
Dagorning till stämman 15 februari 2005 
 

1.    Mötets öppnande 
2.    Val av ordförande för stämman 
3.  Anmälan av sekreterare  
4.    Förteckning över närvarande medlemmar 
5.    Fastställande av dagordning 
6.    Val av två protokolljusterare 
7.    Fråga om kallelse behörigen skett 
8.    Motioner/anmälda frågor 

 Gemensamt inköp av säkerhetsdörrar 
 Installera varmmangel i tvättstugan T 5 
 Byt takarmatur i trapphusen på Eriksdalsgatan 
 Light-uppfräschning av trapphusen 
 Sätt upp ljudisolerplattor i trapphusen  
 Bildande av festkommitté 
 Redovisning av samköp av el 

9.    Styrelsens årsredovisning 
10.    Revisorernas berättelse 
11.    Fastställande av resultat- och balansräkning 
12.    Beslut i anledning av föreningens resultat  
13.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
14.    Fråga om arvode 
15.    Val av styrelseledamöter och suppleanter 
16.    Val av revisor och revisorsuppleant 
17.    Val av valberedning 
18.  Val av ombud till HSB 
19.  Övriga frågor – ordet är fritt 
20.   Avslutning
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Kallelse till års-stämma 

 
Härmed kallas Du till 

Brf.Axets föreningsstämma 
Tisdagen den 15 februari 2005 

Kl. 19.00 
Tilltugg, dryck m.m. serveras från 18.30 
i Eriksdalsskolans Västra Matsal 

 
Gå in genom skolans entré mot bollplanen. Därefter är det 
skyltat till stämman. 
 
Det är viktigt att Du kommer. 
 



Lennart prickar av 
Vid ingången till stämman prickar Lennart av Dig och Du får ett 
röstkort samt alla papper du behöver. 
 

Vad som behandlas på stämman 
På stämman behandlas vad som hänt i Axet, resultatet från förra  
året, val till styrelsen, revisor och valberedningen samt 5 
motioner och 2 frågor som styrelsen tar upp. 
 

Tag med årsredovisningen 
Tag gärna med årsredovisningen som delades ut i december. 
Annars får Du en ny på stämman. 
 

Motioner som behandlas 
Följande 5 motioner har lämnats in. Motionerna återges här i sin 
helhet: 
1. Förslag till stämman, ett försök till gemensamt inköp av 

säkerhetsdörrar i Axet för de hyresgäster som önskar. 
2. Installera en varmmangel i tvättstugan/mangelrummet 

Timotejgatan 5. 
3. Byta takarmaturer i trapphusen Eriksdalsgatan, till lika de på 

Vickergatan, vilka är tidstypiska och energisnåla. Befintliga 
lysrörsarmaturer är nu 17 år gamla och ser både luggslitna 
och billiga ut samt ger ett trist ljus! 

4. En ”light” uppfräschning av trapphusen på Eriksdalsgatan 
bestående av målning av radiatorer, bättringsmåla vid 
skador, justera trappräcken där de ”hänger. 

5. För att få ned ljudnivån i samtliga trapphus borde man se 
över möjligheten att sätta upp ljudisolerplattor i 
taken/trappavsatserna.  

 
 

Frågor som styrelsen tar upp 
Styrelsen tar upp två frågor: 
6. Bildande av festkommitté för gårdsfest m.m. 

Axet behöver en festkommitté som kan ordna gårdsfest m.m. 
Intresserade efterlyses. 

7. Redovisning av undersökning om samköp av el. 
På begäran av förra årets stämma redovisar styrelsen 
utredning om samköp av el. Idag har varje lägenhet ett eget 
el-abonnemang. Om Axet istället samköper elen kan vi 
minska den fasta avgiften med c:a 160 000 kr/år och 
förbrukningskostnaden med c:a 120 000 kr/år. Detta är 
möjligt genom att vi minskar till ett elabonnemang per hus 
och erbjuds lägre elpris som storkund. På stämman kommer 
olika lösningar att redovisas. 

 
Kontakta valberedningen 

Är Du intresserad av att vara med i styrelsen m.m., kontakta 
valberedningen som består av Joel Bark, Thomas Nordén och 
Anna Hedelius. 
 

Tidningsinsamling 
Tidningarna hämtas alltså INTE längre. Du som ställt ut 
tidningar utanför porten måste själv ta bort dem till 
återvinningsstationen på Eriksdalsgatan.  
 
 
 

Vi ses på stämman!!!!! 


