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Unik granskad prognos för de närmaste årens höjningar av månadsavgiften finns på baksidan .



 



BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLEKINGSBORG I MALMÖ 
 

 
 

KALLELSE 
 
 
Härmed kallas medlemmarna i bostadsrättsföreningen Blekingsborg till 
ordinarie föreningsstämma torsdagen den 22 februari kl. 18.30 på hotell Ibis, 
Bisittaregatan 2 i Malmö. 
 
 
Inbjudna gäster:   *  Aptus låssystem 

 *  Eva Nordbeck, HSB Malmö Ekonom 
                                      *  Kone Hissar 
 
 
Anmälan till stämman skall göras senast den 16 februari med talongen 
som kommer med årsredovisningen i er brevlåda.  
 
 
Smörgås, lättöl, vatten och kaffe serveras. 
 
 
Hjärtligt välkomna 
 
Styrelsen  
 
 

------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Denna talong klippes av och lämnas ifylld i fastighetskontorets brevlåda på  
P.A. Hanssons väg 54 senast 2007-02-16  
 
 
Ja tack, jag/vi kommer på föreningsstämman. 
 
Antal personer:_______  Lägenhet nr. _______ 
 
Namn: _____________________________________________ 

Brf. Blekingsborg Per Albin Hanssons väg 54 214 63  Malmö 
Telefon: 040-96 90 70         Telefax: 040-96 90 70 brf_blekingsborg@bolina.hsb.se 

 



 



 

 
 
Kallelse 
Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening Blekingsborg kallas härmed till 
ordinarie föreningsstämma torsdag den 22 februari 2007 kl. 18:30. 
 
Lokal: Ibis Hotell, Bisittaregatan 2 
 

Verksamhetsplan  
Dagordning 
 
1. Val av ordförande vid stämman 
2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare 
3. Godkännande av röstlängd 
4. Fastställande av dagordningen 
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt 

val av rösträknare 
6. Fråga om kallelse behörigen skett 
7. Styrelsens verksamhetsplanering enligt certifieringsregler  
8. Styrelsens årsredovisning 
9. Certifieringsrevisorns utlåtande 
10. Revisorernas berättelse 
11. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
12. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda 

balansräkningen 
13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
14. Fråga om arvoden (beslut om arvoden för föreningens 

förtroendevalda) 
15. Beslut om ersättning till styrelsen och övriga förtroendevalda för 

förlorad arbetsförtjänst, bilersättning och telefonersättning 
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter  
17. Val av revisor och suppleant 
18. Val av valberedning 
19. Val av aktivitets- och fritidskommitté 
20. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter i HSB Malmö 
21. Avslutning av stämman  
22. Övriga frågor och information  

Information 
* Aptus – låssystem 
* Kone – hissar 
* Information från styrelsen 
* Miljörum  
* Inre fonden 
* § 36 stadgar – bostadsrättsinnehavarens rättigheter/skyldigheter 
* Cykelförråden utomhus 
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HSB-certifierad

 
Att vara en HSB-certifierad bostadsrättsförening innebär något 
mer än att bara ha ett certifikat. Se det som en trygghet och ett 

 
 
 f

Verksamhetsplan 
örtroende. Ett förtroende som innebär att man uppfyller alla de 

kvalitetssäkrande kriterier, som syftar till att ge delägarna i 
bostadsrättsföreningen en enklare och tryggare tillvaro.  Vår 

 
 
 

filosofi är att bygga från grunden – med rätt kunskaper möter du  
framtiden med tillförsikt. 
 
 
-  HSB-certifieringen innebär att delägarna i bostadsrättsföreningen och 

potentiella köpare får korrekt, lättfattlig information om planerat 
underhåll och höjningar av månadsavgiften. 

 
-  I alla certifierade bostadsrättsföreningar har styrelsen en långsiktig 

planering av ekonomi och underhåll. Detta för att möjliggöra en 
effektiv förvaltning och för att – i god tid och på ett tydligt sätt – 
kunna informera medlemmarna. 

 
-  Vartannat år granskar en yrkesrevisor styrelsens ekonomiska 

långtidsprognos och dess underlag. Granskningsrapporten bifogas 
årsredovisningen. 

 
-  Allt som rör granskning, information och planeringsunderlag utförs 

enligt HSB:s kvalitetskrav för certifierade bostadsrättsföreningar. 
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Verksamhetsplan

Planerat underhåll för Brf Blekingsborg 
(Underhåll som planeras under respektive år enligt underhållsplan och 
enligt årlig uppdatering.) 
 

Verksamhetsplan 
Underhållsåtgärder som planeras finansieras av egna medel. 
 

