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ORDFÖRANDE HAR ORDET 
 
Du håller nu ett av bostadsrättsföreningens viktigaste dokument i din hand – 
årsredovisningen. Utan pengar finns ingen förening att tala om och vad som är ännu 
viktigare är den i stadgarna fastställda skyldigheten för styrelsen att redovisa 
bostadsrättsföreningens ekonomiska ställning vid utgången av varje räkenskapsår. 
 
Årsredovisningen har från och med 2014 fått ett nytt utseende beroende på det nya 
regelverket benämnt K2. Den är därför tunnare med starkt fokus på ekonomi. Allt för att 
du skall få så god insyn som möjligt i några av de viktigare siffrorna i ditt liv. 
 
För dig som medlem är det viktigt att du sätter dig in i din bostadsrättsförening i såväl 
hårda ekonomiska fakta som i stadgarna och att du också besöker årsstämman med 
mera. Hur ska du annars veta föreningens ekonomiska situation eller vad som gäller i 
viktiga föreningsfrågor och vad du har för rättigheter och skyldigheter? Det är alltså 
viktigt med engagerade medlemmar som tar på sig olika uppdrag och bidrar till 
föreningens utveckling. 
 
Under räkenskapsåret 2014 har styrelsen på allvar tagit kommandot över ekonomin och 
arbetat hårt med att få ordning på finanserna. Det låga ränteläget har påverkat 
föreningens räntekostnader positivt och styrelsen 
har medvetet valt att säkra låneportföljen för lång 
tid framöver genom kloka och långsiktiga 
bindningstider på omsatta lån. I samband med 
detta har styrelsen också passat på att öka 
föreningens amorteringstakt. Även 
driftkostnadernas utveckling har hållits tillbaka, 
trots relativt sett höga prisindexeringar från 
framförallt kommunalägda bolag. Sammantaget 
bidrar detta till föreningens mycket goda 
ekonomiska resultat för 2014. 
 
Styrelsen arbetar för dig, för oss alla och för föreningen såväl nu som för framtiden. 
 
HSB Brf Bäckebol kommer den 7:e maj 2015 att hålla sin årsstämma till vilken du är 
hjärtligt välkommen! Glöm inte att anmäla dig. 
 
 
Väl mött! 
 
Kristofer Weiler, Ordförande i HSB Brf Bäckebol 
 
 

”För dig som medlem är det 
viktigt att du sätter dig in i din 

bostadsrättsförening i såväl 
hårda ekonomiska fakta som i 

stadgarna och att du också 
besöker årsstämman” 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
FÖR 

HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 
BÄCKEBOL I GÖTEBORG 

 
 

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 
Bostadsrättsföreningen HSB Brf Bäckebol är ett privat bostadsföretag som har till syfte 
att upplåta bostadsrätter åt sina medlemmar. 

 
Föreningen har fastighetsbeteckningarna: 
Backa 99:3 
Backa 99:4 
Backa 866:730 
vilka är upplåtna med tomträtt. 
samt 
Backa 866:723 
vilken är upplåten med arrende. 
 
I fastigheterna finns: 
570 lägenheter med en total yta på 42 207 kvm. 
Medellägenheten har en yta på 74 kvm. 
 
19 lokaler med hyresrätt med en sammanlagd yta på 1 270 kvm. 
 
Totalytan i fastigheterna uppgår till 43 477 kvm. 
 
Det finns också: 
121 garage med hyresrätt. 
20 p-platser med hyresrätt. 
 
Fastighetens byggnadsår: 1971 
Värdeår vid taxering: 1971 
Totalt taxeringsvärde 2014: 341 731 tkr varav bostadsdel 336 000 tkr. 
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I fastigheterna finns bostadshus med adresserna: 
Cederflychts gata 
Bäckebolslyckan 
Bäckebolsängen 
Friedländers gata 
 
Föreningens fastigheter är fullvärdesförsäkrade hos Länsförsäkringar. 
 
