
 

Bostadsrättsföreningen Slottsskogen, Övre Husargatan 39, 1 tr, 413 14 Göteborg 

Telefon: 031-711 50 40 · E-post: brf.slottsskogen@telia.com  

Hemsida· www.hsb.se/goteborg/brf/slottsskogen 

Expeditionstid: Fastighetsskötare torsdagar 17.00 – 18.00 Styrelse: Tisdag 18:30–20:00 (jämn vecka) 
 

 

Verksamhetsberättelse 2016 
 

 

För 2016 har vi brutit ut verksamhetsberättelsen 

från den reviderade förvaltningeberättelsen. 

 

Verksamhetsberättelsen revideras ej men 

innehåller mycket information för att lära känna 

vår förening lite djupare. 
 

.                                               

 

     

 

     
 

       2016 invigde ni den nya boulebanan! 

   
 
    En förening med många möjligheter 

 

       
 

        

    
Föreningslokal för föreningsaktiviteter - men 

även för vernissage och privata tillställningar! 

 

 



2 

 

Verksamhetsberättelse 2016 
Org. Nr: 716408–6626 HSB brf Slottsskogen i Göteborg 

 

 

För 2016 har vi delat upp den formella årsredovisningen och den mer fylliga berättelsen om 

verksamheten i två separata delar.  

Förvaltningsberättelsen samt sifferdelen i årsredovisningen revideras. Regelverket K2 som vi 

följer ställer även mer kortfattade formkrav. För att möta K2 kraven men samtidigt ge en 

omfattande insyn i föreningen har vi i verksamhetsberättelsen lagt information som vi tidigare 

haft i appendix.  

Vi tror dock att intressenter som framtida delägare i föreningen, banker och samt mäklare har 

nytta av den här delen också. 
 

På föreningens hemsida finns från 2016 båda publicerade och inför föreningsstämman 2016 

distribueras båda i brevinkasten.  

För 2017 och framåt överväger styrelsen att endast distribuera årsredovisningen och låta 

intresserade hämta verksamhetsberättelsen alternativt ladda ner från hemsidan. 

 

Tidigare år har de nu utlyfta verksamhetsdelarna återfunnits i appendix. detta utgår för 

2016 
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Mål och visioner 
 

Grunderna till mål och visioner lades redan på styrelsemötet i december 2012 och har därefter 

modifierats till sin nuvarande form av de olika styrelserna sedan dess.  

Vi ser på vår vision som en en bild av ett framtida önskvärt tillstånd – och därmed en uttalad 

stravän mot visionen.  

Brf Slottsskogens styrelses vision är; Brf Slottsskogen – det bästa boendet 

 

Utifrån visionen bryter vi sedan ner mål och strategier.  

Med strategi menar vi ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för hur man ska tänka och 

agera för att uppnå målen,  

 Säkra en god ekonomi för föreningen för att hålla avgifterna för delägarna så låga och så 

förutsägbara som möjligt, även över tid.  

 Använda flera olika kanaler för att informera/kommunicera öppet och tydligt. 

 Hålla vår fastighet i gott skick. Genomföra underhåll enligt plan och reparationer i rätt tid. 

 Skapa möjligheter till social samvaro i föreningen för att skapa trivsel och trygghet i 

boendet. 
 

Styrelsens grundsyn för sitt arbete är ständig förbättring.  

Värderingar som ska genomsyra styrelsens arbete är alla människors lika värde och vara fritt 

från diskriminering på grund av ras, etnisk tillhörighet, religion, kön, funktionshinder, sexuell 

läggning och ålder.  

Likhetsprincipen ska också gälla; medlemmar ska behandlas lika.... i liknande situationer.  

På vår hemsida försöker vi också säkra kopplingarna till våra mål; under "ekonomi" kan man 

läsa om utfall, planer och prognoser, under "kommunikationspolicy" hur vi försöker 

informera och hantera återkoppling så att vi får en kommunikation. Under "underhåll" samt i 

våra bokslut finner alla genomförda och planerade underhållsaktiviteter - som också kopplar 

samman med våra ekonomiska planer.  

