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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

för 
HSB Bostadsrättsförening Slottsskogen i Göteborg 

 
 
VERKSAMHET 
 
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 
 
Bostadsrättsföreningen HSB brf Slottsskogen är ett privatbostadsföretag som har till syfte att 
upplåta bostadsrätter åt sina medlemmar. 
 
Föreningen äger fastigheten Kommendantsängen 10:16 inom Kv. 10 Slottsskogsledet i Göteborg. 
Det finns i denna fastighet sammanlagt 315 st lägenheter, 12 st affärslokaler samt ytterligare 
12 affärskontrakt för förråd och liknande samt 109 st p-platser.  
 
Totala lägenhetsytan är 25 392 kvm.  
 
Totala lokalytan är 3 329 kvm. 
 
I fastigheten finns bostadshus med adresserna Olivedalsgatan 4-8,  Linnégatan 68-78, 
Linnéplatsen 3-8, Övre Husargatan 29-41.  
 
Föreningens fastighet är fullvärdesförsäkrad i Trygg Hansa, i fastighetsförsäkringen ingår 
även bostadstillägg för medlemmar i föreningen. 
 
 
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER VERKSAMHETSÅRE T 
 
Under räkenskapsåret 2014 var avgifterna fr.o.m.  
2014-01-01 till 2014-12-31 oförändrade och uppgår i genomsnitt till 667 kr/m².  
 
Efter räkenskapsårets utgång ligger avgifterna oförändrade och uppgår därefter 
i genomsnitt till 667 kr/m². 
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Under 2014 har följande periodiskt/planerat underhåll gjorts; 
 

Tak och fasad 
Redan 2013 påbörjades ett byte av tak längs Linnégatan och underhåll av fasaden. Under 2014 stod 
Olivedalsgatan på tur, och inför 2015 planeras Linnéplatsen för att avslutas med Övre Husargatan 
2016. 
Vid genomgång till underhållsplanen 2012/2013 genomfördes en detaljerad genomgång av 
fastighetens skick. Det visade sig då att taket inte var i gott skick. Styrelsen tog då tillsammans med 
Rotpartner fram ett upphandlings-underlag och sjutton (17) entreprenörer bjöds in att lämna anbud. 
Sex anbud inkom, tre för tak och fönster och tre för fasad och balkonger. Styrelsen och Rotpartner har 
träffade samtliga anbudsgivare som inkommit med svar för detaljgenomgång av anbuden. 
Utslagsgivande har varit pris, goda referenser, inga kreditanmärkningar samt korrekta arbetskontrakt. 
För arbetet 2013 valdes Gullvinger AB för fasadarbetet och Hisingstads Bleck och Plåtslageri AB för 
takarbetet. Projekt- och byggledning är upphandlat av Rotpartner.  
För arbetet 2014 valdes Johns Bygg & Fasad AB för fasadarbetet och Hisingstads Bleck och 
Plåtslageri AB för takarbetet. Projekt- och byggledning är upphandlat av Rotpartner.  
 

Ställningskostnaderna är en stor post i dessa sammanhang vilket även lett till att fasaden har setts över. 
I offerten var vissa delar fasta medan de som var svåra att uppskatta innan rörliga. Fasaden på 
Linnégatan var i sämre skick än väntat vilket medförde att stora delar tegel byttes 2013. 
Olivedalsgatans skick gick mer smärtfritt då det inte bjöds på några större överraskningar 
 

Inspektion vid överlåtelse 
Under 2013 genomfördes en lägesanalys av avloppsstammarna, därefter en inspektion av 
badrum/toalett/kök med syfte att därefter skapa en ny rutin vid överlåtelse – så att varje lägenhet blir 
besiktigad med avseende på el och VA samt genomförda arbeten.  
Inspector genomförde våtrumskontroll och lägenhetsinventering. Hela 269 badrum hade någon form 
av avvikelse och 90 läckageskydd saknas under diskmaskin. Ett antal dusch- och köksblandare 
behöver ses över.  
Inga följdskador på stommen har upptäckts men ca 100 badrum bedöms riskera fuktskador inom fem 
år 
 

Med den stora omfattningen av brister lät styrelsen Inspector fortsätta hanteringen: Inledningsvis med 
återkoppling till samtliga lägenheter – oavsett om det finns fel eller inte. I styrelsens förlängning tar 
Inspector direktkontakt med boende för att både förtydliga ansvar, regelverk, undersöka intresse av 
gemensam upphandling etc. Efter åtgärd kan en ny för boende kostnadsfri ombesiktning/protokoll 
genomföras.  
 

Serviceavtalet med Inspector är fyra årigt och omfattar under åren 1-4 avflyttningsbesiktning 
(våtrumskontroll av badrum och kök, ombyggnads-kontroll med besiktning av det fackmässiga 
arbetet, okulär besiktning och elbesiktning.) 
Avflyttningsbesiktningen började gälla från 1 april 2014.  
 

