
Brf.Axets styrelse 
 

Från februari 2014: 

ordf. Inge Björkander E 26 640 07 56 

v.ordf. Helena Rosén R 14 22 41 20 

studansv. Mari-Ann Teiling E 30 702 28 58 

 Mia Wallin T 3 073-6731583 

 Anders Nyström E 36 070-7551095 

 Rasmus Bjälkeson E 34 0739-487270 

 Sarah Andree HSB 010-4421000 

    

Sekr. Christina Hedwall R 12 668 09 08 

suppl. Jan Fredriksson E 30 073-7315492 

suppl. Katin Jordås E 30 0765-263586 

suppl. Gunnel Persson HSB 010-4421000 
 

 

Föreningsvalda revisorer 
 

ordinarie Jan Höglund T 7 642 43 29 

suppleant Märit Björnlund E 32 99 29 91 
 

 

Personligt husombud 
Styrelsen har har utsett personliga husombud som hjälper ny-

inflyttade att hitta, synar av utrymmen och är din kanal till 

styrelsen. 
 

 Vickergatan 3-15: Rasmus Bjälkeson 

 Eriksdalsgatan 20-36: Inge Björkander 

 Råggatan 8-14: Christina Hedwall 

 Timotejgatan 3-7 och Eriksdalsgatan 19: Mia Wallin 

 Timotejgatan 4-8 och Eriksdalsgatan 17: Anders 

 Nyström 
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Vicevärd och fastighetsskötare 
Vicevärden Per-O Östlund nås: 

Telefontid: tisdagar kl. 18.30 – 19.00, tel 08-641 79 53 

Mottagning: tisdagar kl. 19.00 – 20.00, vicevärdskontoret 

Eriksdalsgatan 17, ingång från gården 

E-mail: kontakt@brfaxet.se 

Mobiltelefon: 0733-200 204  
 

Fastighetsskötaren Lennart Johansson nås: 

Mottagning och telefontid: måndagar och fredagar kl. 07.30 – 

08.30, Timotejgatan 3, ingång från gården eller tel 08-641 79 53 

Felanmälan: meddelanden kan lämnas dygnet runt på 

telfonsvarare, tel 08-641 79 53 

Mobiltelefon: 070-566 15 69 

 

Övernattningsrummen och Tejan kan enbart bokas 

under fastighetsskötarens telefon- och 

mottagningstid!!!!! 
 



Årsstämman 
Ordinarie årsstämma hölls i Eriksdalsskolan den 17 februari. 71 

röstberättigade deltog. Mötet leddes av Sonny Lundwall och 

Axet bjöd på godis och dricka. 
 

Mötet fastställde resultat- och balansräkningen och gav styrelsen 

ansvarsfrihet. Samtliga styrelseledamöter vars mandat gick ut 

valdes om. 

 

4 motioner behandlades 
Det hade lämnats in 4 motioner till stämman. Fullständigt 

protokoll från stämman finns att läsa på www.brfaxet.se: 

 

1. Mer glas i balkongen 

För att få in mer ljus i lägenheten föreslog motionären att 

de som önskar ska få sätta in glas även i balkongdörrens 

nedre del. Stämman beslöt att styrelsen ska ta reda på 

vilka tillstånd som krävs och meddela detta i Om Axet (se 

punkten ”Fönster i balkongdörrar” nedan). Sedan kan, om 

intresse finns, en gemensam upphandling göras. 

 

2. Inför elektronisk tvättstugebokning 

Motionären föreslog att vi ska undersöka möjligheten att 

införa elektroniskt bokningssystem av tvättstugorna. 

Stämman gav styrelsen i uppdrag att undersöka olika 

alternativ som kan vara intressanta. 

 

3. Problem med barnvagnar 

Motionären föreslog att det ordnas en plats där barnvagnar 

kan vara. Trapphusen är för små och där får inte 

brandfarliga barnvagnar förvaras. 

Styrelsen meddelade att den som behöver barnvagnsplats 

kan prata med fastighetsskötaren. Han försöker då ordna 

en plats. Om efterfrågan ökar försöker styrelsen ordna 

någon typ av barnvagnsparkering. Därmed ansågs 

motionen vara besvarad. 

 

4. Upplåta parkeringsplats till Sunfleet 

Motionären föreslog att Axet ska hyra ut P-platser på 

gårdarna till företaget Sunfleet. Sunfleet hyr sedan ut 

bilarna som en slags pool till dem som som bokar och 

betalar. Motionen avslogs, bedömningen är att vi kommer 

att behövas plats på gårdarna för att lösa sophanteringen.  

 

Elupphandling 
Som ett resultat av beslut på förra stämman presenterade 

styrelsen en tänkt metod för den upphandling av nytt elavtal som 

ska ske 2015. Metoden innebär att värdet av miljöbra el prissätts 

så att offerter kan jämföras. Stämman godkände styrelsens 

redovisning. 

 

Fönster i balkongdörrar 
Styrelsen har fått veta att det krävs bygglov för att sätta in glas i 

den nedre delen av balkongdörrarna på Eriksdalsgatan 20- 36. 

Detta p.g.a. att balkongens räcke är genomskinligt vilket gör att 

man kan  se balkongdörren från parken. Detta gör installationen 

mer omfattande och dyrare. De som ändå är intresserade av att 

sätta in glas även i nedre delen kan ta kontakt med Lennart för 

mer information.  

 

Bastuns och solariets städavgift 
Du som har tillgång till bastun eller solariet ska senast 1 maj 

betala 100 kr till vårt pg-konto 40 00 96-4. Vi kommer inte att 

avisera avgiften mer, om du inte betalar stängs din nyckelbricka 

av. Avgiften avser en storrengöring, den ersätter inte den  

löpande städningen som behöver göras efter varje gång. 

http://www.brfaxet.se/