År Kostnad 
(kkr) Årets största underhållsåtgärder 

2007 2 756 Hissar, invändiga åtgärder, dörrar 
2008     55 Golv inv. 
2009    151 Fasader/kompletteringar, VA 
2010    176 Fasader/kompletteringar, luftbehandling 
2011 1 706 Tvättutrymmen, tele, invändiga åtg, dörrar 
   
   

 
Underhållsåtgärder/investeringar som beräknas finansieras med lån. 
 

År Kostnad 
(kkr) Årets största underhållsåtgärder 

2007   1 000 Låssystem 
   
   
   
   
   
   

 
 Vid den årliga fastighetsbesiktningen har styrelsen biträtts av konsult. 

 
Styrelsen försäkrar att 
 

   underhållsplanen innehåller alla markanläggningar, byggnader och 
 byggnadsdelar samt alla installationer som bostadsrättsföreningen har  
 underhållsansvar för. 
 

  protokoll har förts vid fastighetsbesiktningen. 
 

 fastighetsbesiktningen har utgått från underhållsplanen. 
 
Underhållsplanen har upprättats av HSB Malmö i samarbete med 
bostadsrättsföreningen Blekingsborgs styrelse. 
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Uppföljning 
 
Underhåll 

Verksamhetsplan 
Åtgärder som tillkommit, senarelagts eller uteslutits i förhållande till 
underhållsplanen. 
 

Åtgärd 
Tillkommit (T) 
Senarelagts (S) 
Uteslutits (U) 

Skäl till förändringen 

Tvättutrymmen 2010 S Utföres enl plan år 2011 
   
   
   
   
 
Styrelsens ekonomiska planering 
Ränteförändringar på omförhandlade lån. 
 

Långivare Lånebelopp
Datum för 
omsättning 

av lånet 

Tidigare 
ränta 

Ny  
ränta 

Ny  
bindningsform

SEB 9 921 250 2005-12-28 rörlig 3,55 5 år 
SEB 3 007 600 2006-11-01 2,19 2,75 rörlig 
SEB 3 000 000 2006-11-01 2,25 3,00 rörlig 
SEB 5 000 000 2006-11-01 2,25 3,00 rörlig 
SEB 5 592 500 2006-11-01 2,20 2,95 rörlig 
SEB 11 943 750 2006-11-03 2,43 2,93 rörlig 

 
Den ekonomiska långtidsplanen är upprättad av HSB Malmö 
i samarbete med bostadsrättsföreningen Blekingsborgs styrelse. 
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Ekonomisk planering 
Styrelsens ekonomiska antaganden för de närmaste fem åren  
 

Verksamhetsplan 
Uppräkning av 
hyresintäkter* i 
procent per år 

Uppräkning av 
driftskostnader i 
procent per år 

Uppräkning av 
taxeringsvärde i 
procent per år 

Uppräkning av 
tomträttsavgäld i 
procent per år 

1,40% Konsumtionsavgifter 
3%, övriga 
driftskostnader 2% 

2007 med 5% och 
därefter 6,12%/3:e 
år 

- 

 

Finns ej  
 

Finns ej 
* Med hyresintäkter menas hyror på lokaler, ej bostäder. 
 

 Specificerade bindningstider och räntor på föreningens lån finns i 
separat not i årsredovisningen. 

 
Bostadsrättsföreningen är i beskattningshänseende att betrakta som 

 äkta bostadsrättsförening.   oäkta bostadsrättsförening. 
 
Uppskattad genomsnittsränta på inlåningskonton under den närmaste 
femårsperioden  
 
Inlåningskonto eller placering Medelinkomstränta under perioden 
Kassakonto < 500 000 0,10% 
Kassakonto > 500 000 0,20% 
Bunden inlåning 2,50% 
Kapitalkonto 1,46% 
    
Räntan gällde vid upprättande av flerårsprognos. 
 
Styrelsen uppskattar kommande månadsavgiftsändringar enligt nedan 
 

År Höjning/sänkning/oförändrad Förändring i procent 
2007 Höjning 1% 
2008 Oförändrad 0 
2009 Höjning 3% 
2010 Oförändrad 0 
2011 Höjning 3% 
 
Den ekonomiska långtidsplanen är upprättad av HSB Malmö 
i samarbete med bostadsrättsföreningen Blekingsborgs styrelse. 
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 Information till medlemmarna 
 
Nedan specificerad information kommer årligen att lämnas till föreningens 
medlemmar. 
 

Verksamhetsplan  
   Vid inflyttning får nya medlemmar föreningens informationsskrift. 

 
  Skriftlig information till medlemmarna sker vid minst två tillfällen  

under året. 
 

 Medlemsmöte hålls en gång årligen utöver föreningsstämma. 
 
