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ÅRSREDOVISNING 
 
Styrelsen för HSBs Bostadsrättsförening Basilikan i Örebro får härmed avgiva årsredovisning 
för räkenskapsåret 2013-01-01—2013-12-31. 
 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 
 
Föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma hölls 2013-04-26 i Sörbykyrkan Örebro. På stämman deltog 37 
medlemmar.  
 
Verksamheten 
Fastigheterna Basilikan 10, Lagerbladet 2 och Libbstickan 3 i Örebro byggdes under 2007-
2009.  
På fastigheten finns 4 hus fördelat på 55 lägenheter med adresserna Sellerivägen 1 och 2 
samt Kaprisvägen 1 och 2. Föreningen har under 2013 sålt en av sina två föreningslokaler, 
där av har antalet lägenheter ökat från 54 till 55 stycken. 
 
Föreningens 55 lägenheter fördelar sig enlig följande: 
35 st    3 rok        81,0 m2 
20 st    4 rok      104,0 m2 
   
 
Lägenhetsyta: 4 915 m2 
 
Inom föreningen finns 55 p-platser med motorvärmareuttag. 
 
Föreningen har underhållsplan som uppdaterades under hösten 2012. Ingen 
fastighetsbesiktning har utförts under året på grund av att föreningen under våren 2014 ska 
genomföra 5-års slutbesiktning/garantibesiktning. 
 
Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade i Trygg-Hansa där även bostadsrättstillägget för de 
boende ingår. 
 
 
Fastighetsskötseln och den ekonomiska förvaltningen har under året skötts av HSB 
Mälardalen.  
 
Resultat och ställning 
 2013 2012 2011 2010 2009  
Nettoomsättning tkr 3 865 3 868 3 677 3 595 3 324  
Rörelseresultat tkr 1 962 1 895 1 569 1 592 1 954  
Resultat efter finansiella poster tkr 462 193 – 60 175 623  
Balansomslutning tkr 111 043 109 903 109 936 110 238 110 034  
Avgifts- och hyresbortfall % - - - - 4  
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Väsentliga händelser under året 
 
Årets underhåll 
Föreningen har uppfört fyra stycken sandlådor i området.  Vidare har föreningen slutfört 
kompletterande ombyggnad/installation av övernattningslägenheten innan försäljningen som 
var klar under våren 2013.  
 
Överföring till fond för yttre underhåll sker enligt fonderingsbehovet på 30 år enligt 
uppdaterad underhållsplan. Årets fonderingsbehov uppgår till 258 000 kronor. 

Styrelseutbildning 
Nyvalda styrelseledamöter har erhållit handledning för sitt uppdrag av HSB Mälardalen.   
HSB Uppdraget, en tidning för HSBs förtroendevalda har utkommit med fyra nummer under 
året. Styrelsen har också erhållit sju nummer av informationsbladet Bostadsrättsföreningen. 
Bladet är utgivet av HSB Mälardalen. 
 
Ny styrelseledamot har deltagit i grundläggande styrelseutbildning samt juridik steg 1 och 2.  
Samtliga utbildningar har HSB Mälardalen anordnat.   
Representanter för föreningen har deltagit på HSB-båten.  

Aktiviteter 
Föreningen har ordnat vårfest för samtliga medlemmar 2013-05-30 samt även en städdag 
2013-10-06. 
 
Medlemsinformation 
Styrelsen sänder ut informationsblad ”Basilikanytt” med aktuell information ca 1 ggr/mån. 
Under 2013 skickades totalt 13 blad ut.  Information läggs även ut på vår hemsida 
www.hsb.se/malardalen/basilikan Föreningen har även en egen e-postadress 
brfbasilikan@hotmail.se 
       
Avgifter och hyror 
Avgifterna var oförändrade under 2013. Styrelsen har beslutat om oförändrade avgifter även 
under 2014.  
 

Ägarförhållanden, medlemmar 
Föreningen har vid 2014-01-20, 91 medlemmar varav HSB Mälardalen utgör en. Under året 
har 7 lägenhetsöverlåtelser skett. 
 
Styrelsen  
Majvor Nilsson ordförande 
Andréas Ingberg vice ordförande 
Nina Buer sekreterare 
Daniel Johansson studieorganisatör 
Bertil Hulldin ledamot 
Charlotta Nilsson ledamot 
Erik Blohm ledamot    
Lars Ramstierna ledamot utsedd av HSB Mälardalen 
  
I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Andréas Ingberg, Bertil Hulldin 
och Nina Buer. 
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Styrelsen har hållit 14 protokollförda sammanträden under året. 
 