Sophantering 
Redan 2012 kompletterades föreningens avfalls- och sophantering med ”bruna påsen”. Alla kärl för 
brännbara sopor togs bort samtidigt ökades, frekvensen med container på gården till en container i 
månaden (ej juli). Den utökade källsorteringen har analyserats både under 2013 och 2014 - vilken 
påverkat både sammansättningen av sorteringskärl samt tömningsfrekvens och rengöring av 
sorteringskärl. 
Motiven till en effektiv och smidig sortering är dels ekonomiska (med färre ton i vår sopsug minskar 
föreningens kostnader), med en tydlig uppdelning glas/batterier/metall/papper/plast tillsammans med 
”bruna påsen” ger vi också ett bidrag till bättre miljö och en hållbarare sophantering. 
I samband med hanteringsändringen (april 2012) har även lokalhyresgästernas sopor skiljts från 
delägarnas/medlemmarnas vilket möjliggör att föreningen låter lokalhyresgästerna betala för sina 
sopor. Det gör att i budget- och resultat sammanhang dyker sophanteringskostnaderna upp både som 
kostnad och intäkt.  
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Under 2014 har tömningsfrekvenser, städning av återvinningsrum och skötsel analyserats och rutiner 
justerats. Tack vare att vi nu sorterar, både matavfall i bruna påsen och allt övrigt i alla blå kärl, har vi 
minskat mängden avfall i vår sopsug från ca 300 ton per år till mindre än 100 ton per år. 
 

Garagearbeten 
De gamla jalusidörrarna i garaget hade tjänat ut och byttes under året. Kone gjorde jobbet.  
Skyltpoolen fortsatte sedan med en uppdaterad märkning av p-plats på väggen vid p-platsen. På det 
sättet förenklas kontroll av att rätt bil står på rätt plats, och ingen märkning inne i bilen behövs längre. 
 

Ventilation och inomhusklimat    
Föreningen köper ett inomhusklimat från Göteborg Energi AB. Under 2014 har det kompletterats med 
en upphandling av lägenhetsgivare genom Kabona. Ungefär var tredje lägenhet har utrustats med 
sändare som i förväg gör att ingående temperatur ändras i takt med förändrad väderlek och befintligt 
inomhus klimat. Fler sändare kan kopplas in för den som inte har, men skulle vilja ha, sändare i 
lägenheten     
 

Hissarbeten  
Inspecta sköter översynen av kvaliteten på föreningens hissar. Föreningens hissar har inga allvarliga 
anmärkningar men en del påpekanden. Föreningen har servicekontrakt med Kone som genomför 
genomgångar efter felanmälningar. Kone har även sett över samtliga överlastskydd.   
Efter förstörelsen av hisstablåer under 2013 har dessa bytts under 2014 till en version som ska vara 
svårare att förstöra. Likaså har ”nollpunkten” för respektive hiss setts över under året, så att alla 
hissars nollpunkt ligger högst upp i fastigheten, tidigare har vissa hissar gått ner i källaren för att 
”nollas”.   
 

Styrelserum och problem med kallras  
Rubriceringen kan tyckas märklig, men i lägenheter ovanför infarten till garaget har vi under många år 
haft problem med kallras när det blivit riktigt kallt. I samband med att Vandrarhemmet önskade större 
yta kunde vi dock under 2014 förena lösning med ekonomi då en ny yta skapades ovanför infarten. 
Styrelsen lämnade gamla styrelserummet till Vandrarhemmet och får intäkter för ytan, och flyttade in i 
det nya utrymmet – som även tjänar som buffert mot kallras.  
 

Övernattningsrummen har renoverats  
Under året stängde föreningen alla övernattningsrum; duschrummet i varje lägenhet renoverades och 
blev helkaklade, golven i rummen byttes till ekparkett och där det behövdes målades väggarna om. 
Löpande sker översyn över läge på textilier och porslin. Totalt ger rummen intäkter på ca 10 
kkr/månad. 
 

Brytskydd  
I förlängningen på de inbrottsvågor via hissar till källare under 2013 har styrelsen under 2014 bytt och 
förstärkt brytskydd på alla dörrar – både i entréplan och i källarplan. Likaså har en brickläsare satts in 
mellan Linnégatan 70/72 som gör det lite svårare för ”tjuven” att försvinna i fastigheten  
 

Under året har följande reparationer gjorts.  
Likt tidigare år pågår ständigt mindre arbeten, förrådsdörrar lagas, dörrar och golv i källare målas, 
felsökningar i passersystem genomförs, nya lås byts på vissa dörrar, mangeldukar byts, nya tvätt- och 
torkmaskiner byts ut i tvättstugor vid haverier.  
Vid dessa ”haveribyten” har styrelsen gjort bedömningen att det är viktigt att utrustningen i 
tvättstugorna är av samma fabrikat ur servicesynpunkt varför någon större offerthantering bland olika 
märken inte genomförts. 
Vidare har högtrycksspolningar genomförts där boende orsakat stopp i avlopp, felsökning och 
reparation av tvättmaskiner, torkningsarbeten i samband med vattenskador etc. Justering av flöden i 
fläktar 
 