I vår tidning försöker vi hålla alla uppdaterade på nyheter inom de olika områdena och bjuda 

in till olika möjligheter till social samvaro och ökad trivsel. 

 

Policy för kommunikation 

Kommunikationsarbetet är en viktig del av styrelsens verksamhet. Fastigheten och föreningen 

ska inte bara underhållas och utvecklas - vi som bor här måste både känna till regler men 

också kunna göra vår röst hörd! 
 

Styrelse till delägare/medlem/boende:  

Styrelsen använde följande kanaler för information riktad till alla delägare: 

 Slottsskogsnytt i brevlådan och på webben / hemsidan 

 Webbplatsen www.hsb.se/goteborg/brf/slottsskogen 

 Föreningsstämma och informationsmöten 

 Kallelser och information i brevlådan 

 Anslag i entréer och hissar 

 Kommunikation med enskilda delägare sker genom direktkontakt eller mail. Styrelsen 

ansvarar för att hålla delägaren informerad gällande ärenden som rör den enskilde. 
 

Delägare till styrelsen: Delägare uppmuntras att lämna förslag och kommentarer kring 

föreningens verksamhet till styrelsen.  

Delägarna kan kontakta styrelsen på följande sätt: 

 Muntligen (föreningsexpeditionen är öppen varannan tisdag 18.30 - 20.00 (jämn vecka)) 

 Per mail; brf.slottsskogen@telia.com 

 Per brev till föreningen 
 

 

https://www.hsb.se/goteborg/brf/slottsskogen/
mailto:brf.slottsskogen@telia.com
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Svarstider 

Styrelsen ansvarar för att besvara inkommande mailfrågor inom en vecka om ärendet är av 

enklare karaktär. Mer komplexa ärenden eller mail som uppfattas som skrivelser tas upp vid 

kommande styrelsemöte och besvaras en vecka efter mötet.  
 

Tystlåtenhet 

En ledamot i styrelsen ska iaktta tystlåtenhet avseende den information som kommer styrelsen 

till del. En styrelseledamot ska inte till någon person utanför styrelsen yppa information som 

ledamoten får genom sitt styrelseuppdrag. Detta gäller under den tid som styrelseuppdraget 

varar och även för tid därefter.  

Bakgrunden till denna tystlåtenhetsprincip är att styrelsen hanterar både enskild persons data 

och för föreningen affärsmässig information som kan kräva både utredning/undersökning 

innan de blir offentliga. 
 

Delägare till delägare  

Ett viktigt led i en fungerande kommunikation är den mellan alla oss boende. Från styrelsens 

sida försöker vi därför säkra att vi har fungerande trivselregler så att störande arbeten aviseras 

i tid (både till boende och till affärslokaler) och utförs på ett korrekt sätt (både genom rutiner 

och inspektion, både ljud- och kvalitetsmässigt) och att vi även utnyttjar sociala medier 

(sluten Facebook grupp för medlemmar). 

 

Föreningen har en sluten Facebook-grupp för delägare i föreningen.  

Facebook administratörerna kan svara på enklare allmänna frågor, men delägare uppmanas att 

mejla mer komplexa specifika frågor till styrelsen, så svarar styrelsen direkt till delägaren. 
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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 boender 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 

Anders Simonsson håller samman spelen och instruerar nya spelare i regelverk.  

 Föreningen har genom åren arrangerat ”café-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 2016 har ett flertal aktiviteter genomförts; gårdsfest, vernissage, allmän diskussion 

och information, julsång på gården.  

 

I det goda boendet ligger även att komma in i boendet/förenigen. Sedan 2010 har därför 

styrelsen jobbat efter en rutin som 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. Genomgången tar ca 1,5 timme. Vid överlåtelse mellan partners som redan lever 

tillsammans sker vanligtvis ingen genomgång av regelverket.  
 

