
 Inga bilar på gårdarna! 

  

Det är inte tillåtet att parkera på gårdarna (om man inte utför 
arbete åt Axet). Tyvärr är det, säkert p.g.a. den eländiga 
parkeringssituationen på gatorna, några som struntar i förbudet. 
 
Vi har därför bett vårt parkeringsvaktsbolag att skriva ut p-böter 
när vi ser en felparkerad bil. Är det dessutom någon som bor i 
Axet kan nyttjanderätten till lägenheten förverkas om inte 
ordningsreglerna följs. 
  

Underhållsplanen 
 Underhållsplanen för 1 september 2004 – 31 augusti 2005 är 

spikad och utlagd på hemsidan www.brfaxet.se. Gå in där och 
kolla vad vi tänker göra med Ditt hus under året. 
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Gårdsfesten  

PUBKVÄLL !! Gårdsfesten blev lyckad. Solen sken och trumpetaren Kjell 
Svante trumpetade. Den stora överraskningen var sång av 
ordförande Maria. Bilder från festen finns på hemsidan.  

Kära Axetmedborgare. Vill Du.....  
Sporthallsbygge  

- ..lära känna fler av Dina grannar? I somras överklagade vi planerna på att bygga en provisorisk 
sporthall på sandplanen. Vårt brev kan läsas på hemsidan. Vi 
vann gehör så tillvida att bygglov inte beviljades. Men ansvarig 
politiker har sagt att ”bygget ska genomföras” så vi får se vad 
som händer.  

- ..koppla av efter jobbet? 
- ..ha en trevlig afton? 
- ..dricka ett glas vin eller öl? 

 
 I så fall är Du hjärtligt välkommen till AXETs 

PUBKVÄLL i Tejan  (Timotejgatan 4) fredagen 
den 29 oktober kl. 18.00.  

Hundar får inte rastas... 
..på våra gårdar. Tyvärr verkar det som att hussar och mattar 
som inte bor i Axet rastar sina hundar här. Hundrastning är i 
alla fall inte tillåtet på gårdarna.  

 
 

http://www.brfaxet.se/


Nu är det höst – och det blir kallt 
Tänk på att det börjar bli kallt igen. Förra vintern drabbades vi 
av många källarinbrott. Sedan dess har vi försett källardörrarna 
med brytskydd och inbrotten har (med ett undantag) upphört. 
Dock hjälper inte skydden om en dörr lämnas öppen. Tag därför 
som vana att alltid se till att dörren är låst efter dig. 
 
 
 
 
 
 

Tidningshämtningen upphör (kanske) 
Redan den 1 januari 2005 kan det bli slut med att tidningarna 
hämtas. Orsaken är att Arbetsmiljöverket hittat på brister i 
hämtarnas arbetsmiljö och förbjudit fortsatt hämtning. Under 
hösten väntas ett slutgiltigt beslut. 
 
För att tidningarna ska hämtas krävs att vi antingen ordnar 
sopkärl på hjul utanför portarna eller cointainrar för tidningar på 
gårdarna. Alternativet är annars att var och en själv tar med 
tidningarna till en återvinningstation. 
 
Det sistnämnda – att hänvisa till återvinningsstationerna – är 
klart billigast för Axet. Styrelsen har därför bestämt att göra så, 
var och en själv får själv ta sina tidningar och annat papper till 
närmaste återvinningsstation. 
 
Tänk på att det inte är tillåtet att slänga tidningarna i 
sopnedkastet!! Vi får betala höga straffavgifter om vi 
ertappas med tidningar i hushållssoporna!!   
 
 

Bygga om badrum?? 
Om Du tänker bygga om i lägenheten måste Du göra en ansökan 
till styrelsen. Särskilt viktigt är det när det gäller renovering av 
badrum. 
 
Du kommer att få tillstånd om arbetet: 

- utförs av yrkesskickliga proffs 
- följer branschens rekommendationer när det gäller 

fuktspärr etc. 
- görs i samråd med Lennart som kan avvärja felaktigheter 

och hjälpa till med avstängningar m.m. 
 
Exempel på felaktigheter är att ta bort ventilationen så att det blir 
fukt eller elementet så att hela husets värmecirkulationen störs. 
Blir det fel får du betala för att det ska bli bra igen. Det är därför 
klokt att samråda med Lennart innan Du gör något. 
 

Förlåt oss  
I somras blev inte portarna städade under Helenas semester. 
Förlåt oss för olägenheten, orsaken var en planeringsmiss. Nästa 
sommar ska det bli skärpning och vi ska städa bättre. 
 

Blommor kring porten 
På stämman beslöts att den som vill kan få blommor, 
blomkrukor etc till sin port. Många har nappat på erbjudandet 
och fått krukor och blommor av Helena och Lennart. Prata med 
dem om Du också vill göra fint. 

Cyklar rensas bort 
Vi fortsätter att slänga bort gamla övergivna cyklar. Se till att 
Din cykel är märkt, annars tror vi att den är gammal och 
övergiven och rensar bort den från cykelrum och cykelställ. 

 


