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Medlemmarna i 

HSB 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
Torsdag den 27 november 2008, klockan 19.00

Närvaroregistrering och mingel med kaffe och bullar sker från klockan 18.30. Stämman 
börjar prick klockan 19.00!

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
 a) Justering av stadgarna
18. Inkomna motioner:
 a) Avgift vid bokning av Hörnet
19. 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 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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Styrelsen

marianne cervin, ledamot HSB

Övre raden från vänster

marcel lapuhner 
Frida christensson 
mikael Odberger 
mattias eriksson

Nedre raden från vänster

Gunnar Gradmark 
Natalie Jost 
marina Wahlén 
Henrik Hiltunen 

ÅRSREDOVISNING fÖR 
Brf Kalkonen
Thorildsvägen 2-4
112 43 Stockholm
www.kalkonen.se
styrelsen@kalkonen.se

GRafISK fORm OcH fOtO
Therese Gradmark 
Gunnar Gradmark, Styrelsen 
Mattias Eriksson, Styrelsen

OmSlaG
Framsidan visar del av gården i kvarteret 
Silverfasanen och en fågel i äppelträdet i 
kvarteret Kalkonen.

Bilden på baksidan visar Maria Dahlin 
och Anna Bengtsson som flyttat ut 
arbetsplatsen till gården.
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Kalkonen i 
Stockholm, organisationsnummer 702001-0653, får 
härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 
räkenskapsåret 2007-09-01 - 2008-08-31.

StYRElSEN SammaNSÄttNING
Styrelsen har sedan 2007-11-28 bestått av:

StYRElSElEDamÖtER

•	 Mattias	Eriksson,	ordförande
•	 Marina	Wahlén,	kassör	och	vice	ordförande
•	 Mikael	Odberger,	sekreterare
•	 Marcel	Lapuhner,	ledamot
•	 Natalie	Jost,	ledamot
•	 Tobias	Haglö,	ledamot 

(avgick 2008-06-18 av personliga skäl)
•	 Henrik	Hiltunen,	suppleant
•	 Frida	Christensson,	suppleant
•	 Gunnar	Gradmark,	suppleant
•	 Marianne	Cervin,	ledamot	HSB
•	 Martin	Sandelin,	suppleant	HSB

Firmatecknare, två i förening, har varit Mattias Eriksson, 
Marcel	Lapuhner,	Marina	Wahlén	och	Mikael	Odberger.

REVISORER
Revisorer har varit Johan Henriksson, av föreningen vald 
revisorsuppleant, och Hans Kypengren, BoRevision AB, 
av HSB:s Riksförbund utsedd revisor.

ValBEREDNING
Valberedningen	har	bestått	av	Agneta	Wirberg	
(sammankallande), Pedro Ganda, Mathias Henricson 
och Emma Olseni.

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
Byggnaderna är uppförda i ett sammanhang under 

åren 1926 – 1929 utom den på Kalkonen 4 som är 
byggd 1938. 
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StÖRRE 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	bastu	och	gym	samt	

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

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 
bostadsrätter som hyrs ut på kort tid som gästlägenheter.

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. 

faStIGHEtSfÖRValtNING

Den tekniska och administrativa förvaltningen har 
skötts av HSB Stockholm. Teknisk förvaltare har varit 
Catharina Forslund och ekonomisk förvaltare har varit 
Alicia Johanzon. 

Fastighetsskötseln har skötts av Kenth Ekholm och 
Staffan Axelsson från Refab AB.

Städning av gemensamma utrymmen har utförts 
av Tarjas Städ AB och gårdsskötsel inklusive 
vinterunderhåll	har	utförts	av	ABLA	AB.	Under	
mars	2008	meddelar	ABLA	att	de	upphör	med	sin	
verksamhet i Stockholm. Den 1 juli 2008 tecknades 
nytt	avtal	för	trädgårdsskötsel	med	företaget	LK	&	LT	
Anläggning	&	Fastighetsvård	KB.

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)

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

HÄNDElSER uNDER VERKSamHEtSÅREt 2007/2008
Siffror inom parentes gäller verksamhetsåret 2006/2007.

ORDINaRIE fÖRENINGSStÄmma 

Ordinarie föreningsstämman hölls den 28 november 
2007. 