Varje månad (andra måndagen) erbjuds boende en rundvandring i föreningen där de olika 

faciliteterna visas. Rundvandringen tar ca 1 timme. 

 

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 även omfattar att informera 

grannarna om vad som är på gång. Vi tror att rutinen både skapar trygghet i förändringen och 

säkrar frihet under ansvar. Samtidigt som styrelsen kan säkra sitt ansvar i föreningen.  

 

Den goda arkitekturen –är inbakad i lägenheternas planlösning, men även hur växtligheten 

samverkar med omgivningen. Under åren har vi särskilt 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. Under 2015 låg fokus på belysning och inför 2017 är fokusområdet entréer som 

pausades under 2016.  
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Den goda grönskan Grönt är färgen som återkommer i HSB:s checklista. En så kallad ”grön 

pott” ska finnas så att boende själva också 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.  

 

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 minskar 

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. 

 

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 sop sug, 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 2016 har Brf Slottsskogens representanter varit Håkan Larsson och Margareta Sjögren.  

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 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 sop sugs-anläggningen med rörsystem som mynnar i en 

sopsugscentral som ligger på Nordenskiöldsgatan, i grannföreningen Brf Linné.  

 
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.  
 

Tack vare att vi nu sorterar, både matavfall i bruna påsen och allt övrigt i 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 Sop sug 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 2016 har Brf Slottsskogens representanter varit Håkan Larsson och Margareta Sjögren  
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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 

Styrelse och förtroendevalda är presenterade i årsredovisningen.  

Efter sommaren 2016 har styrelsen sex ledamöter samt en HSB representant (en ledamot 

avgick efter första halvåret av privata skäl).  

Med mindre konstellationer / grupperingar inom den här gruppen tycker vi att arbetet kan bli 

mer effektivt, frågorna mer bearbetade och olika aspekter bättre omhändertagna.  

Inom styrelsen har vi därför olika arbetsgrupperingar. (som inte ska tolkas att det är vattentäta 

skott mellan grupperna!).  

Eftersom vi har en ny styrelsesammansättning från 2016-07-01 har arbetsgrupperna reviderats 

och nedanstående gäller från 1 augusti 2016.  

 

Ekonomi: Föreningens kontaktperson i ekonomiska/finansiella frågor är Stefan Nilson, som 

också håller samman ekonomigruppen. I gruppen ingår Håkan, Isak och Tommy som 

medlemmar.  

Som framgår av nedanstående är alla dessa även med i övriga arbetsgrupper - tanken är att 

det ska borga för att de ekonomiska frågorna är väl belysta i alla arbetsgrupper.  

Tjänster som hantering av kund-och leverantörs reskontra liksom offerthantering inför 

låneomsättning köps av HSB, liksom framtagande av månadsvis projektuppföljning och 

årligt bokslut.  

Alla i styrelsen har tillgång till diverse ekonomiska rapporter via HSB produkten 

"styrelsenätet".  Attestering av fakturor och utbetalningar sköts av Stefan. Skrivande av 

förvaltningsberättelse sker med kommentarer från alla.  

 

Affärslokaler: Våra affärslokaler är en viktig inkomstkälla till föreningen, liksom en viktig 

faktor för att göra kvarteret levande.  

Förvaltartjänsten genom HSB är den som har direktkontakt med affärslokalerna och som på 

mandat från styrelsen handlägger diverse frågor.  

I styrelsen håller Håkan samman affärsgruppen där även Isak och Margareta ingår. 

Tillsammans kommer gruppen med frågor och utredningar till övriga styrelsen för beslut, som 

oftast förvaltaren får verkställa.  

 

Fastighet: Fastighetsgruppen hålls samman genom Håkans försorg. För fastigheten köper vi 

både en fastighetsskötare och en förvaltare genom HSB. Dessa hanterar allt det löpande och 

ger rapporter till styrelsen. Under året har avtalet med HSB gällande fastighetsskötsel 

omarbetats och till viss del även utvidgats.  

