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Medlemmarna i 

HSB:s Brf Kalkonen 
organisationsnummer 702001-0653

kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Är du andrahandshyresgäst? Se till att denna kallelse når din hyresvärd, det vill säga 
bostadsrättsinnehavaren!

datum och tid
Tisdagen den 28 november 2006, klockan 18.30

Närvaroregistrering och mingel med kaffe och bullar sker från klockan 18.00. Stämman 
börjar prick klockan 18.30!

Plats
Aulan, Thorildsplans Gymnasium, ingång från Geijersvägen

daGoRdNiNG
1. Val av ordförande vid stämman 
2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
3. Godkännande av röstlängd
4. Fastställande av dagordningen
5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
6. Fråga om kallelse behörigen skett
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
10. Beslut i anledning av föreningens förlust eller vinst enligt den fastställda 

balansräkningen
11. Beslut i fråga om ansvarfrihet för styrelsen
12. Fråga om arvoden
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisor och suppleant
15. Val av valberedning
16. Erforderligt val av representation i HSB och SBC
17. Förslag från styrelsen:

 Vindsutredningen
18. Avslutning

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar en bostadsrätt 
gemensamt äger de tillsammans en röst. Röstberättigade är endast de medlemmar som 
fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Vid stämman kan medlem företrädas av ombud om ombudet är medlemmens make/
maka, sammanboende, närstående eller om ombudet är medlem i föreningen. Om medlem 
skall företrädas av ombud, skall ombudet ha skriftlig och daterad fullmakt. Du hittar en 
fullmakt sist i denna årsredovisning. Fullmakten gäller ett år från utfärdandet. Ombud, som 
själv är medlem och har rösträtt på stämman, kan rösta för sig själv samt för den medlem 
som företrädes genom fullmakten.

Välkommen!



HSB:s Brf Kalkonen vid Thorildsplan 
på västra Kungsholmen är en av 
Stockholms äldsta och största föreningar. 
Bostadsrättsföreningen bildades den 
13 mars 1926 och inhyser idag över 600 
hushåll.

Arkitekten hette Sven Wallander och det 
är samme man som ritat bland annat delar 
av Röda Bergen och ena Kungstornet på 
Kungsgatan.

Brf Kalkonen består av tre olika kvarter som 
alla har vackra innergårdar som fungerar 
som uterum på sommarhalvåret.

Föreningen ligger endast någon 
minuts promenad från Thorildsplans 
tunnelbanestation och har nära till bad och 
grönområden vid Fredhällsklipporna och 
Rålambshovsparken.

Med hjälp av föreningens nya elektroniska 
lås- och bokningssystem kan du enkelt boka 
tvättid eller kanske en tid i bubbelpoolen 
direkt via Internet.

Alla lägenheter har tillgång till bredband via 
fiber från Bredbandsbolaget och kabel-TV 
från ComHem.
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Innehåll

del av innergården på 
kvarter silverfasanen

Fasaden på en del av kv 
Påfågeln sett från thorildsplan

3 KallelSe

� InneHÅll

6 KalKonen 80 År

7 StyrelSen

8 FörvaltnIngSBerättelSe
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27 FullmaKt
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Det glada 20-talet var swingens och de korta kjolarnas tid
Mitt i den gryende optimismen, år 1926, bildades 

bostadsrättsföreningen Kalkon

D e n  1 8  m a j  f i r a d e  v i  v å r t  8 0 - å r s j u b i l e u m  m e d  t i p s p r o m e n a d ,  s m ö r g å s , 
k a f f e ,  t å r t a  o c h  d a n s u p p v i s n i n g  a v  s w i n g g r u p p e n  H a r l e m  H o t  S h o t s .
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Styrelsen

ÅRsRedovisNiNG FöR 
Brf Kalkonen
Thorildsvägen 2-4
112 43 Stockholm
www.kalkonen.se
styrelsen@kalkonen.se

texteR
Mattias Eriksson

GRaFisk FoRm och Foto
Mattias Eriksson, styrelsen

omslaG
Överst kv Kalkonens innergård 
följt av trapphusen på 
Creutzgatan 7 och Thorildsplan 
2. Till vänster tre bilder 
från Hörnet: bubbelpoolen, 

bastun och det stora rummet 
med pingisbord. Till höger 
innergården på kv Påfågeln och 
längst ner till höger innergården 
på kv Silverfasanen.

viveca ernmark, sekreterare

Johan andersson, ledamot

malin eriksson, kassör

Natalie Jost, ledamot

marianne cervin, ledamot hsB

mattias eriksson, ordförande

marcel lapuhner, vice ordförande

mikael odberger, suppleant

kristina Zdilar, suppleant

henrik hiltunen, suppleant
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Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Kalkonen, 
organisationsnummer 702001-0653, får härmed 
avge redovisning för föreningens verksamhet under 
räkenskapsåret 2005-09-01 - 2006-08-31.

stYRelseN sammaNsÄttNiNG
Styrelsen har sedan 2005-11-23 bestått av:

stYRelseledamöteR

• Mattias Eriksson, ordförande
• Marcel Lapuhner, vice ordförande
• Johan Andersson, ledamot
• Marianne Cervin, ledamot HSB
• Henrik Hiltunen, suppleant
• Natalie Jost, ledamot
• Mikael Odberger, suppleant
• Kristina Zdilar, suppleant
• Martin Sandelin, suppleant HSB

avGÅeNde stYRelseledamöteR

• Malin Eriksson, kassör
• Viveca Ernmark, sekreterare

Firmatecknare, två i förening, har varit Mattias Eriksson, 
Marcel Lapuhner, Malin Eriksson och Viveca Ernmark.