StYRElSEmÖtEN

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 (11) 
protokollförda styrelsemöten. Därutöver har styrelsen 
haft ett antal arbetsmöten.

ÖVERlÅtElSER

Under året har 99 st (115 st) överlåtelser av 
bostadsrättslägenheter skett.

aNDRaHaNDSuPPlÅtElSER

Under året har det inkommit 39 st (34 st) ansökningar 
om andrahandsupplåtelser av vilka 38 st (32 st) har 
beviljats uthyrning inom ramen för de regler som 
föreningen tillämpar.

mEDlEmSKOmmuNIKatION

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

Antalet besök per tillfälle har varierat mellan noll 
och upp till fyra personer. Det har också varit möjligt 
att komma i kontakt med styrelsen via brev och 
e-postmeddelanden. Varje vecka besvarar styrelsen 10 – 
20 brev. 
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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. I december 2007 gjordes Turkey Talk om 
till ett fullfjädrat diskussionsforum. Forummet är öppet 
för alla att läsa, men för att skriva inlägg måste man 
registrera sig. 2008-10-16 hade forumet 76 medlemmar 
och 108 inlägg.

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 måndag, onsdag och fredag. 

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

EKONOmI

PlacERING aV mEDEl

Under året har omplacering skett från Nordea 
Institutionella Penningmarknadsfond Sverige till två 
fasträntekonton i Nordea, bindningstid tre respektive 
sex månader. Anledningen till omplaceringen är att 
föreningen erhåller bättre ränta på fasträntekontot 
jämfört med penningmarknadsfonden samt att delar 
av eller hela likviden kommer att finansiera pågående 
fönster- och takrenovering.

ÄNDRING I REDOVISNING

I årets bokslut har styrelsen ställt större krav på HSB 
avseende periodisering av intäkter och kostnader. 
I tidigare bokslut har vissa kostnader, framförallt 
styrelsearvode, varit felperiodiserade, det vill säga 
kostnader som har hört till ett tidigare räkenskapsår har 
tagits på nästa. Detta bidrar till att vissa kostnader i år 
ser ut att vara högre än föregående år, detta jämnar dock 
ut sig kommande räkenskapsår och framöver kommer 
detta leda till en mer korrekt redovisning.

aVGIftER

Avgifterna har varit oförändrade under verksamhetsåret 
2007/2008

KOmmaNDE aVGIftSHÖJNINGaR

Inga planerade avgiftshöjningar under verksamhetsåret 
2008/2009. 

PROJEKt 2007/2008

RENOVERING aV KÄllaREN I faStIGHEtEN KalKONEN 3

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 med hjälp av konsulter utrett orsaken 
till skadan och tagit fram ett konkret åtgärdsförslag och 

ett förfrågningsunderlag. Under februari 2008 skickades 
förfrågningsunderlaget ut till sex entreprenörer. Då 
endast två av dessa entreprenörer inkom med offert 
och då priset vida överskred det som konsulterna 
uppskattat det till valde styrelsen att lägga renoveringen 
på is och göra en ny upphandling då konjunkturen i 
byggbranschen har mattas av. 

fÖNStER- OcH DÖRRENOVERING

Runt årsskiftet 2007/2008 påbörjades en besiktning 
av våra fönster för att bedöma och fastställa skick och 
eventuellt behov av renovering.  Besiktningen kom fram 
till att de flesta fönster är i stort behov utav renovering. 

Sedan en tid tillbaka har vi även haft planer på 
att	renovera	utsidan	av	entré-	och	gårdsdörrarna.	Vi	
beslutade då att genomföra en stor upphandling och låta 
en	entreprenör	ta	han	om	både	fönster	och	entré-	och	
gårdsdörrar. Upphandlingen och förfrågningsunderlaget 
har tagits fram av Sture Eliasson, konsult från S. Eliasson 
Konsult AB.

Entreprenören	som	genomför	arbetet	heter	Fog	&	
Fönster.