Under året har vissa mindre ventilationsinvesteringar gjorts.  
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FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING  
 
Lånekostnaderna är en stor post för föreningen. I november varje åt uppdateras en femårsplan (senast 
2015 – 2019).  
I planarbetet har följande omsättningsräntor antagits för framtida omsättningar; 2015 = 1,7%   2016 = 
2,0%   2017 = 2,75%   2018 = 3,0%. Dessa antaganden gör att räntekostnaderna beräknas gå ner med 
ca 1,4 miljoner kr under perioden (utfall 2014 jämfört med utfall 2019). 
 
Underhållet är viktigt för en fastighet/förening. 2013 inleddes ett stort arbete med tak och fasad där 
taket byts helt och hållet, ytterväggarna kontrolleras ”sten för sten” och justeras i förekommande fall. 
Under 2013 gjordes jobbet längs Linnégatan och under 2014 längs Olivedalsgatan. 
2015 är planen att jobbet ska göras för Linnéplatsen och 2016 är det dags för Övre Husargatan.  
2017 är det endast mindre arbeten och 2018-2020 ska hissarna bytas. 
Nästa stora projekt väntas 2030+ då stammar ska bytas.  
 
Tak och 
fasadarbeten 

Tredje etappen (Linnéplatsen) är planerad till vintern/våren 2015 och är 
upphandlad och ligger i nivå med utrymmet i underhållsplanen. 

  

Utomhusbelysning  ”Designgruppen” gjorde en inventering av belysningsläget under hösten, det 
blev ett förslag som styrelsen beslutat om och innebär att fler s.k. ”pållare” 
(de lägre armaturer som kastar ljus mot marken) kommer att installeras – både 
mot Linnéplatsen och Olivedalsgatan, likaså nya försök med belysning i 
buskar (de tidigare stals).  
På utsidan av fastigheten anses belysningen vara bra. 

Familjebastu Familjebastun har varit stängd i över ett år. Bastudelen dömdes ut vid en 
brandinspektion hösten 2013. Det mycket låga utnyttjandet har gjort att 
styrelsen tvekat över hur fortsätta. Vid informations/diskussionskvällar har 
frågan varit uppe och olika förslag diskuterats. En ”ytterlighet” har varit att 
öppna taket och anlägga en terrass i direkt anslutning (mycket kostsamt), en 
annan har varit att helt enkelt göra en större föreningslokal och endast 
använda de två andra bastuanläggningarna. Det senare förslaget mötte kritik 
då det inte finns hiss upp till de andra två. 
Inriktningen är att renovera familjebastun (riva och bygga nytt), byta golv och 
kakla samtidigt som en renovering av föreningslokalen ska ske.  

Föreningslokal Flertalet medlemmar har påtalat att vår föreningslokal är i behov av en 
uppfräschning. Bridgeklubben beklagar sig även över att de inte får plats med 
att både spela och ta en kaffepaus. Styrelsen har tittat på olika lösningar; på 
ena sidan bryta upp taket för att ge ståhöjd i hela lokalen – på andra bara måla 
och byta golv.  
Det outnyttjade avslappningsrummet vid familjebastun har också diskuterats, 
liksom frågan om att bygga om så att matlagning skulle kunna möjliggöras. 
Några olika scenarios beskrevs på informationskvällen i november och 
styrelsen gjorde tolkningen av diskussionen att lokalen var i behov av en 
uppfräschning, men egentligen ingen större förändring framför allt eftersom 
en sådan blir kostsam. 
Styrelsens inriktning är nu att byta golvet, införliva ”avslappningsrummet” 
med föreningslokalen, måla, byta möblerna till ”lättare”. 

 

Med antagandet att avgifterna hålls oförändrade och att intäkterna från affärslokalerna ligger 
oförändrade på 2015 års nivå ger femårsplanen både överskott och underskott – men balanserar över 
perioden, och därmed inga avgiftsjusteringar.   
Den här kommentaren ska inte intecknas som ett löfte, men visar att med relativt sett högt räknade 
räntekostnader för omsättning av lån, bibehållna intäkter från affärslokaler och med index-justeringar  
uppåt på avtal och dessutom med stora kostnader för underhåll åren 2015-2016 balanserar planen och 
pekar inte på behov av avgiftsjusteringar. 
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MEDLEMSINFORMATION 
 
Ordinarie föreningsstämma hölls den 24/4 2014. I stämman deltog 67 
röstberättigade och ytterligare 6 röstberättigade representerades med 
fullmakter. 
 
Föreningen hade vid årets slut 444 medlemmar.  
Under året har 26 lägenheter överlåtits. 
 
 
Styrelsens sammansättning under året har varit. 
 