RevisoReR
Revisorer har varit Mathias Gustafsson, av föreningen 
vald revisorsuppleant, samt Hans Kypengren, BoRevision 
AB, av HSB:s Riksförbund utsedd revisor.

Nicklas Wiksell som valdes till ordinarie revisor av 
föreningen har av personliga skäl inte haft möjlighet att 
utföra revisionen. 

valBeRedNiNG
Valberedningen har bestått av Mårten Dunér 
(sammankallande), Mathias Henricson och Agneta 
Wirberg.  Martin Lindblad, som också valdes in i 
valberedningen, har flyttat från föreningen och kommer 
inte att delta i arbetet.

om BRF kalkoNeN
Brf Kalkonen är en av HSB:s äldsta och största 
föreningar, belägen i det gamla Holmiaområdet i

S:t Görans församling vid Thorildsplan i Stockholm. 
Föreningen registrerades den 13 mars 1926.

FöReNiNGeNs ÄNdamÅl

”Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta 
bostadsrättslägenheter för permanent boende och lokaler 
åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och 

därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. 
Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och 
fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka 
gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och 
behov, främja serviceverksamhet med anknytning till 
boendet.” (1 § stadgarna)

FastiGheteR

Föreningen äger och förvaltar sju fastigheter uppdelade 
på kvarteren Silverfasanen, Påfågeln och Kalkonen:

Silverfasanen 5 med adresserna Geijersvägen 4-
10 och Creutzgatan 5-11. (På vissa ritningar kallas 
Creutzgatan 5-11 för Silverfasanen 5A, men det är ingen 
fastighetsbeteckning)

Silverfasanen 6 med adresserna Geijersvägen 12, 
Kristinebergsvägen 7 och Creutzgatan 13

Påfågeln 1 med adresserna Creutzgatan 2-6, 
Thorildsplan 2 och Gyllenborgsgatan 9-13

Påfågeln 2 med adresserna Gyllenborgsgatan 15, 
Kristinebergsvägen 5 och Creutzgatan 8

Kalkonen 3 med adresserna Gyllenborgsgatan 22, 
Kristinebergsvägen 1-2 och Lindhagensgatan 69

Kalkonen 4 med adresserna Lindhagensgatan 63-67
Kalkonen 5 med adresserna Lindhagensgatan 61, 

Thorildsvägen 2-4 och Gyllenborgsgatan 12-20

Förvaltningsberättelse
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Byggnaderna är uppförda i ett sammanhang under åren 
1926 – 1929 utom den på Kalkonen 4 som är byggd 
1938. 

omBYGGNatioNeR och uPPRustNiNGaR

Under åren 1974 – 1975 genomfördes byte av stammar 
för vatten och avlopp i kök. 

Under åren 1990 – 1993 byttes fastigheternas 
vertikala stammar i badrum. I samband med detta 
renoverades samtliga bad- och duschrum och elkablar 
m.m. byttes ut. 

Under åren 1995 – 1996 renoverades föreningens 
sju tvättstugor. De nuvarande tvättmaskinerna är från 
2004 och torktumlarna från 2005. I tvättstugorna finns 
torkskåp och tre av tvättstugorna (en per kvarter) har 
grovtvättmaskin och centrifug.

GemeNsamma aNlÄGGNiNGaR

Föreningen har följande utrymmen för gemensamt 
utnyttjande.

• Cykelrum (3 st; 1 per kvarter)
• Barnvagnsrum (1 st). I varje cykelrum finns 

dessutom ett utrymme avsett för barnvagnar.
• Fotolabb (1 st)
• Gemensamhetslokal med pool, bastu och gym samt 

festdel (1 st)
• Gästlägenheter (2 st)
• Hobbyrum (1 st)
• Solarium (1 st)
• Tvättstugor (7 st; 2 respektive 3 per kvarter)

Föreningens bubbelpool är fritt tillgänglig för alla medlemmar och bokas 
via det elektroniska bokningssystemet.

När du bokat hobbyrummet har du fri tillgång till detta undet ett dygn. 
Även hobbyrummet bokar du själv i det elektroniska bokningssystemet.

torktumlarna och tvättmaskinerna i föreningens sju tvättstugor är från 
200� respektive 2004.

Föreningen har följande installationer.
• Bredbandsnät via Bredbandsbolaget
• Elektroniskt lås- och bokningssystem för 

gemensamma utrymmen
• Kabel-tv via ComHem 

aNdelaR och uPPlÅtelseFoRmeR

Föreningen består av 550 bostadsrätter varav 546 är 
upplåtna för boende och fyra som är upplåtna som 
lokaler. Antalet hushåll i föreningen uppgår till ca 610 
(se ”Lägenhetsfördelning” nedan).

Två av bostadsrättsandelarna består av ca 30 
respektive 40 lägenheter vardera och omfattar två 
uppgångar vardera. Den ena ägs av en stiftelse som 
förvaltas av Stockholms stad och den andra ägs av 
en privatperson. De som bor i dessa lägenheter hyr 
bostaden i andra hand av respektive ägare. 

Det finns ett fåtal större lägenheter som enligt 
lägenhetsförteckningen är registrerade som två separata 
lägenheter. Fysiskt sammanslagna lägenheter som nyttjas 
av ett hushåll anses i föreningssammanhang vara en 
lägenhet. 

Föreningen har också ett 30-tal hyreslokaler och 
två hyreslägenheter som hyrs ut på kort tid som 
gästlägenheter.

Efter beslut på stämman 2005 har arbetet med att 
omvandla en av föreningens bostadsrättslokaler till bokal 
påbörjats.

lÄGeNhetsFöRdelNiNG 

Föreningens bostadsrättslägenheter, vi bortser här 
från de två stora bostadsrätterna, består av 447 
enrumslägenheter om 12 – 59 kvm (82 %) och 97 
tvårumslägenheter om 43 – 72,5 kvm (18 %).