Arbetet påbörjades 2008 v34 och tidplanen för hela 
arbetet ser ut enligt nedan:

•	 Kvarteret	Silverfasanen		–	klart	före	jul	2008
•	 Kvarteret	Påfågeln	–	klart	före	sommaren	2009
•	 Kvarteret	Kalkonen	–	klart	december	2009

Utöver renovering och ommålning av träpartierna 
för fönstren kommer den inre glasrutan att bytas mot 
energiglas och en spaltventil monteras per rum med 
fönster förutom det i köket.

Styrelsens ursprungliga förslag var att byta ut den 
yttre glasrutan mot energiglas. Efter protester från 
medlemmarna och ett informationsmöte där över 80 
personer deltog beslutade styrelsen att riva upp beslutet 
och istället handla upp energiglas i innerrutan. Detta 
medför en större kostnad för föreningen, men fasaderna 
på huset behåller sin tidstypiska charm. 

taKuPPHaNDlING

Taken på samtliga fastigheter har besiktigats och det 
har konstaterats att det finns behov av att byta ut delar 
av taket. Sämst skick är taken mot gården i kvarteret 
Kalkonen. Upphandling av entreprenör för renovering av 
tak har genomförts och arbetet med att byta ut plåttaket 
på kv Kalkonen påbörjades v 42, 2008.

Entreprenören som genomför arbetet heter AB Oscar 
Jansson	Plåt	&	Smide.

BYtE aV fJÄRRVÄRmEcENtRal

Föreningens undercentral som hanterar all fjärrvärme 
har bytts ut till en fjärrvärmecentral från Siemens. 
Arbetet påbörjades i september 2007 och den nya 
fjärrvärmecentralen är i drift sedan december 2008.

Ett avtal har tecknats med Siemens som innebär att 
de jobbar proaktivt med att sänka våra värmekostnader. 
På grund av tekniska problem kunde inte fjärrstyrningen 
av systemet påbörjas förrän till sommaren 2008.



10  Förvaltningsberättelse – Årsredovisning HSB Brf Kalkonen 2007/2008

INJuStERING aV VÄRmESYStEmEt

I samband med bytet av fjärrvärmecentralen gjordes 
en injustering av hela värmesystemet. Injusteringen 
utfördes	av	A.N.L	VVS	Analys	AB	och	genomfördes	
inne i samtliga lägenheter samt i källargångarna.

ENERGIDEKlaRatION

Avtal har tecknats med HSB rörande energideklaration. 
Arbetet har påbörjats och kommer att slutföras innan 
årsskiftet 2008/2009.

uPPHaNDlING aV NY faStIGHEtSSKÖtSEl

Styrelsen har under verksamhetsåret handlat upp ny 
fastighetsskötsel. Från och med 2008-01-01 sköts 
fastighetsskötseln	av	Runes	Energi	&	Fastighetsservice	
AB (REFAB).

uPPHaNDlING aV NY tRÄDGÅRDSSKÖtSEl

Styrelsen har under verksamhetsåret handlat upp 
ny trädgårsskötsel. Från och med 2008-07-01 
sköts	fastighetsskötseln	av	LK	&	LT	Anläggning	&	
Fastighetsvård Kommanditbolag.

RaDON

Mätningar har visat att det finns för höga halter av 
radon i några lägenheter. Då vår fastighet inte innehåller 
något radonhaltigt byggnadsmaterial måste radongasen 
komma från marken. För att komma till bukt med detta 
installerades under mars 2008 två radonsugar i källaren 
i anslutning till de drabbade lägenheterna. Dessutom 
tätades ett antal rensluckor. För att verifiera att 
radonsugarna har löst problemet kommer nya mätningar 
att genomföras under vintern 2008/2009.

StamSPOlNING

Samtliga avloppsstammar spolas under september – 
november 2008. Det förberedande arbetet påbörjades i 
augusti 2008.

GOtlaNDSGuNGOR

Gotlandsgungan i kvarteter Silverfasanen var i dåligt 
skick och styrelsen beslutade då att ersätta den och 
samtidigt komplettera med gotlandsgungor till de 
båda andra kvarteren. Gungorna beställdes 2007-07-
31	från	Länna	Möbler.	På	grund	av	hög	belastning	hos	
leverantören Guteform på Gotland kom inte gungorna 
att levereras förrän i augusti 2008.

