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Protokoll från föreningsstämma i Brf Axet den 17 
februari 2015 
 

§ 1 Mötets öppnade 

Inge Björkander hälsade alla välkomna. Därefter öppnade han mötet. 

§ 2 Val av ordförande för stämman 

Sonny Lundvall föreslogs till ordförande för föreningsstämman. 

 

Beslut: Sonny Lundvall valdes till ordförande för föreningsstämman. 

§ 3 Ordförandens val av protokollförare 

Sonny Lundvall föreslog Christina Hedwall till protokollförare. 

 

Beslut: Christina Hedwall valdes till protokollförare för föreningsstämman. 

§ 4 Förteckning av närvarande medlemmar 

Föreningens fastighetsskötare Lennart Johansson prickade av och delade ut röstkort 

till medlemmarna när de kom till mötet. Lennart meddelade att 94 röstberättigade 

personer var på plats. 

 

Beslut: Mötet fastställde antalet röstberättigade till 94 personer, se bilaga 1.  

§ 5 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordningen godkändes. 

§ 6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

Mötet föreslog att Olav Heinmets och Lars Hjort till protokolljusterare tillika 

rösträknare. 

 

Beslut: Möte valde Olav Heinmets och Lars Hjort till protokolljusterare tillika 

rösträknare. 

§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett 

Sonny Lundvall redogjorde när kallelsen till föreningsstämman skall skickas ut. 

Enligt stadgarna skall den skickas ut senast 2 veckor före föreningsstämman. Lennart 

meddelade att kallelsen delades ut den 27 januari 2015.  

  

Beslut:  Mötet beslutade att kallelse till föreningsstämman skett enligt stadgarna. 

 

§ 8 Motioner/anmälda frågor 

10 motioner har inkommit 
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1. Föreningsvernissage med Axets hyresgäster 

Jag föreslår att idén från förra årsmötet om en föreningens vårvernissage planeras i 

god tid och genomförs när våren anas. Idén är att låta dom många – ett 30-tal tror 

jag – som hyr lokaler för att ha nånstans att arbeta med sina idéer och projekt, kan 

ge sig till känna i en föreningsvernissage. Vi medlemmar ser lamporna lysa 

bakom gardiner och galler – flera håller till i källarna – o väcker förstås 

nyfikenhet. Jag har själv kollat några verksamheter och det var oanat spännande! 

Dessutom hyr vi ut lokalerna som ger intäkter o stöder vår förenings ekonomi. Men 

framförallt skulle en vår-vernissage bli en inspirationskälla för alla, och om inte 

en mötesplats så ett tillfälle för intressanta möten oss hyresgäster emellan. En 

mindre arbetsgrupp borde bildas med förslagsställaren som motor för det hela. 

 

Styrelsens svar Styrelsen bifaller motionen, kontakta Mari-Ann Teiling 

studieorganisatören för bistånd. Styrelsen bifaller även att en arbetsgrupp bildas, 

intresserade kontakta Solveig Bark. 

 

Stämmans beslut Bifall enligt styrelsens förslag. 

 

 

2. Inglasning av balkonger 

Vi föreslår att föreningen tillåter inglasning av balkong. Det skulle bidra till en 

längre användning av balkongen under vår och höst. Dessutom minskar det inflödet 

av grannars cigarettaska och annat skräp på balkongen. Vi föreslår att årsmötet ger 

styrelsen i uppdrag att ta fram förslag på hur inglasning skall kunna ske så att 

byggnadernas karraktär kan bibehållas. Vi bistår gärna styrelsen i denna process. 

 

 

Styrelsens svar Styrelsen avslår motionen med information om att det 

finns tekniska problem p.g.a. våra husfasader som är av 

puts och därför inte får göras ngn åverkan på. Styrelsen 

ställer sig positiv till att motionsställaren ser över 

intresset bland de boende samt möjligheten att utföra 

detta med behörigt företag. Bygglov krävs för 

ingreppet. 