Några av de större lägenheterna har byggts om till 
trerummare.

FöRsÄkRiNG

Föreningen är försäkrad hos Trygg Hansa. 
Medlemmarna måste själva komplettera sin 

hemförsäkring med bostadsrättstillägg för att vara 
försäkrade mot vattenskador och dylikt. 
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FastiGhetsFöRvaltNiNG

Den tekniska förvaltningen har skötts av förvaltare Hans 
Lennholm ISS Facility Services AB, Stockholm.

Den ekonomiska förvaltningen har skötts av Yvonne 
Sjöberg, ISS Ekonomiförvaltning AB.

Fastighetsskötseln har skötts av Mats Gavell, Mats 
Gavell Fastighetsservice.

Städning av gemensamma utrymmen har utförts 
av Tarjas Städ AB och gårdsskötsel inklusive 
vinterunderhåll har utförts av ABLA AB. Snö- och 
isröjning från tak har beställts vid behov. 

oRGaNisatioNsmedlemskaP 

Föreningen är medlem i följande föreningar.
• HSB Stockholm ekonomisk förening (medlemskap 

i HSB är frivilligt för enskilda medlemmar)
• Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC)

Fyra styrelseledamöter har deltagit på 
introduktionskursen för nya styrelseledamöter hos HSB 
och SBC.

Föreningen har inte föreslagit någon representant till 
HSB:s distriktsstämma.

 
 
hÄNdelseR uNdeR veRksamhetsÅRet
Händelser från förra verksamhetsåret inom parentes.

oRdiNaRie FöReNiNGsstÄmma 

Vid den ordinarie föreningsstämman den 29 november 
2006 deltog cirka 100 medlemmar.  

stYRelsemöteN

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 13 (12) 
protokollförda styrelsemöten. Därutöver har styrelsen 
haft ett antal arbetsmöten.

öveRlÅtelseR

Under året har 80 st (90 st) överlåtelser av 
bostadsrättslägenheter skett.

Genomsnittspriset per kvadratmeter (gåvor och 
överlåtelser av andelar borträknade) låg under första 
halvåret 2006 på 37 278 kr (30 962 kr) och sjönk sedan 
under juli och augusti till 35 959 kr (34 462 kr). Mindre 
lägenheter ger generellt sett ett högre pris än större. 
Under verksamhetsåret 2005-2006 låg snittet på 37 093 
kr (30 068 kr). Högsta kvadratmeterpris som noterats 
under året är 49 211 kr, lägenheten var på 19 kvm (47 
319 kr, lägenheten var på 23 kvm).

aNdRahaNdsuPPlÅtelseR

Under året har det inkommit 43 st (35 st) ansökningar 
om andrahandsupplåtelse av vilka 43 st (32 st) har 
beviljats uthyrning inom ramen för de regler som 
föreningen tillämpar. Upplåtelsetiden har kortats ner i 
några av de ansökningar som godkänts. 

medlemskommuNikatioN

Styrelsen har under året träffat medlemmar måndagar 
udda veckor kl 19.00 – 19.30. 

Antalet besök per tillfälle uppskattas till 1-2. Det har 
också varit möjligt att komma i kontakt med styrelsen 
via brev och e-postmeddelanden. Varje vecka besvarar 
styrelsen 10 – 20 brev. 

Föreningen har en hemsida, kalkonen.se, där det finns 
nyheter och information om föreningen, så som tips, 
regler och stadgar. Hemsidan har ett diskussionsforum, 
Turkey Talk, där medlemmar kan utbyta åsikter och 
information. 

Föreningen har också en egen TV-kanal, Kalkon-
TV, där en del av den information som finns på 
hemsidan har presenterats i en informationsslinga. 
Fastighetsskötaren har haft medlemsmottagning en 
halvtimma varje vardag. 

Förvaltaren har funnits tillgänglig via e-post och 
telefon under kontorstid. 

ekoNomi
Under året har det tagits upp ett nytt lån på fem 
miljoner för att bland annat finansiera renoveringen av 
fasaden ut mot gatan på fastigheten Silverfasanen 6. 
Föreningen har fortfarande en relativt låg belåningsgrad. 
Knappt hälften av föreningens lån har idag rörlig ränta. 

avGiFteR

Årsavgifterna höjdes med 6% den 1 januari 2006.

PRoJekt 200�/2006 

FöRvaltaRuPPhaNdliNG

Styrelsen har under flera år varit mer eller mindre 
missnöjd med den service vi fått av vårt förra 
förvaltningsbolag, ISS.

Under året har en utförlig upphandling av ny 
förvaltningstjänst utförts.

Från och med den 1 september 2006 har föreningen 
gått över till HSB som förvaltare. 

Ekonomiskt har detta inneburit att våra kostnader för 
förvaltning har minskat.

vatteNlÄcka i höRNet

I samband med kraftiga skyfall har det läckt in vatten 
i vår gemensamhetslokal Hörnet. För att komma fram 
till hur vattnet tar sig in och vad som ska göras för 
att åtgärda problemet var man tvungen att gräva upp 
entrén. 

dRiFtuPPFölJNiNG

Föreningen har gjort uppföljningar av förbrukningen 
av vatten och fjärrvärme. Rapporterna visar på en 
förhållandevis låg vattenförbrukning men en onormalt 
hög förbrukning av värme. För att komma till rätta med 
den höga värmeförbrukningen kommer en omfattande 
injustering av värmesystemet att utföras, se kommande 
projekt.