Inför 2017 finns även en projektledare för arbetet med tak och fasad. 

Lösningen med både förvaltare, arbetsgrupp och projektledning gör att besluten som fattas 

bygger på ett förarbete / samarbete med olika parter.  

Håkan håller även samman fastighetsgruppen och svarar för bryggan både till affärslokalerna 

och ekonomigruppen - i och med att han även är med i alla dessa grupperingar.  

Gruppen hanterar frågor inom värme, el, vatten, projektuppföljning av fastighetsrelaterade 

projekt, förråd, parkering och nycklar/brickor.  

Inför större projekt (t.ex. tak och fasad) samlas hela styrelsen.   

I en referensgruppering ingår även Håkan Carlsson (tidigare styrelseledamot).  

Administrationen av kölistor, fakturering etc. sköts genom HSB.  

Förvaltaren från HSB hanterar reparationsfrågor från medlemmar utifrån direktiv från 

styrelsen. Inom fastighet har vi även mer specialiserade underområden:  

Städ: städning ligger nära fastigheten, men här har vi försökt säkra ett speciellt fokus genom 

att låta Margareta hantera städ- och entréer/växter. Design: designfrågor ligger också nära 

fastigheten, men kan behöva lite annan vinkling på frågorna. Därför har styrelsen utsett en 
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”designgrupp” som Tommy håller samman. I gruppen ingår även Berit och Stefan samt 

Monika Lamkén (ej styrelsemedlem). Grupperingen tittar inte bara på färg/form/möbler 

utsmyckning och belysning utan har även ett speciellt öga på vår gård. Försäkring: en 

administrativ del kopplat till fastigheten är försäkringsfrågor. Här är vårt första namn Tommy 

med back-up av Håkan. När det gäller skadedjur och hissar är Tommy sammanhållande.  

Medlemslokaler; såsom bastu och föreningslokal täcker HSB avtal dessa liksom 

övernattningslägenheterna och föreningsexpedition.  Samfälligheter: vi delar vår gård med de 

två andra fastigheterna på kvarteret, och sophanteringen även med grannfastigheten på andra 

sidan gatan. I båda samfälligheterna har Slottsskogen majoritet och representerar sig genom 

Håkan och Margareta. 
 

Medlemmar / medlemsservice: Gruppen kring medlemmar hålls samman av Berit. 

Administration kring nya medlemmar är en tjänst föreningen köper av HSB, däremot 

introduktionen av nya medlemmar/delägare sköter Stefan med Berit som back-up. 

Information till boende och potentiella delägare sker via tidningen Slottsskogsnytt och 

föreningens hemsida. Stefan är ansvarig med Berit som back-up.  

När det gäller ”studiesamordning” delar Stefan och Margareta på posten och allierar sig med 

referenspersoner utanför styrelsen. I samordning ligger bridge- och boule spel, 

informationsmöte, samkväm i föreningslokalen etc. (vi har en undergrupp i ”vernissage-

gruppen med Tommy som samordnare och personer utanför styrelsen som 

deltagare/referenser), genom andra medlemmar finns kontaktpersoner till hobbyrummet, 

motionsrummet och tvättstugorna.  

Facebook administreras av Berit med Margareta som back-up. Expeditionshandledningen är 

något som är okänt för de flesta men är en handledning styrelsen använder sig av för att kunna 

besvara frågor på expeditionen, en ”lathund” kan man säga och det är Berit som håller 

samman den, liksom strukturen i föreningens dator. Föreningsexpeditionen håller Berit och 

Margareta i. IT frågor kan ligga både inom fastighetsfrågor och inom medlemsfrågor. Isak är 

den som koordinerar frågor kring kabel-TV, internet och datasäkerhet. Medan nycklar/brickor 

entréer ligger i ett ”paket ”som HSB sköter samt externa leverantörer.  