Stefan Nilson Ordförande 
Håkan Larsson Vice Ordförande 
Ingrid Jacobson Sekreterare 
Ove Elisson Ledamot 
Karl-Gunnar 
Gustafsson 

Ledamot 

Tommy Holmberg Ledamot 
Klas Sjödell utsedd av HSB-

förening 
Håkan Carlsson Suppleant 
Monika Lamkén Suppleant 
Maria Paulinz Suppleant 
Christian Jacobsson Suppleant, flyttade 

från föreningen 
december 2014 

 
 
 
I tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma  
är: Där mandattiden går ut: Stefan Nilson, Håkan Larsson, Ove Elisson, Monika Lamkén samt 
Ingrid Jacobson som aviserat att hon lämnar styrelsen innan mandattiden går ut.  
 
Styrelsen har under året hållit 19 sammanträden. 
 
Firmatecknare har varit Stefan Nilson, Håkan Larsson, Ove Elisson och Karl-Gunnar Gustafsson, 
två i förening. 
 
Revisorer har varit Stig Bredänge och Bruno Nystedt med Åke Franzén  
som suppleant, valda av föreningen samt en av HSB Riksförbund utsedd revisor. 
 
Föreningens representant i HSB-förenings fullmäktige har varit Stefan Nilson och Håkan 
Larsson med övriga styrelsen som suppleanter vald av stämman. 
 
Valberedning har varit Ebbe Björkqvist, Nils Essle, Bo Johnels och Lars Norrsell valda av 
stämman. 
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FLERÅRSÖVERSIKT 
 
tkr  2014 2013 2012 2011 2010 
Nettoomsättning  23 248 21 383 21 103 20 693 20 888 
Resultat efter finansiella  
poster  - 6 461 - 7 987 1 079 - 1 305 2 293 
Balansomslutning  243 310 247 673 256 017 254 860 257 588 
Årsavgiftsnivå för bostäder,  
kr per kvm 667 667 667 661 673 
Underhållsfond 9 401 17 696 16 327 17 850 16 862 
Soliditet i % 25,6 27,8 30,0 29,7 27,3 
 
 
RESULTATDISPOSITION  
   
 
Förslag till avsättning underhållsfond enligt nedan följer antagen underhållsplan. 
Förslag till disposition ur underhållsfond enligt nedan motsvarar under året utfört underhåll 2014. 
 
Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor: 
 
Balanserat resultat  3 641 500 
Årets resultat - 6 461 301 
 -2 819 802 
 
Styrelsen föreslår följande disposition: 
 
Disposition ur underhållsfond (underhåll 2014) -10 472 618 
Avsättning till underhållsfond  4 000 000 
Balanserat resultat 3 652 816 
 -2 819 802 
 
 
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. 
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Bilaga till förvaltningsberättelse  
 

 
MÅL OCH VISIONER 
 
Styrelsens vision, information, policy för kommunikation och värderingar. Miljö 
och affärslokaler.  
Beslut på styrelsemöte 2012-12-18 
 

Vår vision är ” Brf Slottsskogen – det bästa boendet” 
 

Vi arbetar för denna vision med följande: 
Säkra en god ekonomi för föreningen för att hålla avgifterna för delägarna så låga och 
så förutsägbara som möjligt, även över tid 
Hålla vår fastighet i gott skick det sker genom att genomföra underhåll enligt plan och 
reparationer i rätt tid och genom att skapa möjligheter till social samvaro i föreningen. 
Grundsynen för styrelsens arbete är ständig förbättring. 
 

Information till delägare  
Styrelsens egna informationskanaler till delägarna är  
• Slottsskogsnytt, en tryckt tidning som kommer i varje brevlåda 6-10 gånger per år.  
• Uppdaterad hemsida.  
• Anslag i hissar och entréer.  
• Expedition tisdagar.  
• Medlemsträffar och möten, föreningsstämma.  
• Mejl och brev, telefon. 
 

Policy för kommunikation  
En allt större del av kommunikationen mellan delägare och styrelse sker genom mejl.  
För mejl till brf.slottsskogen@telia.com har vi följande policy; 
Vi svarar generellt på expeditionstid, tisdagar. Alla i styrelsen kan besvara mejl. Mejl 
som uppfattas som en skrivelse tas till kommande styrelsemöte och besvaras. 
Styrelsen har expeditionstid, tisdagar. Skrivelser med post eller i brevlådan besvaras 
efter nästkommande styrelsemöte 
 

Facebook  
Vi har en sluten facebookgrupp som ett forum för information och diskussion mellan 
delägare i föreningen. 
Styrelsen besvarar inte frågor eller kommenterar diskussion på facebook, men 
uppmanar delägare att mejla till Brf mejladress, där styrelsen svarar på frågor direkt 
till delägaren. 
 

Värderingar  
Styrelsens arbete skall ha som grund alla människors lika värde.  Arbetet skall vara 
fritt från diskriminering på grund av ras, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, 
sexuell läggning och ålder. 
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”DET GODA BOENDET” 
 
Det goda boende är centralt i HSB – och kommer i många former;  
”den goda gemenskapen”, ”den goda bostaden”, ”den goda arkitekturen”, ”den goda 
grönskan” och ”den goda vardagen”. 
 
