återkommer om effekten för hyrorna då hela 
budgeten är klar. 
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