Som alla förstår är det inga täta skott mellan styrelsemedlemmarna, men med extra fokus 

inom speciella frågor kan frågor distribueras mer jämnt. 

 

Styrelsens arbetssätt, administrationsförmåga och hantering av fastighets-, ekonomiska- och 

medlemsfrågor ska även passa alla som bor här.  

Per 2016-12-31 hade vi totalt 447 registrerade personer i föreningen. Av dessa är 315 sk 

”huvudägare” och resterande ”samägare”. 

Den totala åldersstrukturen på alla registrerade visar att 26% är över 72 år gamla, 35% ligger i 

spannet 56-71, 25% ligger i gruppen 36-55 år och 14% 35 eller yngre. 

De är åldersgrupperingarna kallas ofta för ”mogna”, ”baby boomers”, generation X-Y-Z 

utifrån vad som format oss, vad som är viktigt i livet och hur vi förhåller oss till teknik. Nedan 

återfinns en sammanställning. 
 

Den här sammansättningen gör också att vi ser olika på saker, reagerar olika på information 

och kommunicerar olika. Givetvis inga regler utan undantag, men styrelsen försöker förhålla 

sig till alla grupperingarna. 

Ser vi på vår ålderspyramid över några år; så blir föreningen faktiskt yngre.  

Det faktumet gör också att vi försöker föra in ny teknik och lösningar på ett sådant sätt och i 

sådan takt att det ska kännas bra – inte svårt, eller föråldrat. 

Genom vår hemsida kan du logga in och skapa din egen profil - från din profil kan styrelsen 

få annan information; som mobiltelefon och email. Vi kan allstå maila ut information (men 

per årsskiftet får vi kontakt 145 av våra 315 huvudägare (ca 46%) – vilket är lågt anser vi. 
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Egenskaper ”Mogna”  
(födda före 1945) 
Över 72 år 

”Baby 
boomers” 
(1945-1960) 
Mellan 56-71 år 

”Generation X” 
(1961-1980) 
Mellan 36-55 år 

”Generation 
Y” (1981-1995) 

Mellan 21-35 år 

”Generation Z”  
(födda efter 1995) 
Under 20 år 

Formande 
erfarenhet 

andra världskriget 
ransonering  
fasta könsroller 
rock n’roll 
kärnfamilj 
definierade 
könsroller; 
speciellt för 
kvinnor 

kalla kriget 
efterkrigstidens 
expansion 
”swinging 
sixites” 
apollolandning 
ungdomskultur 
Woodstock 
familkefokus 
tonårsuppväxt 

slut på kalla kriget 
Berlin murens fall 
Reagan/Gorbachev/Thatcher 
Live aid 
Introducering av första PC:n 
Tidig mobil teknologi 
Nyckelbarn 
Ökat antal skiljsmässor 

9-11 attacker 
Playstation 
Sociala medier 
Invasionen av Irak 
Reality TV 
Google earth 

Ekonomisk tillbakagång 
Global uppvärmning 
Globalt fokus 
Mobila enheter 
Energikris 
Arabvåren 
Producera egna media 
Cloud 
Wiki-leaks 

Strävan Bostadsägande Trygghet i jobbet Balans i arbetslivet Frihet och 
flexibilitet 

Säkerhet och stabilitet 

Attityd till 
teknologi 

Till stor del 
frikopplad 

Tidig anpassning 
till ny teknologi, 
IT 

Digitala invandrare Digitala infödingar ”Teknologier” – tidigt 
beroende av IT 
begränsning till 
alternativ 

Attityd till 
karriär 

Jobbet är för livet Organisatorisk – 
karriären 
definieras av 
arbetsgivaren 

Tidiga ”portföljkarriärer” – 
lojal mot profession, inte 
nödvändigtvis arbetsgivare 

Digitala 
entrepreneurer, 
jobbar ”med” inte 
”för” 

