
Julrim  
I Brf.Axet finns många dolda talanger. Här är ett exempel på 
poetiskt skaparkraft från Anja Lyström: 
 

Julaftons morgon glimmar 
än sitter morsan och rimmar. 
Rim om strumpan för lilla stumpan 
 om särken av de kända märken 
 om NIKEs, those sombody likes 
 om allt det användbara och oanvändbara. 
Julen är en hednisk rit 
som redan ”Gången Rolf” tog hit. 
Den väntas också vit vara 
men liknar ofta skit bara. 
Folk springer och knuffas Information från styrelsen i Brf.Axet                      nr 97 
på jakt efter röda pottor,           December 

2004 
men själva liknar de mest skållade råttor. 
Granen dras in i husen 

 och sedan tänder man alla ljusen. 

Årsredovisningen delas ut! Sillen, skinkan och även korven slinker ner 
efter julen man kanske inte foten ser. 

Nu delas årsredovisningen för räkenskapsåret 1 september 2003 
–  31 augusti 2004 ut. Årsredovisningen innehåller en 
preliminär dagordning till stämman i februari, styrelsens förslag 
till verksamhetsberättelse, bokslut och resultatdisposition 
inklusive revisorernas berättelse. I årsredovisningen finns även 
blanketter för motioner och fullmakter till stämman. 

Frosseriet lär syndigt vara 
så låt oss här dricka bara! 
Skål! God jul!    

 
En riktig God Jul 

och  
 Gott Nytt år Bokslutet visar ett kraftigt underskott på 1,4 milj kr. Orsaken är 

ett betydande underhåll på 1,9 milj kr som p.g.a. ändrade 
bokföringsregler inte längre kan skrivas av utan i sin helhet 
belastar årets resultat. Om resultatet beräknas enligt de gamla 
principerna hade vi i stället fått ett överskott på 0,5 milj kr. 

önskar 
Styrelsen, Per-O, Lennart och Helena 

 
 

    



I övrigt steg driftkostnaden med 200 000 kr, mest p.g.a. att 
elkostnaden höjdes då kontraktstiden löpte ut, fastighetsskatten 
steg med 100 000 kr och räntekostnaden sjönk med 200 000 kr.  
 

Räntekostnaden sjönk alltså trots att vi lånade ytterligare 1,5 milj 
kr när vi behövde stärka likviditeten. Skälet är att vi låtit ett stort 
lån löpa med rörlig ränta som i genomsnitt enbart var 2,4 %. 
 

Axets kommande ekonomi 
Vår ekonomi är, efter avgiftshöjningen i oktober, god. I februari 
och mars kommer vi dessutom att lägga om lån för 12,5 milj kr 
till en genomsnittlig ränta på hela 6,54 % så vi kan räkna med 
minskade räntekostnader. 
 

Hotet mot vår ekonomi är fortfarande osäkerheten kring fortsatta 
skattehöjningar.  
 

Stämman hålls i februari 
I februari hålls årsstämman i Eriksdalsskolan. Det är viktigt att 
du gör som 78 personer gjorde sist, d.v.s. kommer på års-
stämman. Kom gärna med synpunkter hur Du tror stämman kan 
göras roligare. Kallelse till stämman delas ut i januari. 
 

Motioner före 31 december 
Om Du har något förslag som Du vill ska tas upp på stämman 
måste Du skriva och lämna in (Lennarts brevlåda Timotejgatan 
3) en motion före den 31 december. Förslaget kan avse vad som 
helst. Strykjärn i tvättstugan är  t.ex. resultat av en motion. 
 

Vill Du hjälpa till? 
Axet behöver fler goda krafter. Om Du kan tänka Dig ett 
förtroendeuppdrag eller vet någon som skulle kunna det, tipsa 
valberedningen som består av Joel Bark, Thomas Nordén och 
Anna Hedelius. 

Möte för nyinflyttade (och andra) 
Förra årets husmöten var glest besökta så nu prövar vi ett nytt 
grepp: Alla nyinflyttade och även andra boende i Axet är 
hjärtligt välkomna till ett möte i Tejan (Timotejgatan 4): 

 tisdagen den 18 januari 2005 kl. 19.00. 
Mötet går ut på att under enklare former diskutera Axet och vad 
som här finns, inte finns, borde finnas, kan behövas etc. Mer 
information kommer senare. 
 

Kolla Din brandvarnare 
Inför julen med alla tända ljus: testa att brandvarnaren piper 
(tryck på testknappen). Om inte, byt batteri eller kontakta 
Lennart. 

Axets Lussekaffe 
Ca 30 personer kom på Axets traditionella lussekaffe och drack 
glögg i Tejan den 12 december.  
 

Förbjudet att ha saker i trapphuset 
Det är inte tillåtet att lägga saker (förutom barnvagnar och 
rullatorer) i trapphusen. De hindrar städning och i värsta fall 
även passage. 
 
Tidningshämtningen upphör (det blev så) 

Från årsskiftet får inte tidninghämtarna hämta tidningar längre. 
Det har Arbetsmiljönågonting bestämt. Tidningarna får inte 
heller slängas i sopnedkastet utan gå med dem till närmaste 
gröna låda. Suck, vad man kan hitta på… 
 

Hemsidan har fått anslagstavla 
Nu har vi ett eget forum för allt och alla. Gå in och kolla 
anslagstavlan på www.brfaxet.se.  Det är baara så lääckerrrt! 