 

Styrelsens utbildning 
 

 Minst hälften av de ordinarie och minst tre ledamöter har genomgått  
certifieringens kunskapstest. 

 
 
 
 
Ort och datum 

Malmö den  22/11- 2006 
HSB:s bostadsrättsförening Blekingsborg 
 
 
 
 
Kaj Kvist      Jerker Lundström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information

I originalhandlingarna på papper finns styrelseledamöternas signatur. I detta tryckta exemplar finns namnen från pappersoriginalet. 
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ORDLISTA 
Förvaltningsberättelse 
Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information som 
lämnas i årsredovisningens övriga delar, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen talar bl a om 
vilka som haft uppdrag i föreningen, väsentliga händelser som har inträffat under det gångna räkenskapsåret 
och efter dess slut, förväntad framtida utveckling samt förslag till disposition av vinst eller förlust. Övriga 
delar av årsredovisningen är resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter som i siffror visar 
verksamheten. 
Resultaträkning 
Visar i sammandrag räkenskapsårets samtliga intäkter och kostnader. I resultaträkningen kan man utläsa 
vilken typ av intäkter och kostnader som förekommit under räkenskapsåret. Genom att intäkter och kostnader 
summeras visar resultaträkningen hur verksamheten har förändrat kapitalet, vilket kommer fram i posten 
”årets resultat”. 
Intäkt /nettoomsättning 
En intäkt är en periodiserad inkomst, dvs. inkomst med hänsyn till den tidsperiod under vilken inkomsten har 
upparbetats eller blivit intjänad. 
Kostnader 
Värdet av de resurser som förbrukats, till skillnad från en utgift som avser anskaffning av resurser. Kostnad 
brukar definieras som en periodiserad utgift. 
Årets resultat 
Den sista raden i resultaträkningen som visar skillnaden mellan redovisade intäkter och kostnader. 
Motsvarande uppgift finns i balansräkningen i noten till rubriken ”Eget kapital”. 
Balansräkning 
Visar föreningens ekonomiska ställning på balansdagen, uttryckt i samtliga tillgångar, avsättningar och 
skulder samt eget kapital. 
Tillgång 
En tillgång är en resurs i form av byggnader, mark, aktier, likvida medel (kontanter) och dylikt som 
kontrolleras (ägs) av föreningen vid räkenskapsårets utgång till följd av inträffade händelser och som 
förväntas innebära ekonomiska eller andra fördelar i framtiden. 
Anläggningstillgång 
Tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Således är det avsikten med innehavet, och inte 
tillgångens natur, som är avgörande för klassificeringen av tillgången. Med stadigvarande avses, vad gäller 
maskiner, inventarier m.m., att tillgångens ekonomiska livslängd uppgår till lägst tre år. De viktigaste 
anläggningstillgångarna är föreningens byggnader och mark. 
Omsättningstillgång 
Med omsättningstillgång avses tillgång som inte är anläggningstillgång, dvs. inte är avsedd för stadigvarande 
bruk eller innehav. 
Avräkningskonto HSB Malmö 
Behållningen på detta konto utgör föreningens kassamedel som förvaltas av HSB Malmö. HSB Malmö 
betalar ränta till bostadsrättsföreningen på dessa medel. 
Fordringar 
Fordringar delas upp på kortfristiga och långfristiga. Kortfristiga fordringar är fordringar som förfaller inom 
ett år. Motsatsen, långfristiga fordringar, utgör således fordringar som förfaller efter mer än ett år. 
Förutbetald kostnad och upplupen intäkt 
Utgifter som blivit fakturerade och bokförts under året men som avser kommande år. Sådana utgifter bokförs 
som fordran (förutbetalda kostnader) i bokslutet för att kostnadsföras först nästa år. Intäkt som avser räntor 
m.m. som härrör till räkenskapsåret men ännu ej bokförts. Exempel är intäktsräntor som ofta betalas ut vid 
årsskifte och då utgör en upplupen intäkt i balansräkningen för föreningar med brutet räkenskapsår. 
Eget kapital 
Är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Om föreningens skulder är större än tillgångarna innebär det att 
eget kapital är negativt. 
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Avsättning 
Som avsättning upptas förpliktelser som är ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Detta 
till skillnad från poster som redovisas som skulder, som i princip är säkra med avseende på såväl belopp som 
tidpunkt för infriande. 
Fond för yttre underhåll 
Enligt normalstadgarna skall avsättning ske enligt antagen underhållsplan. Saknas underhållsplan skall 
avsättning ske med 0,3% av byggkostnaden för föreningens hus. 