Karriärs musketörer – 
kommer att flytta 
mellan organisationer 
och ”pop-up” affärer 

Produkt 
signatur 

Bil TV PC Surfplatta/smart 
phone 

Nano datorisering, 3D-
utskrift, förarlös bilar 

Media för att 
kommunicera 

 
Formellt brev 

 
Telefon Email och text meddelande, 

sms 

Text (sms) eller 
social media 

 
Handhållna 
kommunika-tions 
enheter (i kläderna) 

Preferens för 
att 
kommunicera  

Ansikte mot 
ansikte 

idealiskt ansikte 
mot ansikte men 
telefon eller mail 
om det behövs 

Text 
meddelande eller email Online och mobil 

(textmeddelande) 
 

Facetime 

Preferens vid 
fiansiellt 
beslutsfattande  

Möte: ansikte mot 
ansikte 

idealiskt ansikte 
mot ansikte men 
ökande online 

 
Online – föredrar ansikte 
mot ansikte om tiden tillåter  

 
ansikte mot 
ansikte 

 
Lösningar kommer att 
anskaffas till grupp  

      
Alla 
registrerade i 
föreningen 
2016-12 

26% 35% 25% 14% 0% 

Huvudägare 
isolerat 

30% 34% 24% 12% 0% 

Samägare 
isolerat 

16% 37% 27% 19% 0% 

      

Antal totalt 115 157 111 63 1 
Antal 
huvudägare 

93 107 75 37 0 

Antal samägare 22 50 36 26 1 
      

Styrelse 0% 83% 17% 0% 0% 
Valberedning 33% 33% 33% 0% 0% 
Vald revisor  50% 50% 0% 0% 0% 
      
Alla 
registrerade år 
2013 

30% 36% 23% 10% 0% 
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HSB koden 

En av de större händelserna under 2016 var att föreningen på den ordinarie föreningsstämman 

antog föreningen HSB-koden, väl medvetna om att den inte går riktigt hand i hand med 

gällande stadgar. Nya stadgar antogs därför på extra föreningsstämma 2016 och kommer upp 

för en andra omröstning på ordinarie föreningsstämma 2017 – därefter blir de giltliga. 

Om samtliga röstande sagt ja hade de nya stadgarna redan varit på plats. Det här mellanläget 

gör att styrelsen börjat arbeta enligt koden, men inte gjort det fullt ut.  

I HSB-koden talas det om syftet med koden, hur tillämpa koden, styrelsens ansvar för kodens 

tillämpning, föreningsstämma valberedning, styrelsens sammansättning och revisorer. 

Styrelsens kompetens och erfarenhet är stor och från olika verksamheter, åldern spänner hos 

de stämmovalda mellan 44 och 72; består av två kvinnor och fyra män. Styrelsen har inga 

suppleanter. Styrelsen har en målbild, en årlig mötesplan, och en tydlighet i ansvarsområden 

som vid flera tillfällen visats för revisorer och valberedning och dessutom publicerats på 

hemsidan.  

När det kommer till de rutiner som koden föreskriver fanns förslag framme innan 2016 

övergick till 2017 men alla var inte formellt klubbade. Dock föreligger inga stora avvikelser 

då styrelsen redan haft det arbetssätt som föreskrivs. 

En avvikelse är dock att valberedningen hade fått men inte accepterat sin formella instruktion 

från styrelsen – därför fastlades inte denna på den extra föreningsstämman. Genomgång med 

valda revisorer gled också tidsmässigt över årsskarven och hölls först i början på januari. 

Styrelsen anser sig därmed ha förklarat avvikelserna mot koden. 
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Kopplingar stadgar – mål - utfall  

I det här avsnittet har vi försökt koppla våra stadgar och ändamål till hur man kan mäta dem. 

 

Koppling till våra stadgar – 

och föreningens ändamål. 
 