Föreningens 570 bostäder fördelar sig på typ och antal enligt tabellen nedan: 
 

Antal rum Antal lgh typer Antal lgh Andel 
1 rok 4 29 5,09 % 
2 rok 5 278 48,77 % 
3 rok 4 176 30,88 % 
4 rok 3 63 11,05 % 
5 rok 1 24 4,21 % 

    
Summa  570 100,00 % 
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Föreningens avtal med leverantörer 
 

Föreningen har tecknat avtal med och/eller använder nedanstående företag: 
 
Avtalsområde Företag  Avtal 
Anticimex brandskydd Anticimex  Ramavtal 
Passagesystem Aptus  Supportavtal 
Bredbandsinstallation Bredbandsbolaget  Operatörsavtal 
Underhåll avloppsledningar     CleanPipe  Serviceavtal  
Kabel TV Com Hem  Serviceavtal 
Digital-TV Com Hem  Avtal 
Garageportar Assa Abloy Entrance Systems  Serviceavtal 
Elleveranser Din El  Avtal 
FÖVI GBG Energi  Avtal 
Parkeringsövervakning Q-Park  Avtal 
Elbesiktningar HSB Göteborg  Avtal 
Fastighetsskötsel HSB Göteborg    Skötselavtal 
Förvaltare HSB Göteborg    Avtal 
Städning HSB Göteborg    Skötselavtal 
Vicevärd HSB Göteborg    Avtal 
Administration HSB Göteborg  Avtal 
HSB Webb HSB Göteborg  Avtal 
Fastighetsreparationer Husbyggen Bergemo AB  Leverantör 
Containerhantering IL Recycling  Avtal 
Kompostorer Joraform AB  Serviceavtal 
Hissar Kone Hissar AB  Serviceavtal 
Avfallshantering Kretsloppskontoret  Skötselavtal 
Låssystem Låsspecialisten AB  Leverantör 
Jourutryckning SOS Alarm  Avtal 
Mobiltelefon Telenor  Avtal 
Telefon Telia  Avtal 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 
 

AVGIFTER OCH HYROR 
Månadsavgifterna för lägenheterna höjdes 1 januari 2014 med 3 %, och uppgår därefter 
till 726 kr/kvm. Efter verksamhetsårets utgång har månadsavgifterna varit oförändrade. 

 
UNDERHÅLL, REPARATIONER OCH INVESTERINGAR 

Styrelsen följer den reviderade underhållsplanen, Miljöanpassad Underhålls- och 
FörnyelseAnalys (MUFA), som uppdateras varje år och därmed kan planerade åtgärder 
tidigareläggas eller förskjutas. 
 
UNDER ÅRET HAR FÖLJANDE PERIODISKT/PLANERAT UNDERHÅLL OCH 
REPARATIONER GJORTS 
Åtgärdat betongskador och målat socklarna på samtliga huskroppar 
 
Färdigställande av ventilationsintag i och slutbesiktning av entrépartierna 
 
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och sotning av ventilationskanalerna 
 
Ett antal trasiga takfläktar har bytts ut. 
 
Förstudie inför framtida stambyte 
 
LED-belysning med sensorstyrning har installerats i trapphusen på samtliga loftgångshus 
(Energibesparande åtgärd) 

 
Värmeåtervinning har installerats i samtliga tvättstugor 
(Energibesparande åtgärd) 
 
Genomgång och kalibrering av värmesystemet – etapp 1 
(Energibesparande åtgärd) 
 
Reparationer av ett par vatteninträngningar har utförts. 
 
Ett antal treglasfönster har justerats p.g.a. kondensbildning. 
 
Säkerhetsbesiktning av samtliga lekplatser, tvättstugor och hissar har skett.  
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PLANERAT OCH PÅGÅENDE UNDERHÅLL SAMT REPARATIONER INOM DET 
NÄRMASTE ÅRET 
 
Spolning av avloppsstammar 
 
Renovering av bastu- och gymlokalen 
 
Genomgång av balkongelementen avseende betongskador samt flagnande färg 
 
Genomgång och översyn av fasaderna 
 
Genomgång och kalibrering av värmesystemet – etapp 2 
(Energibesparande åtgärd) 
 
Åtgärdande av skador på samt målning av samtliga termogarage och miljöhus 
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FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 
 
FINANSANALYS 
Styrelsen har uppdaterat finansanalysen för de kommande 5 åren. I en sådan analys har 
man att ta hänsyn till en uppskattning av hur drifts- och kapitalkostnaderna (t.ex. 
uppvärmning, vatten, reparationer, el och räntekostnader) utvecklar sig. Storleken på 
våra kostnader avgörs alltså till stor del av dig som medlem. Samtidigt måste även 
pengar avsättas till det planerade underhållet. Detta är alltså ett sparande för framtida 
större utgifter. 
 