SÄKERHEtSDÖRRaR

Ett medlemsdrivet projekt för att hitta en 
typsäkerhetsdörr som lever upp till styrelsens krav har 
påbörjats. Under året har styrelsen tillsammans med 
dörrgruppen varit i kontakt med en leverantör. En 
provdörr är beställd, men ej levererad.

lÄGENHEtSBalKONGER

Ett medlemsdrivet projekt för att undersöka möjligheten 
att bygga balkonger i de lägenheter som vetter mot 
innergårdarna har startats under verksamhetsåret.

KOmmaNDE PROJEKt

utVÄNDIGa tRaPPOR OcH RÄcKEN

Flera av trapporna på gårdarna är i dåligt skick och 
kommer att renoveras.

NY uNDERHÅllSPlaN

HSB har tagit fram en ny webbaserad underhållsplan 
som styrelsen ska titta närmare på under 2008/2009.

mÅlNING aV fÖNStER OcH RENOVERING aV ENtRÉPORtaR

Arbetet fortgår under hela 2008/2009.

BYtE aV taK

Bytet av plåttak i kvarteret Kalkonen har påbörjats och 
kommer att vara klart 2009 v 21. Plåttaken på övriga 
kvarter är i bättre skick och behöver inte bytas ut. Där 
räcker det med enklare renoveringar.

RENSNING aV ImKaNalER

Rensning av samtliga imkanaler kommer att genomföras 
under hösten 2008.

fÖRSlaG tIll VINStDISPOSItION
Styrelsen föreslår att till föreningsstämmans förfogande 
stående vinstmedel disponeras sålunda i kr:

Balanserade vinstmedel: 1 406 030
Årets resultat: 1 417 008

Avsättning till yttre reparationsfond: 1 280 000

Till nästa år balanseras: 1 543 038
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2007-09-01 2006-09-01

2008-08-31 2007-08-31

NEttOOmSÄttNING Not 1 15 359 071 15 081 589

faStIGHEtSKOStNaDER

Drift Not 2 -8 792 929 -8 339 189

planerat underhåll -2 381 696 0

Fastighetsskatt och kommunal 
fastighetsavgift

-873 621 -1 094 700

Avskrivningar Not 3 -760 033 -761 211

Summa fastighetskostnader -12 808 279 -10 195 100

RÖRElSERESultat 2 550 791 4 886 489

fINaNSIElla POStER

Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 4 1 050 885 25 924

Räntekostnader och liknande resultatposter Not 5 -1 890 420 -1 670 004

Summa finansiella poster -839 535 -1 644 080

RESultat EftER fINaNSIElla KOStNaDER 1 711 256 3 242 409

Inkomstskatt -294 248 -2 160 038

ÅREtS RESultat 1 417 008 1 082 371

Resultaträkning
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2008-08-31 2007-08-31

tIllGÅNGaR

aNlÄGGNINGStIllGÅNGaR

materiella anläggningstillgångar

Byggnader och ombyggnader Not 6 47 249 688 47 973 212

mark och markanläggningar Not 7 796 890 796 890

Inventarier Not 8 196 621 233 130

pågående nyanläggningar och förskott Not 9 574 670 316 837

48 817 869 49 320 069

finansiella anläggningstillgångar

långfristigt värdepappersinnehav Not 10 500 6 423 461

500 6 423 461

Summa anläggningstillgångar 48 818 369 55 743 530

OmSÄttNINGStIllGÅNGaR

Kortfristiga fordringar

Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 70 667 4 004

övriga fordringar Not 11 94 314 268 333

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 12 272 846 257 538

437 827 529 875

Kassa och bank

Kassa 0 2 013

Avräkningskonto HSB Stockholm 4 689 858 4 127 073

Bank 7 502 089 0

Not 13 12 191 947 4 129 086

Summa omsättningstillgångar 12 629 774 4 658 961

Summa tIllGÅNGaR 61 448 143 60 402 491

Balansräkning
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2008-08-31 2007-08-31