Både i gällande och 

föreslagna nya stadgar står 

det att Bostadsrättsföreningen 

har till ändamål att i brf hus 

upplåta bostadslägenheter för 

permanent boende och 

lokaler åt medlemmarna till 

nyttjande utan 

tidsbegränsning och därmed 

främja medlemmarnas 

ekonomiska intressen. 

 

Ett sätt att mäta detta är att 

jämföra avgiftens utveckling 

med priset för överlåtelser. 

 

 
Diagram 1 

Förhållandet mellan snittpris per kvm vid överlåtelse och 

agviftens utveckling; 2000-2016 

 

Vidare har brf till ändamål 

att främja studie- och fritids-

verksamhet inom föreningen 

samt för att stärka 

gemenskapen och tillgodose 

gemensamma intressen 

och behov, främja service-

verksamhet och tillgänglighet 

med anknytning till boendet. 

En tydlig koppling ser vi här till både föreningens faciliteter 

som bridgespel, boulebana, tre bastuanläggningar, 

solterrrasser och övernattningsrum – men även till medlems- 

aktiviteter som gårdsfest, julsång på gården, den  årliga 

vernissagen och den årliga info/diskussions kvällen.  

Även den slutna Facebook gruppen och föreningens tidning 

Slottsskogsnytt bidrar. 

Studieansvarig har till sig kopplat en mindre grupp med 

medlemmar utanför styrelsen för att planera och genomföra 

aktivieterna. 

Både styrelse och valberedning försöker uppmana till 

engagemang – vår känsla är att de genomförda aktiviteterna 

är mycket uppskattade. 

För att främja tillgängligheten till alla faciliteter som finns 

inom föreningen erbjuds rundvandringar i fastigheten varje 

månad (andra måndagen) 

 

Bostadsrättsföreningen ska i 

all verksamhet värna om 

miljön genom att verka för en 

långsiktig hållbar 

utveckling. 

Även om Brf Slottsskogen har sopnedkasten kvar har sedan 

många år en omfattande källsortering etablerats. 

För att underlätta för boende ses fortlöpande tömningstider 

och kärlutformning över så att själva återvinningsrummet ska 

kännas inbjudande.  

Varje månad ställs en container in på gården där mer 

skrymmande gods kan slängas. 

I garaget finns plats för att återvinna vitvaror och elektronik. 

Under 2016 informerade styrelsen också om planer på att 

införta individuell mätning och debitering för el (IMD-el) i 

syfte att dels minska den boendes kostnader men även att 

medvetandegöra densamma om elförbrukningen på ett 
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tydligare sätt. Beslut om IMD-el förväntas tas på stämman 

2017. 

Möjlighet för elbilar har diskuterats men inga beslut har 

fattats. En arbetsgrupp bildas dock under våren. 

 

Koppling till styrelsen 

strategi; Brf Slottsskogen – 

det bästa boendet 

En komponent i det bästa 

boendet tror vi är att säkra en 

god ekonomi för föreningen 

för att hålla avgifterna för 

delägarna så låga och så 

förutsägbara som möjligt, 

även över tid. 

 

 

 Varje år lägger styrelsen en femårsbudget / plan där både 

långsiktighet och direkt koppling till det aktuella läget 

beaktas  

 I planarbetet har under några år legat att säkra vårt tak och 

vår fasad. Omfattande underhållsarbeten har därför 

genomförts 2013-2015 för att slutföras 2017.  

 Under arbetets gång har förutsättningarna fått ändrats då 

både väder och vind spelat in – men framför allt 

konditionen på fastigheten, där förstärkningar tvingats 

fram. Inför 2017 har därför en avgiftsjustering uppåt med 

3% beslutats och ett extra kortsiktigt likviditetslån 

förhandlats fram. 

 Nyckeltal är ett annat sätt att säkra hur en förenings 

ekonomi svänger / är på väg. I budgetsammanhang liksom 

i bokslutet finns därför mer information än vad som 

formellt efterfrågas. Alla detaljer i femårsbudgeten delges 

alla medlemmar när den är lagd (november 2016). 