Den goda gemenskapen – är själva själen i hela HSB. I visionen om Det Goda Boendet vill HSB öka 
möjligheterna till gemenskap, utan att någonsin tvinga till samvaro. I Brf Slottsskogen märker 
du detta genom att;  
Föreningen upplåter föreningslokalen till bridgespel varje vecka. Föreningens medlem Laszlo Werner 
håller samman spelen och instruerar nya spelare i regelverk. 
Föreningen har genom åren arrangerat ”cafe-verksamhet” i den fina föreningslokalen med olika teman. 
Ambitionen är att ha en attraktion varje månad och att det är medlemmarna själva som sköter aftonen 
under styrelsens överinseende.  
Under 2014 har ett flertal aktiviteter genomförts. I januari 2014 genomfördes en "kom och berätta -
kväll" – en ”workshop” för aktiviteter 2014. Alla boende var inbjudna. Mötet utmynnade i följande 
aktiviteter: ölprovning, barnkalas med en underhållande trollkal, information från Handelsbanken, 
inredningstips, vernissage samt julsånger och glögg på gården tredje advent. Dessutom har Askims 
Trädgårdar varit här och berättat om vilka växter/träd som har planterats på gården. Vi har haft en 
visning av motions-/styrketräningsrummet samt en allmän informationskväll i november. 
 

Det är också viktigt att komma in i föreningen som delägare/medlem/boende. 
En ny rutin var helt etablerad 2010 och har förfinats under åren. Den innebär att styrelsen träffar de 
tilltänkta köparna innan köp/försäljning kan slutföras. Mötet är mycket uppskattat av nya medlemmar 
och styrelsen tycker sig också bättre säkra att rutiner och regler i föreningen följs och missförstånd 
minimeras, även mäklarna vet var de befinner sig i processen.  
Rutinen kortar även tiden mellan anmälan om överlåtelse och beviljande av medlemskap. Den nya 
medlemmen får även skriva på ett dokument/handledning som gås igenom. Handlingen kan även 
laddas ner från föreningens hemsida. Det har även hänt att köpare inte beviljats medlemskap. 
Under 2014 har rutinen ytterligare finjusterats och hanteringen digitaliserats mot HSB och mäklare. 
Genomgången tar ca 1,5 timme. Under 2014 har 35 genomgångar genomförts 
 

Vid överåtelse mellan partners som redan lever tillsammans sker vanligtvis ingen genomgång av 
regelverk skett.  
 

Den goda bostaden omfattar tre nyckelord; flexibilitet, generalitet och egen utformning. Flexibilitet 
innebär att lägenheten kan förändras. Generalitet betyder att olika rum ska gå att använda på flera sätt. 
Egen utformning – ja, det är du själv som väljer till exempel kakel, färger och annat du vill ha.  
I Slottsskogen har vi 315 lägenheter – men över sjuttio olika lägenhetslösningar.  
För att säkra underhåll och flexibilitet har vi digitaliserat ritningar och för att säkra installationer har vi 
Inspector som också kontrollerar att ändringarna sker på korrekt sätt så att ”slarv” eller okunskap inte 
ska spilla över på grannen. Vi har också en särskild rutin vid renoveringar av lägenhet som vi tror ska 
skapa trygghet i förändringen. Vi tror att vi därmed säkrar frihet under ansvar.  
 

Den goda arkitekturen –är inbakad i lägenheternas planlösning, men även hur växtligheten 
samverkar med omgivningen. Under åren har vi särsklt tittat på hur gården binder ihop våra stora hus 
kroppar och inbjuder till samvaro. Under 2013/2014 innebar fasadöversynen att vi fick gräva bort 
plantor för att komma åt fasaden – men stor vikt har lagts på att återställa på ett sätt som bidrar till 
gårdens grönska och också uppskattats av de som bor i direkt närhet. Askims trädgårdar har genomfört 
arbetet – men boende bjöds in till diskussion innan själva ordern lades.  
 

Den goda grönskan Grönt är färgen som återkommer i HSB:s checklista, som i de omsorgsfullt 
planerade gårdarna och trädgården för människor i alla åldrar. En så kallad grön pott ska finnas så att 
boende själva kan påverka den gemensamma trädgården. Men grönt betyder också omsorg om miljön. 
Området sköts i balans med naturen. I Slottsskogen försöker vi både föryngra och vårda den gård vi 
har, men även uppdatera den för den tid vi lever i.  
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Den goda vardagen HSB var först med sopnedkast, tvättstuga och badrum som standard i vanliga 
lägenheter. HSB har varit vägledande i att etablera den höga nivå vi svenskar förväntar oss i vårt 
boende. I Det Goda Boendet vill HSB ta flera steg till. Detta gör de genom att erbjuda små och stora 
bonusmöjligheter som höjer den upplevda boendekvaliteten i vardagen. Omsatt till Brf Slottsskogen 
har vi dessutom kopplat den goda vardagen till miljötänkande och vi har en omfattande sopsortering. 
Den sparar både pengar till oss boende och minksar miljöpåverkan i vår närhet. Bruna påsen tar hand 
om det som kan bli biogas, tillsammans med sortering i våra återvinningsrum har soptonnaget minskat 
avsevärt, och genom att låta affärslokalerna betala för sina återvinningsprodukter tycker vi även att vi 
lagt en rättvise dimension till hanteringen. Varje månad tar vi in en container för brännbart avfall, och 
i garaget har vi ett separat rum för vitvaror och elprodukter/datorer. 
 