EGEt KaPItal OcH SKulDER

EGEt KaPItal Not 14

Bundet eget kapital

Insatser 844 150 844 150

upplåtelseavgifter 1 987 800 1 987 800

underhållsfond 11 913 524 10 633 524

14 745 474 13 465 474

fritt eget kapital

Balanserat resultat 1 406 030 1 603 660

Årets resultat 1 417 008 1 082 371

2 823 039 2 686 030

Summa eget kapital 17 568 513 16 151 504

SKulDER

långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut Not 15 39 848 478 40 675 952

39 848 478 40 675 952

Kortfristiga skulder

leverantörsskulder 1 738 602 511 938

Skatteskulder 748 107 1 535 521

övriga skulder Not 16 7 731 7 731

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 17 1 536 712 1 519 845

4 031 152 3 575 035

Summa skulder 43 879 630 44 250 987

Summa EGEt KaPItal OcH SKulDER 61 448 143 60 402 491

POStER INOm lINJEN

StÄllDa SÄKERHEtER

Fastighetsinteckningar ställda för skulder till 
kreditinstitut

58 576 400 58 576 400

Fastighetsinteckningar totalt uttagna 51 585 100 51 585 100

aNSVaRSfÖRBINDElSER Inga Inga

Balansräkning
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2007-09-01 2006-09-01

2008-08-31 2007-08-31
lÖPaNDE VERKSamHEt

Resultat efter finansiella poster 1 711 256 3 242 409

JuStERING fÖR POStER SOm INtE INGÅR I KaSSaflÖDEt

Avskrivningar 760 033 761 211

Inkomstskatt -294 248 -2 160 038

Kassaflöde från löpande verksamhet 2 177 041 1 843 582

KaSSaflÖDE fRÅN fÖRÄNDRINGaR I RÖRElSEKaPItal

ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar 92 048 -67 683

ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder 456 117 379 110

Kassaflöde från löpande verksamhet 2 725 206 2 155 008

INVEStERINGSVERKSamHEt

Investeringar i fastigheter -257 833 -316 837

Investeringar/försäljningar av finansiella anläggningstillgångar 6 422 962 0

Kassaflöde från investeringsverksamhet 6 165 129 -316 837

fINaNSIERINGSVERKSamHEt

ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder -827 474 -827 504

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -827 474 -827 504

ÅREtS KaSSaflÖDE 8 062 861 1 010 667

lIKVIDa mEDEl VID ÅREtS BÖRJaN 4 129 086 3 118 419

lIKVIDa mEDEl VID ÅREtS Slut 12 191 947 4 129 086

Kassaflödesanalys
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Belopp anges i kronor om inte annat anges. Föreningen 
tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens 
allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.

aVSKRIVNING PÅ BYGGNaDER
Avskrivning sker med 0,5% av byggnadens 
anskaffningsvärde. Fwör övriga anläggningar sker 
avskrivning mellan 10-20 år.

INVENtaRIER
Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid 
baserat på inventariernas livslängd cirka 5 år.

fOND fÖR YttRE uNDERHÅll
Reservering för framtida underhåll av föreningens 
fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av 
föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i 
stadgarna.

INKOmStSKatt OcH uNDERSKOttSaVDRaG
I en bostadsrättsföreningen inkomstbeskattas 
kapitalintäkter, såsom ränteintäkter och utdelningar, 
samt i förekommande fall verksamheter som inte avser 
fastighetsförvaltning. Efter avräkning av eventuellt 
befintligt skattemässigt underskottsavdrag sker 
beskattning med 28 procent.

fÖRmÖGENHEtSVÄRDE
Föreningens gemensamma förmögenhetsvärde fördelas 
efter bostadsrättens fördelningstal. Detta värde tas upp i 
respektive medlems deklaration.

ÖVRIGa BOKSlutSKOmmENtaRER

Föreningen har inte haft några anställda under året.  

2007-09-01 2006-09-01

2008-08-31 2007-08-31

aRVODEN, lÖNER, aNDRa ERSÄttNINGaR OcH SOcIala KOStNaDER

Arvoden förtroendevalda * 244 995 147 505

löner och andra ersättningar 79 239 46 303

324 234 193 808
REVISORER

Föreningsvald * 7 000 7 000

totalt 331 234 200 808

löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift.

* Den höga kostnad avseende arvode för räkenskapsåret  070901-080831 beror på periodiseringsförändring. 
Styrelsearvode och revisionsavsarvode avser kostnad för 1,5 år.