RadoNmÄtNiNG

Miljöförvaltningen har anmodat oss att mäta 
radonhalten i bostäder. Under våren genomfördes en 
radonmätning i vår förening. Av resultatet framgår 
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att det förekommer radon i vissa av våra fastigheter. 
Resultatet är dock förknippat med viss osäkerhet 
eftersom en mycket stor andel av dem som fått 
radonmätare utplacerade hemma hos sig, inte lämnade 
tillbaka dem i utsatt tid eller på ett korrekt sätt.

Under kommande vinter kommer en ny och mer 
omfattande mätning att utföras.

asBestiNveNteRiNG

Det har framkommit att det förekommer asbest i vissa 
av dörrar och runt vissa rör. För att få reda på exakt var 
det finns asbest, har vi låtit en firma gå igenom samtliga 
utrymmen och märka ut där det förekommer asbest.

Förekomsten av asbest är inte farlig så länge den är 
där den är. Faran uppstår först om man behöver utföra 
arbeten i de dörrar eller på de rör där det finns asbest

BYte till lÅGeNeRGilamPoR

Alla lampor i föreningens trapphus har bytts ut mot 
lågenergilampor. 

elektRoNisk lÅs- och BokNiNGssYstem 

Det har förekommit en hel del barnsjukdomar i vårt 
elektroniska lås- och bokningssystem. Framförallt har det 
varit problem med bokning av tvättstugorna. Det har 
vid flera tillfällen hänt att bokade tider fallit bort från 
systemet utan anledning.  

Under den senaste tiden har problemen med lås- och 
bokningssystemet minskat drastiskt.

Föreningen diskuterar dock fortfarande hur man ska 
komma till rätta med de återstående problemen med 
Bewator (tillverkaren av systemet) och PELE Security 
(installatör av systemet). 

BYte av mekaNiska lÅs

Samtliga cylindrar i föreningens dörrar har bytts ut. Inga 
nycklar har delats ut till medlemmarna eftersom de 
använder sina elektroniska nyckelbrickor för att låsa upp 
de dörrar som de har rättigheter att öppna.

Till följd av detta har det kunnat konstateras att 
inbrotten i källare och på vind har minskat.

vatteNskadoR

Antalet vattenskador har varit onödigt många under 
året. Oftast beror olyckorna på den mänskliga faktorn. 
Tänk på att du som lägenhetsinnehavare måste 
komplettera din hemförsäkring med bostadsrättstillägg 
för att vara försäkrad mot den här typen av skador.

NedlÄGGNiNG av viNdsutRedNiNGeN

När den nya styrelsen tillträdde togs på nytt frågan om 
vindsexploatering upp. Det framkom då att intresset 
för att driva frågan vidare var lågt från styrelsens sida. 
Detta i kombination med att dåvarande förvaltaren, 
Hans Lenhom, starkt propsade för en nedläggning av 
utredningen ledde till att styrelsen strax före jul 2005 
beslutade att avsluta utredningen och att dra tillbaka 
bygglovsansökan.

I början av januari 2006 kommunicerades 
nedläggningen av vindsutredningen till föreningens 

medlemmar. Det uppstod positiva och negativa 
reaktioner. 

Styrelserna medger att kommunikationen till 
medlemmarna i samband med nedläggningen samt de 
grunder som beslutet om nedläggningen fattades på 
inte var tillfredställande. Därför finns nedläggning av 
vindsutredning med som en punkt på denna stämma. 

soPhaNteRiNG

Nuvarande system med sopnedkast och sopkaruseller 
inne i sophusen måste bytas ut. Karusellerna är utslitna 
och därför svåra att underhålla. 

Under året har vi tittat på alternativa lösningsförslag 
för att hantera föreningens hushållssopor. Utredningen 
pågår fortfarande.

cYkelReNsNiNG

Vi har genomfört en rensning av föreningens tre 
cykelförråd från kvarlämnade cyklar. 

tvisteR
Brf Kalkonen har inga pågående tvister.

kommaNde PRoJekt

ReNoveRiNGsBehov av kÄllaReN i kalkoNeN�

I fastigheten Kalkonen 3 (Gyllenborgsgatan 22, 
Kristinebergsvägen 1 och 3 samt Lindhagensgatan 69) 
har delar av golvet sjunkit flera decimetrar. Detta är 
något som skett successivt under en mycket lång period. 

Problemet uppdagades i samband med att vi lämnade 
över projektet rörande vattenläckan i Hörnet till vår nya 
förvaltare från HSB.

Styrelsen har anlitat en konsult för att utreda orsaken 
till detta och vilka åtgärder som måste vidtas. Det som 
för närvarande är känt är att en stam har gått av.

Detta kommer att vara ett av de mest prioriterade 
projekten under den kommande tiden.

soPutRYmmeN

Detta projekt påbörjades under verksamhetsåret och 
beräknas vara slutfört under kommande verksamhetsår.

vÄRmeiNJusteRiNG

Under de senaste vintrarna har det varit för kallt i 
vissa lägenheter och för varmt i andra. Dessutom 
visar en rapport som styrelsen låtit ta fram att vår 
värmeförbrukning ligger en bra bit över vad som är 
rimligt för den typen av fastigheter vi bor i.

Hela föreningens värmesystem är därför i behov av 
en injustering. Den kommer att påbörjas under denna 
vinter och slutföras under sommaren.

ÄReNdehaNteRiNGssYstem

Det inkommer varje vecka ärenden till styrelsen 
och/eller förvaltaren via mejl, telefon, fax, brev och 
personliga möten.

För att kunna hantera alla ärenden som kommer in 
på ett professionellt sätt kommer vi att införskaffa ett 
system för ärendehantering.
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Förslaget till avsättning till underhållsfond i enlighet med framtagen underhållsplan.

till stÄmmaNs FöRFoGaNde stÅR FölJaNde BeloPP i kRoNoR.