 
ÖVRIG INFORMATION 
 
Verksamhetens omfattning  
Föreningen äger och förvaltar fastigheten Kommendantsängen 10:16 inom Kv. 10 Slottsskogsledet i 
Göteborg. Förutom bostäderna och gemensamhetslokalerna beskrivna ovan ingår gården innanför de 
stora huskropparna; Gårdssamfälligheten Kommendantsängen ga:4 samt en sopsug, en anläggning 
som ingår i Sopsugssamfälligheten Kommendantsängen ga:12, där Föreningen är delägare. 

 
Gårdssamfälligheten   
Kommendantsängen GA:4 (org.nr 716409-1048) 
Omfattar gården innanför huskropparna. Här ingår allt på gården, såsom gräsmattor, växter, gångar 
och trappor samt lekutrustning, pergola m.m. Även porten på Olivedalsgatan 4 ingår i denna 
samfällighet. 
För att hantera alla frågor om den gemensamma gården har vi en ”anläggningssamfällighet” med egna 
stadgar och egen styrelse, budget revisor osv. 
 
Kostnaderna för verksamheten fördelas enligt andelstal som återspeglar respektive fastighets 
bostadsarea (BOA-yta) och fördelas enligt nedan; 
 
Ingående 
parter 

Fastighet BOA-yta (kvm) Utförande Drift 

Brf 
Slottsskogsledet 

Kommendants-
ängen 10:4 

3 522 11,83% 11,83% 

Brf Övre 
Husargatan 27 

Kommendants-
ängen 10:5 

1 165 3,91 % 3,91 % 

Brf Slottsskogen Kommendants-
ängen 10:16 

25 086 84,26% 84,26% 

Totalt  29 773 100 % 100 % 
 
 
Under 2014 har Brf Slottsskogens representanter varit Håkan Larsson och Karl-Gunnar Gustafsson.  
Stefan Nilson har varit vald revisor. 
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Sopsugen  
Kommendantsängen GA:12 (org.nr 716408-9661) 
I Brf Slottsskogen sorterar vi sopor och försöker återvinna så mycket vi kan. I sopnedkastet lägger vi 
enbart restavfall, sådant som inte kan sorteras i de olika kärl som finns i våra tre 
återvinningsrum. Matavfallet sorteras i ”bruna påsen” och hanteras genom  Renova, övrigt avfall 
hanteras genom sortering i våra återvinningsrum för boende samt ett återvinningsrum för affärslokaler. 
Sopsugen och sopnedkasten används endast för restavfall. Skissen nedan visar anslutningen till 
sopsugs-anläggningen med rörsystem som mynnar i en sopsugscentral som ligger på 
Nordenskiöldsgatan.  

 
Här finns bl.a. suganordning, komprimator, container och styrenheter. Sopsugsanläggningen utgör 
gemensamhetsanläggningen Kommendantsängen ga:12, vilken ägs av Brf Slottsskogen till 49,39 %. 
Övriga delägare är Brf Övre Husargatan 27, Brf Slottsskogsledet och Brf Linné. Se nedan. 
 

Tack vare att vi nu sorterar, både matavfall i bruna påsen och allt övrigt i alla blå kärl, har vi minskat 
mängden avfall i vår sopsug från cirka 300 ton per år till mindre än 100 ton per år. Hämtningen av 
containern från sopsugen har minskat från en gång per vecka till en gång var fjortonde dag. Det 
innebär både lägre kostnader och mindre miljöbelastning. 
Anläggningen förvaltas av Nordenskiöldsgatans Sopsug samfällighetsförening, här kallad Nordsop. 
 
Utrustningen i sopsugscentralen ingår i gemensamhetsanläggningen GA:12. Ingående delägare har 
köpt in sig i utrustningen. Andelstalen (som redovisas nedan) är sedan 2007-01-01 baserade på 
bostadsarea (BOA).  
Ett lokalhyresavtal för sopsugscentralen reglerar hyresnivån mellan Nordsop och Brf Linné, som äger 
fastigheten Kommendantsängen 9:12 där centralen ligger.  
Överenskommelsen är godkänd/fastställd och registrerad hos Lantmäteriet.  
 