Redovisningsprinciper
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2007-09-01 2006-09-01

2008-08-31 2007-08-31

Not 1 NEttOOmSÄttNING

Årsavgifter 10 797 684 10 591 682

Hyror 573 460 519 747

Bränsleavgifter 3 564 888 3 565 742

övriga intäkter 423 039 404 418

Bruttoomsättning 15 359 071 15 081 589

Not 2 DRIft

Arvoden och  andra ersättningar 331 234 200 808

Fastighetsskötsel och lokalvård 1 031 436 1 114 878

Reparationer 670 167 446 009

el 440 854 418 304

uppvärmning 3 176 723 2 944 675

vatten 463 045 357 669

Sophämtning 893 005 927 763

Fastighetsförsäkring 194 369 201 072

Kabel-tv 485 701 461 814

övriga avgifter 21 159 26 833

Förvaltningsarvoden 591 145 700 349

Arvode revision 23 538 19 000

övriga driftskostnader 470 554 520 015

8 792 929 8 339 189

Not 3 aVSKRIVNINGaR

Byggnader 272 883 272 883

Om- och tillbyggnad 450 641 451 819

Inventarier 36 509 36 509

760 033 761 211

Not 4 RÄNtEINtÄKtER OcH lIKNaNDE RESultatPOStER

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 65 310 24 641

övriga ränteintäkter 985 575 1 283

1 050 885 25 924

Noter
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2007-09-01

2008-08-31

2006-09-01

2007-08-31

Not 5 RÄNtEKOStNaDER OcH lIKNaNDE RESultatPOStER

Räntekostnader långfristiga skulder 1 885 918 1 666 140

övriga räntekostnader 4 502 3 864

1 890 420 1 670 004

2008-08-31 2007-08-31

Not 6 BYGGNaDER OcH OmBYGGNaDER

Ingående anskaffningsvärde 62 756 797 62 756 797

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 62 756 797 62 756 797

Ingående ackumulerade avskrivningar -14 783 585 -14 058 883

Årets avskrivningar -723 524 -724 702

utgående avskrivningar -15 507 109 -14 783 585

Bokfört värde 47 249 688 47 973 212

taxeringsvärde

Byggnader 137 849 000 137 849 000

mark 174 041 000 174 041 000

311 890 000 311 890 000

Not 7 maRK OcH maRKaNlÄGGNINGaR

Ingående anskaffningsvärde mark 796 890 796 890

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 796 890 796 890

Bokfört värde 796 890 796 890

Not 8 INVENtaRIER

Ingående anskaffningsvärde 669 592 669 592

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 669 592 669 592

Ingående avskrivningar -436 462 -436 462

Årets avskrivningar -36 509 0

utgående avskrivningar -472 971 -436 462

Bokfört värde 196 621 233 130
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2007-09-01

2008-08-31

2006-09-01

2007-08-31

Not 9 PÅGÅENDE NYaNlÄGGNINGaR OcH fÖRSKOtt

Ingående anskaffningsvärde 316 837 0

Årets investeringar 257 833 316 837

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 574 670 316 837

Not 10 aKtIER, aNDElaR OcH VÄRDEPaPPER

Ingående anskaffningsvärde 6 422 961 6 422 961

Årets investeringar -6 422 961 0

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 6 422 961

Andel i HSB Stockholm 500 500

500 6 423 461

Not 11 ÖVRIGa KORtfRIStIGa fORDRINGaR

Skattekonto 94 314 268 333

94 314 268 333

Not 12 fÖRutBEtalDa KOStNaDER OcH uPPluPNa INtÄKtER

Försäkring 63 673 67 024

Kabel tv 40 928 39 405

Arvode gemen.förvalningsavtal 45 277 43 460

Inkomstränta allkonto HSB 44 263 21 204

Inkomstränta bank 11 640 0

Datakommunikation 9 435 0

Service avtal värme 57 630 0

Fastighetsskötsel 0 46 695

Renhållning 0 39 750

272 846 257 538

Not 13 BaNK

Handkassa 0 2 013

Avräkningskonto HSB Stockholm 4 689 858 4 127 073

Nordea Affärskonto 105 223 0

Nordea Specialkonto 396 866 0

Nordea fasträntekonto tom 2008-11-21 3 000 000 0

Nordea fasträntekonto tom 2009-09-19 4 000 000 0

12 191 947 4 129 086
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Not 14 fÖRÄNDRING aV EGEt KaPItal