 

Stämmans beslut Bifall enligt styrelsens förslag. 

 

 

3. Sänk årsavgiften 

Vi föreslår att föreningens årsavgifter sänks. Motivet till det är att föreningens 

ekonomi är mycket god och att det därför är onödigt att ytterligare öka 

föreningens förmögenhet. Föreningen har bl.a. underhållsfond på 14,7 miljoner kr 

och en fond för inre underhåll på 468 000 kr. Utöver detta finns ett fritt eget 

kapital på 16 miljoner kr som kan användas för att täcka eventuella framtida 

Kommentar [h1]: föreslog bifall på 

Kommentar [h2]: Bifalla motionen 

Kommentar [h3]: föreslog avslag på 

Kommentar [h4]: Avslog motionen 
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förluster. Vid en sänkning av årsavgifterna sker en omfördelning av förmögenhet 

från föreningen till förenings- medlemmarna. 

 
Årsavgiften uppgår till ca 11,4 miljoner och det budgeterade överskottet för 

2015 uppgår till 1,4 miljoner kr, vilket är i nivå med resultaten för 11/12 och 

12/13. Utan att äventyra ekonomin bör det vara möjligt att sänka avgifterna med 

10 % (1140000), vilket skulle innebära att det budgeterade överskottet för 2015 

justeras till 260 000 kr. Det borde kunna vara en rimlig långsiktig nivå på årlig vinst. 

Enstaka år kan ett underskott täckas av det fria egna kapitalet som ju uppgår till 16 

miljoner. 

 

Styrelsens svar Styrelsen avslår motionen med motiveringen att det 

finns framtida investeringar såsom stambyte, 

sophantering m.m. som kommer kräva att vi har 

tillgång till pengarna. 

 

Stämmans beslut Bifall enligt styrelsens förslag. 

 

 

4. Balkonger på Vickergatan 

Undersök möjligheten att bygga balkong för lägenheterna på Vickergatan samt 

andra lägenheter i föreningen som ej har det idag. Steg 1: Undersök vilka som är 

intresserade. Det kan vara lättare att få igenom ett godkännande från 

stadsbyggnadskontoret om alla på en viss länga väljer att bygga balkong. Antagligen 

blir det billigare ju fler balkonger som ska byggas. 

Steg 2: Antingen ger föreningen ett bidrag för att en arkitekt ska ta fram ett 

ritningsförslag, eller så gör ibland balkongbyggarföretag det på spekulation, 

undersöker om det är tekniskt möjligt samt tar fram offert. Förlaget skickas in 

för godkännande till Stadsbyggnadskontoret. Lägenhetsinnehavarna tar ställning till 

offerten. 

Steg 3: Byggstart och betalning. Jag gissar på att det kan kosta runt 100k per 

lägenhet. 

 

Styrelsens svar Steg 1. Styrelsen avslår motionen. 

 Steg 2. Styrelsen hänvisar till tidigare bildad balkonggrupp 

som finnas kvar enligt uppgift på stämman. 

 

Stämmans beslut              Bifall enligt styrelsens förslag. 

 

 

5. Ang uthyrning av lokaler 

Inblicken i hanteringen av uthyrningen av våra lokaler kunde vara bättre för de 

boende i Axet. Skulle önska att de boende har ”första tjing” att hyra när ett kontrakt 

sägs upp. Denna möjlighet åtsidosätts då det ankommer på lokalhyraren att själv 

”sälja” sin hyrda lokal till annan intressent. Visserligen skall den nye 

hyresgästen/lokalhyraren godkännas av föreningen, men vi har ingen insyn betr 

Kommentar [h5]: föreslog avslag på 

Kommentar [h6]: Avslog motionen 

Kommentar [h7]: föreslog avslag på 

Kommentar [h8]: Avslog motioen 
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köpeskillingen. I förlängningen innebär detta att de som kommer över en lokal i 

Axet kan spekulera i den värdestegring som idag är påtaglig i vår stadsdel, utan att 

det på något sätt kommer föreningen tillgodo. 

