
SENIORER SÖKES 
Är Du intressera av att vara med och bilda en ”Senior klubb 
Axet”? Om svaret är ”JA”, hör av dig till till Anja Lyström, 
Eriksdalsgatan 20, telefon 643 47 19! 
 
Reimersholme (HPR) ordnar en höstresa till Tallin och Riga den 
25 – 30 september 2004. Du är hjärtligt välkommen att följa 
med, priset för resan är blott 3 095 kr. För information och 
anmälan, kontakta Folke Eriksson i Bränneriet. SNARAST! 
 
E-mail till Folke: folke.eriksson@branneriet.se 
Tel till Folke: 658 36 06 eller 658 22 16. 
 

LOKALER ATT HYRA 
Utbasunerandet i förra ”Om Axet” om lediga lokaler blev en  
väldig succé. Många hörde av sig och alla utom två lokaler är nu 
uthyrda. 
 
De lediga lokalerna är också de största och dyraste: 
Eriksdalsgatan, yta ca 100 kvm, hyra 5 600 kr/mån 
Vickergatan, yta ca 90 kvm, hyra 3 000 kr/mån 
 
Än finns det alltså chans att hyra lokal. Vill Du ha en, eller 
känner nån som kanske vill, hör av Dig till Lennart, telefon 
641 79 53. 
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HYRAN HÖJS 10 %!!!! 
Med tungt hjärta har vi beslutat att höja årsavgiften (hyran) med 
10 % från den 1 oktober 2004. Skälet till höjningen är att Axet 
nu måste betala inkomstskatt p.g.a. att de kraftigt höjda 
taxeringsvärdena. Läs mer om skatten och höjningen nedan. 
 
 

SEMESTERSTÄNGT 
Både Lennart och Per-O har semester från den 28 juni till och 
med den 30 juli. Under den tiden är servicen begränsad så om 
det är något som behöver fixas så sätt fart och hör av Dig redan 
nu! 



AXET UNDER SEMESTERN 
Lennart Johansson – världens bästa fastighetsskötare – nås på 
sin mobil 070 – 566 15 69. När det är något så kan Du alltså 
ringa hans mobil. Men respektera att övernattningsrummen och 
föreningslokalen måste bokas via Axets fasta telefon, 641 79 53. 
Där går det alltid att lämna meddelanden. 
 
Vicevärden Per-O nås via telefon 640 22 41. 
 
Även Helena kommer att vara ledig och då sköts 
trappstädningen av Emmy.  

 
 

SKATTEHÖJNINGEN 
Från och med 2005 kommer vi att för första gången tvingas 
betala inkomstskatt. Inkomstskatten kan sägas vara en 
schabloniserad skatt som bostadsrättsföreningar med högt 
taxeringsvärde betalar utöver den årliga fastighetskatten.  
 

Skatten beräknas utifrån en schablonintäkt som motsvarar 3 % 
av taxeringsvärdet och från denna intäkt dras räntekostnaderna 
av. Därigenom erhålls ett schabloniserat resultat som Axet 
betalar bolagsskatt på (denna skattesats uppgår till 28 %).  
 
För 2005 beräknas inkomstskatten till 734 000 kronor och för 
2006 beräknas den till ca 900 000 kronor (vilket motsvarar drygt 
2 tusen kronor per lägenhet och år). Om taxeringsvärdet därefter 
stabiliseras kan vi räkna med att inkomstskatten även framöver 
kommer att kosta oss ca 900 000 kronor per år. 
 
Till följd av inkomstskatten har styrelsen fattat beslut om att 
höja månadsavgifterna med 10 % från och med 1 oktober 
2004. Till följd av de kraftigt höjda taxeringsvärdena kommer 
troligen de flesta bostadsrättsföreningar i Stockholms innerstad 
att tvingas höja avgifterna. 
 
Det här känns riktigt trist. Vi har ju kämpat för att slippa höja 
(senaste höjningen gjordes 1 oktober 1997) och så kommer 
denna statliga skatt och tvingar fram denna kraftiga höjning. 
Förhoppningsvis kan det skapas en politisk diskussion om 
stockholmsföreningarnas skattesituation, annars får vi nog räkna 
med fortsatta skattehöjningar på energi, fjärrvärme, fastigheter 
m.m. 
 
 

GÅRDFEST 
Söndagen den 29 augusti kl.15.00 blir det gårdsfest igen. 
Anteckna datumet, mer information kommer efter sommaren. 