Nedan nämns några redan kända faktorer, som i sammanhanget är negativa för den 
kommande utvecklingen av föreningens kostnader:  
 

� Prisindexering av fjärrvärmekostnader 
� Prisindexering av vattenavgifter 
� Prisindexering av sophämtningskostnader 
� Bristfällig återvinning och hantering av sopavfall 

 
BOSTÄDER OCH LOKALER 
Efterfrågan på bostäder de närmaste åren kan förväntas bli stor p.g.a. den ringa 
nyproduktionen de senaste åren samt det låga ränteläget. Den nuvarande 
bostadsbristen i Göteborg har under det gångna året medfört att överlåtelsepriserna på 
bostadsrätter har fortsatt att stiga, så också i vårt område. Förutsättningen för att HSB 
brf Bäckebol ska fortsätta att vara ett attraktivt område för de som söker bostad är stora 
om vi alla tillsammans gör vårt bästa för att värna om vår gemensamma egendom. 
Genom att vara sparsamma med förbrukningen av vatten, värme och att rätt utnyttja 
kompostering och övrig sophantering, kan vi hålla driftskostnaderna nere och bidra till 
en låg avgiftsnivå. Detta tillsammans med välskötta fastigheter och en tilltalande 
utemiljö kommer att bidra till att göra vår förening till ett ställe där man trivs. Detta gör 
våra lägenheter attraktiva på marknaden och kommer i slutändan att kunna ge högre 
överlåtelsepriser. 
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MEDLEMSINFORMATION 
 
FÖRENINGSSTÄMMA 
Ordinarie föreningsstämma hölls torsdagen den 8:e maj 2014. Vid stämman deltog 100 
röstberättigade medlemmar varav 6 med fullmakt. 
 
Föreningen hade vid årets slut 711 medlemmar. Under året har 69 lägenheter överlåtits 
genom köp, arv, gåva och bodelning. Omflyttningar inom föreningen ingår. 
 
STYRELSE   
Kristofer Weiler   Ordförande 
Sara Nyström   Sekreterare 
Stefan Olsson   Ledamot 
Anna Ersson   Ledamot 
Annika Andersson   Ledamot 
Johan Fredriksson   Ledamot 
Svante Lahti   Ledamot utsedd av HSB Göteborg 
 
Skötseln av föreningen kräver daglig medverkan av styrelsen. Av denna anledning 
beslutade styrelsen att utse kontaktpersoner i viktiga huvudfrågor. 
 
Kontaktperson i ekonomifrågor 
Kristofer Weiler 
 
Kontaktperson i byggfrågor 
Stefan Olsson 
 
Kontaktperson i miljöfrågor 
Annika Andersson 
 
Kontaktperson fritidsverksamhet 
Anna Ersson 
 
Kontaktperson NABO 
Annika Andersson 
 
Brandskyddsansvarig 
Johan Fredriksson 
 
Ansvarig för hemsidan 
Kristofer Weiler 
 

9



HSB BRF BÄCKEBOL I GÖTEBORG, ORG NR: 757202-7204 
 

 
 

Firmatecknare, två i förening, har varit: 
Kristofer Weiler   Stefan Olsson 
Anna Ersson 
 
Mandatperioden utlöper för nedanstående vid kommande ordinarie 
föreningsstämma 2014: 
Kristofer Weiler 
Stefan Olsson 
Johan Fredriksson 
 
Styrelsen har under året hållit 14 sammanträden. 
 
REPRESENTANTER I HSB FULLMÄKTIGE   
Kristofer Weiler 
Anna Ersson 
Stefan Olsson 
Som suppleanter har i förekommande fall övriga medlemmar i styrelsen kallats. 
 
REVISORER 
Revisor har varit Glen Gustavsson med Dalibor Mijatovic som suppleant valda av 
föreningen, samt BoRevision AB av HSB Riksförbund utsedd revisor. 
 
VALBEREDNING 
Eira Hillerström – sammankallande 
Lena Ravantti 
Eva Heikkinen 
Mikael Larsson 
 
 

FLERÅRSÖVERSIKT 
 

tkr  2014 2013 2012 2011 2010 
Nettoomsättning  33 265 32 454 30 169 29 934 28 987 
Resultat efter finansiella  
poster  4 075 4 045 -765 -49 -2 334 
Balansomslutning  126 786 122 953 119 842 100 186 91 308 
Årsavgiftsnivå för bostäder,  
kr per kvm 726 704 658 688 656 
Underhållsfond 9 315 5 112 2 650 453 701 
Soliditet 15 % 12 % 9 % 10 % 11 % 
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Nyckeltal 
 

(kr/kvm boyta och år)   

 
2014 2013 Differens 

2014-2013 
% Differens 
2014-2013 2012 

Årsavgift 726 kr 704 kr 21 kr 3,0% 658 kr 
Elkostnad 60 kr 65 kr -5 kr -7,2% 72 kr 
Uppvärmningskostnad 108 kr 119 kr -11 kr -9,2% 113 kr 
Vattenkostnad 30 kr 28 kr 2 kr 6,2% 24 kr 
Sophämtning 15,3 kr 13,8 kr 1,5 kr 10,6% 12,4 kr 
-varav ordinarie 
sophämtning 9,0 kr 8,3 kr 0,7 kr 8,4% 7,6 kr 
-varav container 
miljöstationen 4,9 kr 5,5 kr -0,6 kr -11,1% 4,9 kr 
-varav kompostering* 1,4 kr     
Belåningsgrad 2 199 kr 2 237 kr -38 kr -1,7% 2 270 kr  
*i kompostering ingår reparation och underhåll av kompostkvarnar med mera. 