Balanserat resultat 2 217 115

Årets resultat 242 514

summa kronor 2 4�� 62�

stYRelseN FöReslÅs FölJaNde disPositioN

avsättning till yttre reparationsfond 1 280 000

disposition ur yttre fond motsvarande årets kostnad -424 031

Balanserat resultat 1 603 660

summa kronor 2 4�� 62�

Förslag till resultatdisposition
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Resultaträkning

Not 200�/2006 2004/200�

FöReNiNGeNs iNtÄkteR 1 14 443 190 14 298 559

FöReNiNGeNs kostNadeR

underhållskostnader 2 -497 772 -1 003 617

driftskostnader 3 -8 883 146 -8 835 202

Förvaltnings- och externa kostnader 4 -561 927 -717 656

personalkostnader 5 -197 190 -207 149

avskrivningar 6 -872 983 -845 234

Resultat före finansiella poster 3 430 172 2 689 701

resultat från värdepapper och långfristiga fordringar 88 830 125 738

övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 13 286 8 504

räntekostnader och liknande resultatposter 8 -1 706 172 -1 825 835

Resultat efter finansiella poster 1 826 116 998 108

statlig skatt -1 498 096 -1 459 681

Årets resultat 328 020 -461 573
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Balansräkning

Not 200�/2006 2004/200�

tillGÅNGaR

aNlÄGGNiNGstillGÅNGaR

materiella anläggningstillgångar

Byggnader 9 48 697 914 48 573 538

mark 796 890 796 890

pågående om- och tillbyggnader 0 112 000

maskiner och inventarier 10 269 639 306 148

49 764 443 49 788 576

Finansiella anläggningstillgångar

värdepapper 11 6 422 961 5 334 131

övriga fordringar 500 500

6 423 461 5 334 631

summa anläggningstillgångar �6 187 �04 �� 12� 207

omsÄttNiNGstillGÅNGaR

Hyres- och avgiftsfordringar 3 211 3 954

Kundfordringar 13 327 3 940

övriga fordringar 12 290 336 164 366

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 155 318 301 399

462 192 473 659

kassa och BaNk

Kassa och bank 3 418 7 980

avräkningskonto ISS ekonomiförvaltning aB 3 115 001 1 848 430

3 118 419 1 856 410

summa omsättningstillgångar � �80 611 2 ��0 06�

summa tillgångar �� 768 �1� �7 4�� 276
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Balansräkning

Not 200�/2006 2004/200�

eGet kaPital och skuldeR

eGet kaPital 14

Bundet eget kapital

Insatser 844 150 844 150

upplåtelseavgifter 1 987 800 1 987 800

yttre reparationsfond 9 777 555 8 497 555

Summa bundet eget kapital 12 609 505 11 329 505

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 2 217 115 3 958 688

Årets resultat 328 020 -461 573

summa fritt eget kapital 2 �4� 1�� � 4�7 11�

summa eget kapital 1� 1�4 640 14 826 620

lÅNGFRistiGa skuldeR

Fastighetslån 15 40 675 952 36 443 227

mottagna depositioner 7 731 7 731

summa långfristiga skulder 40 68� 68� �6 4�0 ��8

koRtFRistiGa skuldeR

leverantörsskulder 421 206 662 194

Skatteskulder 1 091 906 1 168 972

övriga skulder 16 868 659 869 651

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 1 548 421 3 474 881

summa kortfristiga skulder � ��0 1�2 6 17� 6�8

summa eget kapital och skulder �� 768 �1� �7 4�� 276

stÄllda sÄkeRheteR

Fastighetsinteckningar 58 576 400 58 576 400

aNsvaRsFöRBiNdelseR

ansvarsförbindelser Inga Inga
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Kassaflödesanalys

Not 200�/2006 2004/200�

deN löPaNde veRksamheteN

resultat efter finansiella poster 1 826 116 998 109

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m 18 -625 113 -614 447

kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

1 201 00� �8� 662

kassaFlöde FRÅN FöRÄNdRiNGaR i RöRelsekaPitalet

Förändring av kortfristiga fordringar 11 467 140 376

Förändring av kortfristiga skulder 19 -2 245 506 245 195

kassaflöde från den löpande verksamheten -1 0�� 0�6 76� 2��

iNvesteRiNGsveRksamheteN

materiella anläggningstillgångar 20 -848 850 -2 432 569

Finansiella anläggningstillgångar 21 -1 088 830 737 462

kassaflöde från investeringsverksamheten -1 ��7 680 -1 6�� 107

FiNaNsieRiNGsveRksamheteN

långfristiga skulder 22 4 232 725 -827 504

Förändring eget kapital 23 0 1 697 850

kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 2�2 72� 870 �46

Årets kassaflöde 1 262 00� -�� �28

likvida medel vid ÅRets BöRJaN 24

likvida medel vid årets början 1 856 410 1 911 938

likvida medel vid ÅRets slut 24

likvida medel vid årets slut 3 118 419 1 856 410
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Årsredovisningen har upprättats enligt 
Årsredovisningslagen (1995:1554) och 
Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade principer 
är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Uppskjuten skatt avseende framtida skatteffekter 
redovisas inte i resultat- och balansräkningen.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till 
anskaffningsvärden där inget annat anges.

Periodisering av inkomster och utgifter och 
tillämpade redovisningsprinciper har skett enligt god 
redovisningssed.

Föreningens anläggningstillgångar består (främst) av 
byggnad och mark.

Materiella anläggningstillgångar värderas till 
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. 
Avskrivning på byggnad och inventarier görs 
systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.

Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en 
eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning.

Obligationer och liknande finansiella 
anläggningstillgångar värderas till det lägsta av 
anskaffningsvärde och verkligt värde.

Reservering till föreningen fond för yttre underhåll 
sker genom omföring mellan fritt och bundet eget 
kapital och sker efter att stämman har fattat beslut. 
Motsvarande gäller för ianspråktagande av fonden.