 Lånekorgens sammansättning, offert- och förhandlings 

förfarande om räntor blir därför andra viktiga 

komponenter. Mellan 2000 och 2016 har föreningen 

amorterat ca 24 milj.kr på sina lån: 

 
Diagram 2:  lånekorgens utveckling över tid 
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Diagram 3: Lånekorgens utseende vid årets slut. En medveten 

strategi att sprida lånens bindningstid över åren så att ett år 

inte blir för tongivande.  

 

Grundsynen för styrelsens 

arbete är ständig förbättring.  

 

Exempel på förbättringsaktiviteter under 2016 

 Vidareutveckling av den digitala bokningen vid hyra av 

föreningslokal och övernattningsrum till web- och 

applösning samt förenklad debiterings procedur via  

månadsavierna.  

 Förenklad administration för access till motions- och 

hobbyrum samt bricknycklar vid överlåtelse. 

 Uppdatering av föreningens datorer.  

 Snabbare handläggning av svar på mail och handläggning 

av ändringsansökning av lägenhet.  

 Uppdateringar på hemsidan flera gånger i veckan samt 

införandet av kalendariet på hemsidan.  

 Större regelbundenhet i utgivandet av Slottsskogsnytt. 

 Längre tidshorisont vid planläggning av medlems-

aktiviteter och försök att få ökat engagemang och kontakt 

mellan boende.  

 Översyn och uppdatering av status på tvättstugor, översyn 

av entréer.  

 Kostnaderna för dessa aktiveteter återfinns oftast under 

underhålls/reparationskostnaderna och i något fall i budget 

detaljerna för 2017.  

 En bas för förbättringssträvanden är dels förändringarna i  

vår ålders-komposition, dels kostnader och komplexitet av 

administration.  
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Fördjupade kommentarer till förvaltningsberättelsen. 

 

Reparationer 

Under året har reparationer genomförts för totalt ca 1,0 milj kr vilket även 

möter budgeten för året.  

Värmerelaterade utredningar och reparationer har kostat oss ca 328 kkr, 

användandet av anticimex, , reparationer av porttelefoni och armaturer ca 193 

kkr, gårsbelysning, växtkompletteringar och markarbeten på gården ca 181 kkr, 

diverse fuktrelaterade skador (som inte blivit ärenden med vårt 

försäkringsbolag) ca 139 kkr, lokalavlopp ca 100 kkr, dörrar och fönster ca 88 

kkr, VA –relaterat ca 90 kkr, portlåsreparationer ca 30 kkr, hissreparationer ca 

7 kkr och vår ”nolltolerans” av klotter har kostat ca 15 kkr i sanering 

 
Lånekostnaderna  
Kostnaderna för föreningens lån är en stor post för föreningen.  

I november varje åt uppdateras en femårsplan (senast 2017 – 2021).  

I planarbetet har följande omsättningsräntor antagits för framtida omsättningar; 2016 = 1,25% 

(femårig ränta), 2017 = 1,50% och 2018 = 1,75%. (Två lån är i skrivande stund bundna till ca 1,3% 

under fyra resp fem år). 

Inför 2017 har planen belastats med ett nytt lån, på 12 milj. kr, för att säkra likviditeten för tak- och 

fasadarbetet 2017, lånet är beviljat men inte utbetalt. I planen ligger också en amortering på samma lån 

på ca 6 milj. Kr (under hösten 2017).  

Fortsatta extra amorteringar utöver avtal med banken ligger med ca 6 milj. Kr årligen 2018-2019. 

Dessa antaganden gör att räntekostnaderna beräknas gå ner från ca 4,0 milj. Kr 2016 till ca 2,7 milj. Kr 

2021 – en nedgång med ca 1,3 miljoner kr under perioden. 

 

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.  

Den sista etappen (Övre Husargatan) är beställd och genomförs under första halvåret 2017.  

 