 
Är det inte möjligt att öppet redovisa vem som huserar i lokalerna, vilka som 

tillträtt under året och vilken verksamhet som avses bedrivas? Hur ska vi 

hyresgäster reagera när folk bor där och röklukt/matos sprids i källarkorridorerna? 

 

 

Styrelsens svar  Styrelsen hänvisar till att man har rätt att överlåta sin lokal 

och verksamhet utan vidare. Register för detta är ingen 

offentlig handling. 

 

 

Stämmans beslut Godkänner styrelsens svar. 

 

 

6. Ang trapphusen i Axet 

Denna motion avser trapphuset Råggatan 12 men skall generellt gälla för samtliga 

trapphus i Axet. Målning och vissa reparationer behövs för att vi ska uppnå en 

rimlig trevnadsnivå. Medan många renoverar och upprustar sina lägenheter så är 

det nedslående att småsaker som dörrstopp, kabellister, väggytor ibland för tankarna 

till ett misskött bostadsområde. Om vi ser oss om så hittar vi ofta fina portar med 

inbjudande trapphus och det har även vår förening råd med. 

 

 

Styrelsen svar Styrelsen bifaller motionen och lägger till den i budget 

och underhållsplanen.  

 

Stämmans beslut Bifall enligt styrelsens förslag. 

 

 

7. Ang tvättstugan Råggatan 10 (I) 

Det förekommer att man ibland nyttjar tvättstugan spontant när den är 

ledig/obokad, alternativt att den som bokat uteblir. Ibland leder det till att man 

tvättar ända fram tills det är dags för nästa pass, vilket inte är fel i sig. Dock 

uppstår problem när man allokerar torkskåp och tumlare för de som bokat nästa 

pass. Vissa anser detta vara så fel att man tömmer aggregaten på halvtorr tvätt 

för att kunna nyttja detsamma för egen tvätt under sitt bokade pass. Liknande 

händelser leder till olika kontroverser emellanåt. 

 

 

Styrelsens svar Styrelsen bifaller motionen, med beslut om att förbättra 

och förtydliga reglerna.  

 

Stämmans beslut              Bifall enligt styrelsens förslag.  

Kommentar [h9]: Motionen besvarad 

Kommentar [h10]: föreslog bifall på 

Kommentar [h11]: Bifalla motionen 

Kommentar [h12]: föreslog bifall på 

Kommentar [h13]: Bifalla motionen 
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8. Ang tvättstugan Råggatan 10 (II) 

För ett antal år sedan stals en av de två fläktarna i det bakre/yttre torkrummet, vilket 

resulterat i försämrad kapacitet. Det tar längre tid att torka tvätt som hängs där. 

Rummet tjänar ypperligt som extra utrymme när trycket ökar i tvättstugan. Det 

fungerar även bra för de som inte kan hämta sin tvätt direkt efter torkning pga 

arbete eller annat som gör att man vill hämta tvätten senare. Föreslår att den saknade 

fläkten ersätts med en ny, samt att den trasiga vajern skarvas så att ingen tvätt skadas. 

  

Styrelsens svar Styrelsen bifaller motionen, ny fläkt är redan på plats.  

 

Stämmans beslut Bifall enligt styrelsens förslag. 

 

 

9. Skylt på cykelparkeringen 

Cyklar som står utanför port 12 får inte plats. Sen tillhör dom inte oss som bor 

här. Sätt upp en skylt om vilken som får ställa sin cykel där så kanske alla får plats. 

 

 

Styrelsens svar Styrelsen avslår motionen. Föreslår istället att en 

inventering görs.  

 

Stämmans beslut Bifall enligt styrelsens förslag. 

 

 

10. Byt grind, höj staket 

Jag föreslår att grinden byts ut och staketet höjs. Gäller kortändan av trädgården, 

baksidan Eriksdalsgatan. Samt att skylt visar ”Privat område”. 