 
Räntekostnader och räntekänslighet 
 

 
2014 2013 Differens 

2014-2013 
% Differens 
2014-2013 2012 

Räntekostnader/ 
Nettoomsättning 10,2 % 11,0 % -0,8 % -7,6 % 11,9 % 

Skuldbörda och 
räntekänslighet 2,79 2,91 -0,12 -4,1 % 3,18 

 
Viktad snitträntan på föreningens sammanlagda lån 
 

 
2014* 2013 Differens 

2014-2013 2012 

Viktad snittränta 3,372 % 3,675 % -0,303 % 3,786  % 
 

*på grund av att HSB Göteborg felaktigt har placerat ett lån med annan löptid än vad styrelsen begärt så 
skall den viktade snitträntan vara något högre. 2014 uppskattas den viktade snitträntan istället till 
omkring 3,459 %. 
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RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 
 
Resultatet för föreningens verksamhet under räkenskapsåret framgår av efterföljande 
resultaträkning med tillhörande noter. 
 
Föreningens finansiella ställning och likviditet vid räkenskapsårets utgång framgår av 
efterföljande balansräkning med noter. 
 
FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 
 
Stämman har att ta ställning till: 
 
Balanserat resultat       -438 063 
Årets resultat     4 075 400 
      3 637 338 
 
Styrelsen föreslår följande disposition: 
Ianspråkstagande ur Fond för yttre underhåll 
motsvarande årets kostnad   -3 296 955 
Reservering till Fond för yttre underhåll 
enligt underhållsplan      5 908 000 
Balanserat resultat      1 026 292 
       3 637 338 
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(kr) 2014 2013 Differens 
2014-2013 2012 2011 

Medelvärde 
saldo 2 058 809 5 046 973  -2 988 164 5 155 521  4 121 996 
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MOTIONER 
 
MOTION 1 

  
SVAR MOTION 1 
Styrelsen har gjort ett flertal åtgärder på aktuell takfläkt med såväl reparation som 
tidsinställning. Styrelsen yrkar därför avslag på motionen. 
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MOTION 2 

 
 
SVAR MOTION 2 
Tanken med energibesparing är god. Förändringar i fasaden kräver bygglov och faller 
också inom föreningens underhållsansvar. Styrelsen yrkar bifall på motionen men sådana 
förändringar skall först godkännas av styrelsen och utföras utav styrelsen anvisad 
entreprenör. Kostnaden för åtgärden skall debiteras medlemmen. 
 

28



HSB BRF BÄCKEBOL I GÖTEBORG, ORG NR: 757202-7204 
 

 
 

MOTION 3 
12-01-2015 
 
Jag önskar att Brf Bäckebol inskaffar ett generellt byggnadslov för balkonginglasning. 
 
Sune Lindblom 
Bäckeboislyckan 20 
422 54 Hisings Backa 
Lägenhet 294 
 
SVAR MOTION 3 
Styrelsen yrkar bifall på motionen. Medlemmar som vill glasa in sina balkonger skall 
inkomma med en intresseanmälan till styrelsen. 
 
 
MOTION 4 
Hisings-Backa 2015-03-20 
 
ANGÅENDE BOULBANAN MELLAN BÄCKEBOLSLYCKAN 1-2 OCH CEDERFLYCKTSGATAN 9. 
DENNA ANVÄNDS SÄLLAN ELLER ALDRIG AV VÅRA MEDLEMMAR. TA BORT DEN OCH 
ERSÄTT DEN MED VÄXTER ELLER VARFÖR INTE ETT GRÖNSAKSLAND. DET FINNS KANSKE 
MEDLEMMAR SOM MED GLÄDJE TAR SIG AN DENNA PLÄTT. 
 
AV DENNA ANLEDNING VILL JAG ATT STÄMMAN TAR BESLUT OM ATT TA BORT 
BOULBANAN. 
 