För ytterligare upplysningar hänvisas till not.

Äppelträd på gården i kv kalkonen

Redovisningsprinciper
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Noter

1 FöReNiNGeNs iNtÄkteR

200�/2006 2004/200�

Hyresintäkter bostäder 0 25 734

Hyresintäkter lokaler 560 466 552 537

Årsavgifter bostäder 9 821 606 9 427 620

Årsavgifter lokaler 142 732 137 244

uppvärmning 3 566 773 3 566 293

tvättstugeavgifter 0 8 225

gemensamhetslokal 0 9 455

Solarium 0 2 400

övriga ersättningar/intäkter 21 068 316 723

överlåtelse- och pantsättningsavgifter 220 685 167 843

gästlägenhet 109 860 84 484

14 44� 1�0 14 2�8 ��8

2 uNdeRhÅllskostNadeR

200�/2006 2004/200�

löpande reparationer 315 805 349 988

reparationer och underhåll enligt underhållsplan 424 031 653 629

avgår skattereduktion ./. -242 064 0

497 772 1 003 617

� dRiFtskostNadeR

200�/2006 2004/200�

Fast.skötsel/städning entreprenad 609 973 571 173

entr kostnad städ 371 469 384 207

yttre renhållning och snöröjning 233 275 273 773

mark- o trädgårdssk. 148 213 0

vindsstädning 1 000 7 350

Fastighetsel 248 124 311 513

uppvärmning 3 230 749 3 335 563

vatten 376 279 546 051

Sophämtning 506 045 642 920

Fastighetsförsäkringar 201 072 199 758

Självrisk/rep. Försäkringsskador 144 879 32 415

Bevakningskostnader 15 989 23 473

Kabel-tv 740 438 490 688

Fastighetsskatt 1 180 191 1 120 236

övriga driftskostnader 101 514 88 149

Hörnet 100 000 199 006

Solarium 0 4 700

arvode tekn förvaltn 673 936 604 227

8 88� 146 8 8�� 202



 Årsredovisning HSB:s Brf Kalkonen 2005/2006 – noter  1�

4 FöRvaltNiNGs- och exteRNa kostNadeR

200�/2006 2004/200�

adm., kontor, övrigt 56 108 92 193

överlåt/pantkostn 199 239 157 539

revisionsarvode 26 125 18 188

Konsultarvode 90 013 365 330

adv/rättegångskostn 80 450 0

medlems/föreningsavg 68 420 68 595

övriga externa tjänster 41 573 15 810

�61 �28 717 6��

 
� PeRsoNalkostNadeR

200�/2006 2004/200�

Styrelsearvode 143 045 151 395

löner 2 857 1 507

Sociala avgifter 41 729 43 934

övriga personalkostnader 9 559 10 313

1�7 1�0 207 14�

 
6 avskRivNiNGaR

200�/2006 2004/200�

Byggnad 272 833 272 833

om/tillbyggnad 563 641 535 892

maskiner 31 500 31 500

Inventarier/verktyg 5 009 5 009

872 �8� 84� 2�4

 
7 övRiGa RÄNteiNtÄkteR och likNaNde ResultatPosteR

200�/2006 2004/200�

ränteintäkter 9 540 6 981

överskatteränta ej skattepliktig 3 746 1 523

1� 286 8 �04

 
8 RÄNtekostNadeR och likNaNde ResultatPosteR

200�/2006 2004/200�

räntekostnader 1 706 172 1 825 835
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� BYGGNadeR

200�/2006 2004/200�
ackumuleRade aNskaFFNiNGsvÄRdeN

Ingående anskaffningsvärde 61 795 947 58 250 378

ombyggnad 2 500 850 2 005 569

Kabel-tv anläggning -1 540 000 1 540 000

utgående ackumulerade anskaffningsvärden (netto) 62 756 797 61 795 947
 
ackumuleRade avskRivNiNGaR eNliGt PlaN

Ingående avskrivningar enligt plan -13 222 409 -12 413 684

Årets avskrivningar enligt plan -836 474 -808 725

utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -14 058 883 -13 222 409

utgående bokfört värde 48 697 914 48 573 538

taxeringsvärden byggnader 98 962 000 98 962 000

taxeringsvärden mark 134 428 000 134 428 000

2�� ��0 000 2�� ��0 000

 
10 maskiNeR och iNveNtaRieR

200�/2006 2004/200�
ackumuleRade aNskaFFNiNGsvÄRdeN

Ingående anskaffningsvärde 359 092 44 092

nyanskaffningar 0 315 000

utgående ackumulerade anskaffningsvärden ��� 0�2 ��� 0�2
 
ackumuleRade avskRivNiNGaR eNliGt PlaN

Ingående avskrivningar enligt plan -52 944 -16 435

Årets avskrivningar enligt plan -36 509 -36 509

utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -8� 4�� -�2 �44

utgående bokfört värde 26� 6�� �06 148

 
11 vÄRdePaPPeR

200�/2006 2004/200�

nordea Institutionell penningmarknad 6 422 961 5 334 131

 
12 övRiGa FoRdRiNGaR

200�/2006 2004/200�

Skattekonto 290 336 144 523

övriga kortfrist fordringar 0 19 843

290 336 164 366

 
1� FöRutBetalda kostNadeR och uPPluPNa iNtÄkteR

200�/2006 2004/200�

Förutbetalda försäkringspremie 67 024 67 024

upplupna inkomsträntor 7 719 3 950

Förutbetald renhållning 0 31 499

Förutbetald kabel-tv 37 117 0

övriga interimsfordringar 43 458 198 926

1�� �18 �01 ���
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14 FöRÄNdRiNG eGet kaPital