Kommendantsängen ga:12. Deltagande fastigheter, fastighetsägare och andelstal 
 
Ingående parter/ägare 

 
Fastighet 

 
Andelstal drift (%) 

HSB Brf Linné Kommendantsängen 9:11–14 41,13 
Brf Slottsskogsledet Kommendantsängen 10:4 7,09 
Brf Övre Husar 27 Kommendantsängen 10:5 2,39 
HSB Brf Slottsskogen Kommendantsängen 10:16 49,39 
Totalt  100 % 
 
 

Under 2014 har Brf Slottsskogens representanter varit Håkan Larsson och Karl-Gunnar Gustafsson  
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Gemensamma lokaler 
 

Totalt 560 kvm: Entré: Våningsplan 
Föreningslokal Linnéplatsen 6  Högst upp 
Familjebastu  Linnéplatsen 6,  Högst upp 
Dambastu/solarium/solaltan Olivedalsgatan 8 Högst upp 
Herrbastu/solarium/solaltan Olivedalsgatan 4 Högst upp 
Bordtennis/”pingis”-rum Övre Husargatan 29 Gårdsplan 
Styrketränings-/motionsrum Linnégatan 70 Källarplan 
Hobbyrum/snickarbod Linnéplatsen 5-6 Källarplan 
Övernattningsrum, 4 st. Ö. Husargatan 29-39 Plan 2 
Tvättstugor 4 st. 
 
 
 
 
 

Linnégatan 70  
Linnégatan 72-74 
Linnéplatsen 5-6  
Övre Husargatan 35 

Källarplan 
Gatuplan 
Källarplan 
Gårdsplan 
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Brf Slottsskogens Ledning, arbetsfördelning, organisation och styrelse 
Föreningsstämman väljer styrelsen för att denna ska företräda medlemmarnas intressen när det gäller 
föreningens ekonomi, studie- och fritidsverksamhet, stärka gemenskap och tillgodose medlemmarnas 
gemensamma intressen och behov i övrigt 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2014 vid ett flertal tillfällen reviderat arbetssätt och var tiden 
läggs, och gjort modifieringar uder året. Nedan återfinns styrelsens sammansättning och ledamöternas 
fokusområden: 
 
Funktion i styrelsen Namn Fokusområde 
Ordförande Stefan Nilson Administrativ och ekonomisk kontaktperson, nya 

medlemmar, Slottsskogsnytt, hemsida, design 
Vice Ordförande Håkan Larsson Värme- och ventilationskontrakt, Städkontrakt, Gårds- och 

Sopsugssamfällighet, affärslokaler, ekonomi 
Sekreterare Ingrid Jacobson Protokoll och expeditionshandledning,  
Ordinarie ledamot Ove Elisson Värme- och ventilationskontrakt, kontrakt 

Fastighetsskötsel nycklar och säkerhet, förråd, data och 
telefoni, garage, ombyggnationer 

 KG Gustavsson Affärslokaler, gästrum, kontorsmaterial 
 Tommy Holmberg Hissar, försäkringar, design, medlemsaktiviteter 
   

HSB-ledmot Klas Sjödell Juridik 
Suppleant Monika Lamkén Studieorganisatör, medlemsaktiviteter, design 

 

 Håkan Carlson Hobbyrum, fastighet 
 Maria Paulinz Studieorganisatör, ekonomi, gästrum 

 

 Christian Jakobsson IT-frågor, facebook Christian lämnade föreningen  
december 2014. 

   
 

Arbetsgrupper:  
 

 

Med oliga arbetsgrupper inom styrelsen kan vissa frågor förberedas och 
hanteras mer djupt än vad som hinns med på ett styrelsemöte. Grupperna 
träffas mellan styrelsemötena och rapporterat till det ordinarie styrelsemötet. 
Styrelsen remitterar av och till frågor också till en gruppering att lösa. Tiden 
som åtgår anses vara inbakad i själva styrelsearvodet. 
 

Redan 2008 bildades en ”lokalgrupp ” inom styrelsen. Dess uppgift har 
sedan start varit att på ett professionellt sätt hantera våra relationer med 
föreningens lokalhyresgäster. Det innebär både att se till att våra avtal är 
uppdaterade och hänger samman och följs men även att vi på ett bra sätt både 
följer våra hyresgästers utveckling samt lokalprisernas utveckling, så att 
mixen av pris på lokahyra och hyresgäst blir optimal. Gruppen hanterar även 
underhållsfrågor i lokalerna. I lokalgruppen ingår styrelsemedlemmarna 
Håkan Larsson och KG Gustafsson. De har även anlitat företaget Colliers 
International AB. 
 

En ”fastighetsgrupp” finns också som vid årets slut bestod av Ove Elisson 
och Håkan Carlsson (Christian lämnade under hösten)  
Grupperingen förbereder och handlägger fastighetsfrågor och tillsammans 
med KG Gustafsson också hanterat sophanteringsfrågor. I ”byggmöten” 
deltar Håkan C, Håkan L och Ove. 
  