 

 

Styrelsens svar Styrelsen avslår motionen som den är lagd. Votering 

krävdes efter mer information från motionären m.fl. 

boende på avsedd adress. A) bifalla motionen, b) bifalla 

styrelsen. 

 

 

Stämmans beslut Bifall enligt styrelsens förslag. 

 

 

§ 9 Styrelsens årsredovisning 

 

1)Styrelsens årsredovisning 

Sonny gick igenom årsredovisningen. 

 

Beslut Stämman beslutade att godkänna årsredovisningen. 

Kommentar [h14]: föreslog bifall på 

Kommentar [h15]: Motionen besvarad 
då åtgärden redan är vidtagen. 

Kommentar [h16]: föreslog avslag på 

Kommentar [h17]: Avslog motionen 

Kommentar [h18]: föreslog avslag på 

Kommentar [h19]: Avslog motionen 
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§ 10 Revisorernas berättelse 

Jan Höglund, föreningens revisor föredrog revisionsberättelsen. 

 

Beslut: Revisorernas berättelse lades till handlingarna. 

 

§ 11 Fastställande av resultat- och balansräkning 

Förslag lämnades om att fastställa balans- och resultaträkningen. 

 

Beslut: Balans- och resultaträkning fastställdes enligt styrelsens förslag. 

 

§ 12 Beslut i anledning av föreningens resultat 

Förslag lämnade om att fastställa styrelsens förslag till disposition av föreningens 

resultat.  

 

Beslut: Stämman beslutade fastställa styrelsen förslag till disposition av 

föreningens resultat. Att avsättas till fond för yttre underhåll 

§ 13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för samtliga ledamöter. 

 

Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt. 

 

§ 14 Fråga om arvode 

Per-O Östlund lämnade förslag om att arvodena lämnas oförändrade. 

 

Beslut: Stämman beslutade att arvodena lämnas oförändrade. 

 

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Valberedningen föreslog att följande personer valdes till ordinarie ledamöter: 

Inge Björkander, 2 år, omval 

Rasmus Bjälkeson , 2 år, omval 

Anders Nyström, 2år, omval 

 

Valberedningen föreslog att följande personer valdes till suppleanter: 

Jan Fredriksson, 2 år 

 

Valberedningen föreslog att följande person valdes till fyllnadsval: 

Linda Holmberg 

 

Beslut: Stämman valde enligt valberedningens förslag. 

 

Avgick gjorde Karin Jordås 
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§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant 

Valberedningen föreslog Jan Höglund som revisor och Märit Björnlund som 

revisorsuppleant. 

 

Beslut: Stämman valde Jan Höglund som revisor och Märit Björnlund som 

revisorsuppleant. 

 

§ 17 Val av valberedning 

Förslag lämnades att välja om Peter Axelsson, Olav Heinmets och Anna Hedelius till 

valberedningen. 

 

Beslut: Stämman valde Peter Axelsson, Olav Heinmets och Anna Hedelius till 

valberedning, med Olav Heinmets som sammankallande. 

 

§ 18 Val av ombud till HSB 

Förslag lämnades att val av ombud till HSB delegeras till styrelsen. 

 

Beslut: Stämman beslutade delegera val av ombud till HSB till styrelsen. 

 

§ 19 Övriga frågor – ordet är fritt 

 

OVK 

Per-O Östlund påminde att OVK besiktningen som utförts har givit ett antal nedslag. 

Dessa nedslag måste åtgärdas inför en ombesiktning annars kan 

Bostadsrättsföreningen åka på viteskostnad. Åtgärder ska man hantera och bekosta på 

egen hand i möjligaste mån men Lennart kan bistå med enklare rengöringar.  

 

Skatbon 

Kan man göra något åt de skatbon som finns i träden på Timotejgatans gård? 

Lennart kan eventuellt ha förslag till åtgärd. 

 

§ 20 Avslutning 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Christina Hedwall  Sonny Lundvall, mötesordförande 

 

Justeras   Justeras 

 

 

___________________________ ___________________________ 
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Olav Heinmets  Lars Hjort 

 

< 