Firmatecknare har varit Andréas Ingberg, Nina Buer, Daniel Johansson och Majvor Nilsson 
två i förening. 
 
Förvaltare 
Förvaltaruppgifterna har genomförts av ordförande Majvor Nilsson. 
 
Revisor  
Revisor har varit Christer Edwards med Gunilla Hammarlund som suppleant samt revisor från 
BoRevision AB vilken är utsedd av HSB Riksförbund. 
 
Valberedning 
Valberedning har varit Leif Wedebrand, Lena Wetterberg och Conny Pettersson, 
sammankallande Leif Wedebrand.   
 
Ombud till HSB Mälardalens föreningsstämma 

Majvor Nilsson utsågs som ombud till HSB Mälardalens föreningsstämma. Andréas Ingberg 
utsågs som ersättare. 

 
                                                                                                                                                                  
Förväntad framtida utveckling 
 
Framtida underhåll 
Endast löpande underhåll fram till år 2019, då träpanel, taksprång och vindskivor ska målas. 
 
Ekonomi 
Föreningens budget 2014 visar att föreningen har täckning för sitt fonderingsbehov för 
framtida underhållsåtgärder. Försäljning av övernattningslägenheten tillförde föreningen ett 
större kapital. Inför 2014 kommer årsavgiften att vara oförändrad. Framtida utveckling 
beroende av ränteläge och uppkomna underhållsåtgärder. 
Föreningen betalar i dagsläget ingen fastighetsavgift och om det inte sker någon förändring i 
framtiden så kommer föreningen att betala halv avgift år 2015 och sedan full avgift 2020. 
 
Från och med räkenskapsår som påbörjas 2014 träder ny normgivning i kraft, vilken innebär 
att föreningen framtida år kommer att upprätta årsredovisning enligt ett så kallat K-
regelverk. Förändringar kommer sannolikt att ske vad gäller synen på avskrivningar, 
investeringar och underhåll. Detta kan medföra att framtida resultat och jämförelsetal 
avviker från denna årsredovisning och budget för 2014. 
 
 
Övrigt 
Föreningen förbereder 5-årsbesiktning som är planerad till februari/mars 2014. E.on har 
kontaktat oss angående nätstationen som står på vår mark. Två av våra parkeringsplatser 
skapar problem för E.on vid en eventuell utryckning. Enligt E.on finns inget bygglov för våra 
P-platser? (Bygglov borde HSB ha ansökt om vid byggnationen och etableringen av P-
platserna) . 
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Vidare så pågår byggnation intill fastigheten Kaprisvägen 1. Riskanalys har genomförts före 
påbörjad byggnation. Vi följer utvecklingen och avvaktar mätresultat. 
Under året har problem med el uppstått i fastigheten Kaprisvägen 1 som fått konsekvenser 
för sex lägenheter där kyl/frys och mikro mm gick sönder. Problemet berodde på att en 
elkabel hade brunnit i undercentralen (reklamationsärende med underleverantören). 
Under december månad har värmeproblem uppstått i fastigheten Kaprisvägen 2. Efter 
åtskilliga försök till problemlösningar framkom att ett filter i värmesystemet hade slammat 
igen (detta borde inte hända i relativt ny fastighet).  
 
  
 
Omsättning och resultat 
Resultatet för föreningens verksamhet under räkenskapsåret framgår av efterföljande 
resultaträkning med tillhörande noter. 
 
 
Investeringar, finansiell ställning och likviditet 
Föreningens finansiella ställning och likviditet vid räkenskapsårets utgång framgår av 
efterföljande balansräkning med noter. 
 
 
Förslag till resultatdisposition

Stämman har att ta ställning till:

Balanserat resultat 34 371           
Årets resultat 461 779          

496 150          

Styrelsen föreslår att balanserad vinst disponeras enligt nedan:

Balanserad vinst enligt ovan 496 150          
Ianspråktagande av medel för yttre underhåll
motsvarande årets kostnad 21 520           
Reservering till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan 258 000 -         

Balanseras i ny räkning 259 670          

Efter ovanstående dispositionsförslag uppgår fond för yttre underhåll till 1 038 115 kr. 

 Årets resultat efter förändringar avseende fond för yttre underhåll blir 225 299 kr, se 
 resultaträkningen. 
 
 
  
 Ytterligare upplysningar om verksamheten återfinns i redovisningsprinciper. 
 