Under 2014 har även ett ”upplärande”/”överlämnande” skett till Förvaltaren 
som föreningen köpt in från HSB Göteborg.  

 

Sedan 2003 har också en speciell ”designgrupp” funnits. Monika Lamkén 
har lett gruppen under 2014 och varit sammankallande. I gruppen ingår även 
Stefan och Tommy från styrelsen. 
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En gruppering kring ”medlemsaktiviteter” arbetar med förberedelse och 
genomförande av aktiviteter för alla oss boende. Monika Lamkén är 
sammankallande och i gruppen återfinns även Tommy Holmberg, Rosmari 
Mellgren och Maria Paulinz.  
Under året har sju aktiviteter genomförts och föregåtts av ca två-tre möten 
vardera. Bland annat kom Askims Trädgårdar och berättade om vilka 
växter/träd som har planterats på gården, vi har haft en visning av motions-
/styrke-träningsrummet, under sensommaren hölls barnkalas med Clown, 
fiskdamm och varmkorv i föreningslokalen, vi har ett årligt återkommande 
vernissage, julsånger och glögg på gården tredje advent och en allmän årlig 
informations-kväll i november.  
I januari 2013 höll gruppen en ”workshop” under rubriken "kom och berätta" 
– ett idé- och planeringsmöte för 2014. Alla boende var inbjudna till denna. 
 

Stefan Nilson, Maria Paulinz och Håkan Larsson utgör en ”ekonomigrupp”. 
Tillsammans med HSB tas offerter in inför omsättning av våra lån. Gruppen 
håller ett öga på projektkostnader och tar eventuella restantier vidare. 
 

När det gäller ”information ” skriver föreningens ordförande Stefan Nilson 
föreningens tidning och sköter uppdateringar av hemsidan. Under året har 
fem nummer av tidningen utkommit, och i stort sett varje vecka sker 
uppdateringar av hemsidan.  
Sedan december 2012 har föreningen en sluten facebook grupp som Karl-
Gunnar Gustafsson och Christian Jacobsson administrerat. Brf Slottsskogen 
på facebook är ett forum för medlemmar att chatta/kommunicera med andra 
medlemmar. Styrelsen kommenterar inte på facebook utan använder 
tidningen och hemsidan som informationskanaler, och i förekommande fall 
anslag i hissar. Vid årets slut hade Brf Slottsskogens Facebook grupp 
femtiotalet medlemmar.   

Styrelseinspektion Styrelsen inspekterar fastigheten minst en gång per år. I förekommande fall 
tas även sakkunniga med.  
Dessa okulära besiktningar kompletterar underhållsplanerna samt hanteras 
via en ”aktivitetslista” som styrelsen och förvaltaren använder som kom ihåg. 

 

Administration, 
Fastighetsförvaltning 
och lokalvård 

 

Föreningen har under 2014 året köpt administrationstjänster av HSB 
Göteborg, städtjänster av Städbolaget och Fastighetsförvaltning av 
Fastighetspartner. Efter sommaren bytte Fastighetspartner ut mot HSB 
Göteborg.  Både HSB och Städbolaget säljer även tjänster direkt till 
medlemmar. I hissarna finns telefonnummer för direktkontakt. 

Försäkringar  Föreningens fastighet har under 2014 varit fullvärdes försäkrad i Trygg 
Hansa och i denna försäkring ingår även skadedjursförsäkring (täckande 
gården, alla bostadslägenheter samt garaget) hos Anticimex samt 
bostadsrättstillägg för alla boende. Inför 2015 ligger försäkringen kvar hos 
Trygg Hansa. 

Serviceavtal Föreningen har avtal med företag som står för olika delar av den totala 
fastighetsservice leveransen till föreningen. 

Här redovisas några exempel:  
HSB Göteborg – levererar både administrativa- och fastighetstjänster 
Städbolaget – städar i föreningen 
Envac Scandinavia AB - sköter Sopsugsanläggningen  
Com hem AB -levererar bild, ljud och data  
Clean Pipe - garanterar avloppsledningar och stopp  
Trygg Hansa – föreningens försäkringsbolag 2012-2015  
Anticimex - skadedjursbekämpning på gården (råttor och möss, dock inte 
fåglar) Göteborgs Energi - leverans av inomhusklimat  
Kone - servar hissar  
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Portteknik - servar garageportar  
Renova & IL - tar hand om sopor  
Nokas Bevakning -ställer upp vid larm/Öppnar portar  
Fastighetsägarna och HSB stödjer styrelsen med fastighets/-juridisk 
kompetens 

Stora kontrakt med 
leverantörer 

Under 2014 har föreningen haft 57 olika leverantörer (2013:63) (2012: 87), 
den i särklass enskilt största har varit Johns Bygg och Fasad som tillsammans 
med Hisingens Bleck och Plåtslageri gjort stora underhållsarbeten i 
fastigheten. Därefter har vi Stadshypotek – som vi betalt räntor till  

 