Fond för inre underhåll 
Det framgår av stadgarna om fond för inre underhåll skall bildas. Normalt avsätts 0,3% av 
byggnadskostnaden för föreningens hus. Fondbeloppet enligt balansräkningen utvisar den sammanlagda 
behållningen av samtliga bostadsrätters tillgodohavande. Specifikation av fondens fördelning på respektive 
lägenhet redovisas minst en gång om året till varje bostadsrättshavare. 
Skuld 
En skuld är en befintlig förpliktelse som förväntas föranleda ett utflöde av resurser. Förpliktelsen har sin 
grund i redan inträffade händelser. Skulder är i princip säkra till sitt belopp och tidpunkten för infriande, till 
skillnad från poster som redovisas som avsättningar. Skulder delas upp på kortfristiga och långfristiga. 
Kortfristiga skulder är skulder som förfaller inom ett år. Motsatsen, långfristiga skulder, utgör således 
skulder som förfaller efter mer än ett år. 
Upplupen kostnad och förutbetald intäkt 
Kostnad för t ex varor och tjänster som avser redovisningsperioden men där faktura ännu inte erhållits. Ett 
annat exempel är skuld till personalen för inarbetad semester. Sådana kostnader bokförs som upplupna 
kostnader i balansräkningen. Förutbetald intäkt är fakturering eller inbetalning som bokförts under året men 
som avser varor eller tjänster som ännu inte levererats. Beloppet bokförs som skuld i bokslutet för att 
Balansomslutning 
Är summan på vardera sidan av en balansräkning. Tillgångs- och skuldsidans summor är lika stora. 
intäktsföras kommande år. 
Ställda säkerheter 
Avser här de säkerheter, pantbrev/fastighetsinteckningar, som lämnats som säkerhet för erhållna lån. 
Ansvarsförbindelser 
Förpliktelser – som t ex borgensförbindelse eller avtalsenligt åtagande (föreningsavgäld) – som inte 
redovisas som skuld eller avsättning men som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men 
ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Det kan också vara möjliga förpliktelser, dvs. det 
är osäkert om det förekommer en förpliktelse eller ej. 
Föreningsavgäld 
För att tillgodose nödvändig kapitalbildning inom HSB-föreningen skall bostadsrättsföreningen erlägga 
avgäld enligt avtal. Avgälden utgår med sammanlagt 2,5% av produktionskostnaden för föreningens hus och 
erläggs under en tjugoårsperiod. Ännu ej erlagd avgäld redovisas under ansvarsförbindelser. 
Noter 
Innehåller upplysningar som är relevant för förståelsen av balans- och resultaträkningen. Noterna innehåller 
uppgifter om taxeringsvärden, anläggningstillgångar, förändring av eget kapital, medelantal anställda m m 
Räkenskapsår 
Är den period som en årsredovisning omfattar och utgörs normalt av 12 månader. Om räkenskapsåret inte 
motsvarar kalenderåret, föreligger ett s.k. brutet räkenskapsår. 
Periodisering 
Fördelning av utgifter och inkomster till den period då resursen förbrukats (kostnad) eller då prestationen 
utförts (intäkt). Syfte med periodiseringen är att beräkna ett ekonomiskt resultat för redovisningsperioden. 
Kassaflödesanalys 
Innehåller upplysningar om föreningens in-och utbetalningar under en bokslutsperiod. Betalningarna hänförs 
till löpande verksamhet, investeringsverksamhet eller finansieringsverksamhet. Uppdelningen av kassaflödet 
i kategorier skall ge information för bedömning av respektive in och utbetalningar och därmed 
likviditetssituation för föreningen. 
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Årsredovisningen är upprättad av bostadsrättsföreningen  
Blekingsborgs styrelse i samarbete med HSB Malmö. 
HSB arbetar på uppdrag från bostadsrättsföreningar och fast-
ighetsbolag med ekonomisk, administrativ och teknisk förvalt-
ning. Långtidskalkyler, likviditetsbudget och underhållsplane-
ring är andra exempel på förvaltningstjänster.

HSB Malmö ek för  040/35 77 00     www.hsb.se/malmo

Höjda månadsavgifter i brf Blekingsborg?
• Styrelsen har tagit fram prognos på de framtida månadsavgifterna i
  brf Blekingsborg. 

• Prognosen på de närmaste årens månadsavgifter har granskats av
 BoRevision AB:s revisorer.

• Blekingsborgs styrelse planerar och informerar enligt HSB:s
 certifieringsregler.

Prognos på månadsavgifter

Redovisade år är bokföringsår, dvs. år 2007 innebär perioden 1/9 2006–31/8 2007.

I årsredovisningens verksamhetsplan finns prognosens förut-	
sättningar och revisorns granskningsutlåtande redovisade.

	 År	2007	 År	2008	 År	2009	 År	2010

 Höjning 1%  Oförändrad  Höjning 3%  Oförändrad
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