Eira Hillerström 
Bäckeboislyckan 2 
 
 
SVAR MOTION 4 
Styrelsen har fått kännedom om att kommunen skall förändra hela parkområdet från 
Selma Lagerlöfs torg ner till Bäckebolsskolan. Styrelsen yrkar därför avslag på motionen. 
Detta eftersom föreningen har medlemmar som spelar boule och det i dagsläget är 
oklart hur det förändrade parkområdet påverkar boulespelandet. 
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MOTION 5 
Jag anser att det måste upprättas ett antal större parkeringsplatser så att t.ex släkt och 
vänner som kommer på besök kan parkera där vi bor även om dom kommer med husbil, 
det blir ju trots allt vanligare och vanligare i dag. 
 
Det ger även utrymme för boende som innehar husbil att kunna parkera" hemma" 
medans man t.ex tvättar eller dyl. 
 
Föreningen utestänger på så sätt inte heller boende som i egenskap av egenföretagare 
kanske måste ha ett större fordon typ större picup/liten lastbil, limosine, färdtjänst och 
liknande. 
 
Vi kan ju se hur övriga bostadsområden runt oss har löst det. Bostadsrättsföreningar 
likväl som kommunala områden och villaföreningar, samtliga har en lösning för sina 
boende. 
 
Om vi börjar med att göra en inventering vilka vanliga platser som utnyttjas i dag och 
försöker lägga dessa mer intill varandra och skapa utrymme för ny gästparkering kan vi 
schakta ut i slänten vid befintlig gästparkering med ett par meter och dessutom bredda 
dom ca:20 cm så borde där bli plats till 10-15 bilar. 
 
Conny Ekblad 
Bäckebolslyckan 2 
 
SVAR MOTION 5 
Styrelsen yrkar avslag på motionen eftersom vi inte anser att kostnaden för åtgärden 
står i relationen till nyttan. 
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MOTION 6 

 
 
SVAR MOTION 6 
Styrelsen har gått runt och inventerat fasaderna. Styrelsen yrkar bifall på motionen och 
kommer att rengöra de fasader som är i behov av detta. 
 
 
MOTION 7 

 
Christina Helsingius 
Friedländers gata 12, lgh 136 
 
SVAR MOTION 7 
Styrelsen yrkar avslag på motionen med motiveringen att det bör ligga i varje medlems 
intresse att inte skräpa ner i sitt eget område och sköta sophanteringen på anvisat sätt. 
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MOTION 8 
 

 
Christina Helsingius 
Friedländers gata 12, lgh 136  
SVAR MOTION 8 
Styrelsen yrkar på avslag på motionen eftersom det redan finns en piskställning på 
gården mellan Bäckebolsängen och Friedländers gata. 
  
MOTION 9  

  
SVAR MOTION 9 
Alla nyinflyttade informeras om föreningens regler kring renovering och informationen 
finns även på föreningens hemsida. Styrelsen yrkar därför på avslag på motionen då vi 
anser att regelverket och informationen kring renovering är fullgott. 
 
 
 
 
 
 

32



HSB BRF BÄCKEBOL I GÖTEBORG, ORG NR: 757202-7204 
 

 
 

MOTION 10 
I trappan ner till tvättstugan Bäckebolslyckan 9 är det så mörkt. Risken att falla är därför 
stor. Jag vill att stämman tar ett beslut att sätta upp belysning där. 
  
Birgitta Carlsson Bäckebolslyckan 12 
 
SVAR MOTION 10 
Styrelsen yrkar bifall på motionen. 
 
 
MOTION 11 

 
 
SVAR MOTION 11 
Styrelsen anser inte att föreningen skall bidra ekonomiskt till enskilda 
föreningsmedlemmars privata nöjen. De subventioner som föreningen eventuellt bidrar 
med är ämnade till nöjen där föreningen står som arrangör t.ex. bussresa till Ullared. 
Styrelsen yrkar därför avslag på motionen. 
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HSB BRF BÄCKEBOL I GÖTEBORG, ORG NR: 757202-7204 
 

 
 

MOTION 12 
 

 
 
SVAR MOTION 12 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2014 tagit in offerter för installation av LED-
belysning med sensorstyrning i samtliga trapphus. Efter ekonomiska beräkningar kunde 
det konstateras att det inte var ekonomiskt försvarbart att installera detta i alla 
trapphus då återbetalningstiden var för lång. Installation av LED-belysning med 
sensorstyrning skedde enbart i loftgångshusen eftersom trapphusen tidigare stod tända 
dygnet runt. I övriga trapphus sitter det två armaturer med lågenergibelysning på varje 
våningsplan, där den ena lampan alltid är tänd. Detta ger ett välkomnande intryck och är 
också en fråga om trygghet. Styrelsen yrkar med ovan angivna skäl avslag på motionen. 
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