inbetalda 
insatser

upplåtelse-
avgifter

Yttre 
reparationsfond

Balanserat 
resultat

Årets 
resultat

Belopp vid årets ingång 844 150 1 987 800 8 497 555 3 958 688 -461 573

disposition av föregående års 
resultat

1 280 000 1 741 573 461 573

Årets resultat 328 020

Belopp vid årets utgång 844 1�0 1 �87 800 � 777 ��� 2 217 11� �28 020

 
1� FastiGhetslÅN

200�/2006 2004/200�

långivare - räntesats - ränteändring

nordea 5,95% 2006-11-15 3 776 500 3 799 271

nordea 5,20% 2011-01-19 6 312 368 6 448 120

nordea 4,85% 2008-01-16 6 312 338 6 448 090

nordea 2,218% rörligt 3 797 250 3 880 250

nordea 5,53% 2006-11-15 8 350 000 8 550 000

nordea 2,218% rörligt 6 680 000 6 840 000

nordea 2,218% rörligt 1 275 000 1 305 000

nordea 2,471% rörligt 5 000 000 0

avgår kortfristig del av lån -827 504 -827 504

40 67� ��2 �6 44� 227

 
16 övRiGa skuldeR

200�/2006 2004/200�

Kortfristig del av fastighetslån 827 504 827 504

Inre reparationsfond 39 195 39 195

periodisering hyra 1 930 2 949

avräkning autogiro 30 3

868 6�� 86� 6�1

 
17 uPPluPNa kostNadeR och FöRutBetalda iNtÄkteR

200�/2006 2004/200�

upplupna utgiftsräntor 240 746 238 147

Förutbetalda hyror och avgifter 1 065 739 1 016 445

upplupna avtalskostnader 0 1 540 000

Beräknat arvode för revision 20 000 15 000

upplupna va-avgifter 0 16 352

upplupen uppvärmning 112 204 131 348

upplupna elavgifter 24 715 22 456

upplupen renhållning 49 801 24 531

upplupna reparationer/underhåll 7 119 389 485

upplupna övriga kostnader 28 097 81 117

1 �48 421 � 474 881
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18 JusteRiNG FöR PosteR som iNte iNGÅR i kassaFlödet

200�/2006 2004/200�

avskrivningar 872 983 845 234

Statlig skatt enligt resultaträkningen -1 498 096 -1 459 681

-62� 11� -614 447

 
1� FöRÄNdRiNG av koRtFRistiGa skuldeR

Kortristig del av långfristig skuld ingår inte i beräkningsunderlaget.

 
20 mateRiella aNlÄGGNiNGstillGÅNGaR

200�/2006 2004/200�
mateRiella aNlÄGGNiNGstillGÅNGaR

Investeringar låssystem 0 -2 005 569

Återförd Kabel-tv anläggning 1 540 000 0

Inköp torktumlare 0 -315 000

ombyggnader -2 388 850 -112 000

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -848 8�0 -2 4�2 �6�

 
21 FiNaNsiella aNlÄGGNiNGstillGÅNGaR

200�/2006 2004/200�
FöRÄNdRiNG FiNaNsiella aNlÄGGNiNGstillGÅNGaR

Bokfört värde på inlösta finansiella anläggningstillgångar 911 170 737 462

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -2 000 000 0

Förändring finansiella anläggningstillgångar -1 088 8�0 7�7 462

 
22 lÅNGFRistiGa skuldeR

200�/2006 2004/200�

upptagna lån 5 000 000 0

amortering av lån -767 275 -827 504

4 2�2 72� -827 �04

 
2� FöRÄNdRiNG eGet kaPital

200�/2006 2004/200�

upplåtelseavgift 0 1 696 550

Inbetalda insatser 0 1 300

0 1 6�7 8�0

 
24 likvida medel

200�/2006 2004/200�

likvida medel

Kassa och bank 3 418 7 980

avräkning ecuro ekonomiförvaltning aB 3 115 001 1 848 430

� 118 41� 1 8�6 410
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Underskrifter

Stockholm 2006-11-15

stYRelseN

Mattias Eriksson, ordförande Marcel Lapuhner, vice ordförande

Malin Eriksson, kassör Viveca Ernmark, sekreterare

Natalie Jost, ledamot Johan Andersson, ledamot

Mikael Odberger, ledamot Marianne Cervin, Ledamot HSB

RevisoRsPÅteckNiNG
Vår revisionsberättelse har avgivits 2006-10-25

Hans Kypengren
Revisor

Mathias Gustafsson
Revisor
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Revisionsberättelse
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FöRslaG FRÅN stYRelseN

viNdsutRedNiNGeN

BakGRuNd

På Stämman 2003 fattades beslut att ”[…] ge tillträdande 
styrelse i uppdrag att utreda vad en eventuell exploatering 
av föreningens vindar skulle komma att innebära för 
föreningen.”.

Under verksamhetsåret 2003/2004 genomfördes 
en ordentlig utredning, men den han inte bli helt klar. 
Därför fattades beslut på stämman 2004 att ”[…] ge 
tillträdande styrelse i uppdrag fortsätta utredningen om en 
eventuell exploatering av vindarna.”.

Vindsutredningen fortlöpte under 2004/2005 och 
delar av den presenterades förvaltningsberättelsen i 
årsredovisningen för verksamhetsåret 2004/2005.

På årsstämman 2005 fattades inget beslut om att 
även under verksamhetsåret 2005/2006 fortsätta med 
vindsutredningen. 

Verksamhetsåret 2005/2006 byttes stora delar av 
styrelsen ut. Den nya styrelsen fattade beslutet att 
inte fortsätta att utreda vindsexploateringen. Detta 
kommunicerades olyckligtvis som att vindsutredningen 
lades ner, när den i själva verket av styrelsen ansågs vara 
avslutad.