uppl.avgifter underh.fond Balanserat resultat Årets resultat

Belopp vid årets ingång 1 987 800 10 633 524 1 603 660 1 082 371

vinstdisp enl. 
stämmobeslut

1 280 000 -197 630 -1 082 371

Årets resultat 1 417 008

Belopp vid årets slut 1 987 800 11 913 524 1 406 030 1 417 008

Not 15 lÅNGfRIStIGa SKulDER tIll KREDItINStItut

Nästa års

låneinstitut Ränta Konv.datum Belopp amortering

Nordea Hypotek rörlig 7 950 000 200 000

Nordea Hypotek rörlig 6 360 000 160 000

Nordea Hypotek rörlig 1 215 000 30 000

Nordea Hypotek rörlig 3 631 250 83 000

Nordea Hypotek rörlig 3 610 500 83 000

Nordea Hypotek rörlig 6 040 864 135 752

Nordea Hypotek 5,20% 2011-01-19 6 040 864 135 752

Nordea Hypotek rörlig 5 000 000 0

39 848 478 827 504

långfristiga skulder exklusive kortfristig del 39 020 974

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 35 710 958

Not 16 ÖVRIGa KORtfRIStIGa SKulDER

Depositioner 7 731 7 731

7 731 7 731

Not 17 uPPluPNa KOStNaDER OcH fÖRutBEtalDa INtÄKtER

upplupna räntekostnader 293 335 235 615

Förutbetalda hyror och avgifter 1 104 827 1 097 830

Revision 21 500 19 000

Arvode förtroendevalda 88 490 0

Arbetsgivaravgifter 28 560 0

vatten 0 32 000

Fjärrvärme 0 112 400

el 0 23 000

1 536 712 1 519 845
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Underskrifter

Stockholm, 2008-10-10

Mattias Eriksson
Ordförande

Marina	Wahlén
Vice ordförande

Mikael Odberger

Marcel	Lapuhner Natalie Jost Marianne Cervin
Ledamot	HSB

Vår revisionsberättelse har 2008-10-17 lämnats beträffande denna årsredovisning

Johan Henriksson
Av föreningen vald revisor

Hans Kypengren
BoRevision AB
Av HSB Riksförbund utsedd revisor
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Revisionsberättelse

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB bostadsrättsförening  Kalkonen i 
Stockholm för räkenskapsåret 2007.09.01 - 2008.08.31

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen 
tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen 
på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört 
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av 
dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt 
att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 
är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid 
med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund 
för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens 
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar 
resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den  17/10 2008

Johan Henriksson
Av föreningen vald revisor

Hans Kypengren 
BoRevision AB
Av HSB Riksförbund utsedd revisor

Till föreningsstämman i HSB Brf Kalkonen i Stockholm
Organisationsnummer 702001-0653
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Förslag till ordinarie stämma

JuStERING aV StaDGaRNa
Styrelsen föreslår följande tre föreändringar av 
föreningens stadgar

Se sid 23-25 för en komplett version av de nya 
stadgarna.

1. uPPDElNING aV §9 fÖRENINGSStÄmma, KallElSE mm tIll tVÅ 
PaRaGRafER

I HSB:s nya mall för stadgarna är vår §9 
(Föreningsstämma, kallelse mm) uppdelad i två 
paragrafer: §9 (Föreningsstämma), §10 (Kallelse). 
Innehållet i paragraferna är oförändrat.

Förslag

Styrelsen föreslår att samma uppdelning införs i våra 
stadgar.

2. INfORmatIONSÖVERfÖRING

I HSB:s nya mall för stadgarna har texten ”För 
informationsöverföring kan ersättning bestämmas till 
lika belopp per lägenhet.” lagts till sist i paragrafen 
”Avgifter till föreningen”. Med informationsöverföring 
avses TV, bredband etc.

Förslag

Styrelsen föreslår att texten läggs till våra nuvarande 
stadgar sist i paragrafen om avgifter till föreningen (§22 
enligt den nya numreringen).