Beskedet fick blandade reaktioner av medlemmarna 
varför styrelsen tar upp detta ärende på denna 
årsstämma.

FöRslaG

Frågan om vad en eventuell exploatering av föreningens 
vindar skulle komma att innebära för föreningen anses 
vara besvarad och styrelsen kommer inte att fortsätta att 
utreda frågan.

motioNeR FRÅN medlemmaRNa
Inga motioner har inkommit till styrelsen.

Förslag till ordinarie stämma
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Begreppsförklaring

 BostadsRÄttsFöReNiNG
En ekonomisk förening med uppgift att upplåta 
nyttjanderätten till bostäder utan tidsbegränsning åt 
föreningens medlemmar.

ÅRsRedovisNiNG
Detta är den redovisning styrelsen avger över ett avslutat 
verksamhetsår och som skall behandlas vid ordinarie 
föreningsstämma. Årsredovisningen skall bl. a. omfatta 
förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. 
Även revisionsberättelse ingår.

1. FöRvaltNiNGsBeRÄttelseN

Redogör i text för verksamheten och utarbetas av 
föreningens styrelse.

2. ResultatRÄkNiNGeN

Visar föreningens samtliga intäkter och kostnader under 
verksamhetsåret. Överstiger intäkterna kostnaderna blir 
mellanskillnaden vinst. Vid omvänt förhållande uppstår 
förlust. Styrelsen skall till föreningsstämman föreslå hur 
vinsten skall disponeras eller om det blivit förlust, hur 
denna skall täckas.

�. BalaNsRÄkNiNGeN

Visar föreningens samtliga tillgångar och skulder 
per bokslutsdatum. Föreningens tillgångar består av 
anläggningstillgångar (t ex fastigheter, inventarier) 
samt omsättningstillgångar (kontanter, fordringar 
mm). Föreningens skulder består av eget kapital, 
fastighetslånen samt olika slag av kortfristiga 
skulder (förskottshyror, leverantörsskulder, ännu ej 
betalda kostnader mm). Som eget kapital redovisas 
grundavgifter, disponibla vinstmedel samt reserveringar.

4. RevisioNsBeRÄttelseN

Där uttalar sig revisorerna om årsredovisningen, 
bokföringen, förvaltningen och om styrelsens förslag till 
användande av överskott eller täckande av underskott 
samt om de till- eller avstyrker ansvarsfrihet för 
styrelsens ledamöter.

avskRivNiNGaR
Avskrivningar måste ske på grund av ålder och 
nyttjande. Genom att bokföra en anskaffning som 
tillgång (aktivera) och skriva av den under en beräknad 
livslängd fördelas anskaffningskostnaden över flera år.

RÄNteBidRaG
Statligt bidrag som utgör skillnaden mellan 
subventionsränta (marknadsränta) och garanterad ränta.

aNlÄGGNiNGstillGÅNGaR
Är de tillgångar som är anskaffade för långvarigt bruk 
inom föreningen, t ex fastigheterna.

omsÄttNiNGstillGÅNGaR
Skall i allmänhet kunna omvandlas till pengar inom ett 
år.

lÅNGFRistiGa skuldeR
Är i huvudsak de lån föreningen erhållit för att finansiera 
fastighetsförvärvet. Dessa skulder återbetalas efter en 
särskild amorteringsplan.

koRtFRistiGa skuldeR
Kallas de skulder som föreningen skall betala inom ett år.

likviditet
Med likviditet menas föreningens betalningsberedskap, 
alltså förmågan att betala sina skulder i rätt tid. God 
eller dålig likviditet bedöms utifrån förhållandet mellan 
likvida medel och kortfristiga skulder. Om likvida medel 
motsvarar kortfristiga skulder anser man att likviditeten 
är god.

FöReNiNGeNs RePaRatioNsFoNd
Till denna fond görs årliga avsättningar. Ur fonden 
tas erforderliga medel för årets planerade underhåll.
Avsikten är att fondens behållning skall täcka de 
kommande större underhållsbehov som finns medtagna i 
föreningens underhållsplan.

stÄllda PaNteR
Avser den säkerhet som lämnats för erhållna lån. Detta 
sker genom att ett pantbrev (inteckning) uttages i 
fastigheten på belopp som i regel motsvarar erhållna lån.

FöReNiNGsstÄmma
Föreningsstämman är det tillfälle där medlemmarna 
fattar beslut i föreningens angelägenheter. Ordinarie 
stämma (årsmöte) hålls årligen inom sex månader 
efter verksamhetsårets utgång. Då behandlas styrelsens 
årsredovisning och då väljs styrelse och revisorer. 
Extra stämma kan hållas när styrelsen anser någon 
fråga så viktig att medlemmarna bör besluta eller 
om 10 % av röstberättigade så begär. Som medlem i 
bostadsrättförening har du genom att närvara möjlighet 
att vid stämma själv vara med och påverka din 
boendemiljö, boendekostnad och andra frågor som rör 
föreningen.
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Fullmakt

Härmed ger jag, ___________________________________, 
   (bostadsrättsinnehavaren)

som är medlem i Brf Kalkonen och bor i lägenhet nummer _________,

fullmakt till ___________________________________
    (ombudet)

att företräda mig på ordinarie föreningsstämma för Brf Kalkonen 2006.

Stockholm, den _______ november 2006

___________________________________
(bostadsrättsinnehavarens namnteckning)
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Anteckningar
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Brf Kalkonen
thorildsvägen 2-4
112 43 Stockholm

www.kalkonen.se

styrelsen@kalkonen.se

Årsredovisningen delas ut i ett exemplar till föreningens samtliga medlemmar. ytterligare exemplar kostar 50 kronor.