3. aVGIftER fÖR PaNtSÄttNING OcH ÖVERlÅtElSE

För det arbete HSB utför i samband med övergång av 
bostadsrätt betalar föreningen en avgift på 2,5% av ett 
prisbasbelopp + moms till HSB. För det arbete HSB 
utför vid pantsättning av bostadsrätt betalar föreningen 
en avgift på 1% av ett prisbasbelopp +moms till HSB. 
Nuvarande stadgar ger föreningen rätt att debitera 
medlemmarna samma procentsatser, dock utan moms. 
Föreningen får inte ta ut moms av privatpersoner och att 
föreningen inte har avdragsrätt för moms. 

Förslag 

Styrelsen föreslår att avgiften som får tas ut i samband 
med överlåtelse ändras från 2,5% till 3,5% av ett 
prisbasbelopp och att avgiften som får tas ut i samband 
med pantsättning ändras från 1% till 1,5% av ett 
prisbasbelopp. (§23 enligt den nya numreringen).

SÄNKNING aV aVGIft VID BOKNING aV HÖRNEt
Föreningslokalen Hörnet ägs av oss andelsägare i brf 
Kalkonen tillsammans. Investeringen till denna lokal är 
gjord	av	föreningen,	dvs	av	oss	boende.	Lokalen	är	till	för	
att utnyttjas av oss. Jag finner det därför fel att boende 
i brf Kalkonen ska betala nuvarande omotiverat höga 
hyra vid bokning, dessutom differentierad beroende på 
veckodag.

1* Jag föreslår att hyran för lokalen Hörnet sätts till 
200:- per heldag för oss boende vid bokad ”exklusiv 
nyttjanderätt”. Dessa pengar kan användas till 
omkostnader för Hörnet. 

2* Jag föreslår även att en deposition på nuvarande 
nivå betalas vid sådant hyrestillfälle och återbetalas 
enligt nuvarande regler. M.a.o. liknande lösningen 
som ursprungligen gällde. Vid eventuell uthyrning 
till utomstående föreslår jag att marknadsmässig 
hyra tas ut. 

Leif	Eriksson,	lgh	80

StYRElSENS KOmmENtaR

Hörnet är vår gemensamhetslokal och är fritt 
tillgängligt alla dagar mellan kl 06.00 och 23.00 för alla 

medlemmar i brf Kalkonen som ansökt om medlemskap 
i Hörnet. Hörnetmedlemskap är från och med 2005-
01-01 kostnadsfritt. Styrelsen är måna om att så många 
medlemmar som möjligt använder de faciliteter som 
finns där (pingisbord, gym, bastu etc.).

Det finns intresse bland medlemmarna att boka 
Hörnet för exklusiv nyttjanderätt. Kostnaden för detta 
varierar i dagsläget mellan 500 kr och 1 500 kr beroende 
på tidpunkt och veckodag. Depositionen för att boka 
Hörnet är på 3 000 kr. Hörnet hyrs endast ut till 
medlemmar i brf Kalkonen. 

Föreslagen hyra på 200kr täcker inte omkostnaderna 
som föreningen har för Hörnet. Vidare skulle sannolikt 
Hörnet bokas för exklusiv nyttjanderätt betydligt oftare 
vilket försämrar möjligheten att fritt nyttja de faciliteter 
som finns där (gym, bastu, pingisbord).

Styrelsen anser att detta inte är en stämmofråga.

StYRElSENS fÖRSlaG

Styrelsen föreslår att motionen avslås och hänskjuts till 
styrelsen för vidare utredning.

Förslag från styrelsen

Inkomna motioner
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26  Fullmakt – Årsredovisning HSB Brf Kalkonen 2007/2008

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 2008

Stockholm, den _______ november 2008

___________________________________
(bostadsrättsinnehavarens namnteckning)

Fullmakt





Årsredovisning delas ut i ett exemplar till 
föreningens samtliga medlemmar. 
Ytterligare exemplar kostar 50 kronor.

Brf Kalkonen
Thorildsvägen 2-4
112 43 Stockholm

www.kalkonen.se

styrelsen@kalkonen.se


