
 

 

ÅRSREDOVISNING 
2017-01-01--2017-12-31 
 
HSB BRF 
BLEKINGSBORG I MALMÖ 
 

                                                                                                                               





 

Org Nr:746000-5916 
 
 

HSB Brf Blekingsborg 
 
 

Anmälan till 
föreningsstämman 
 

Plats:  Södertorpsgården, Teknikergatan 25 i  Malmö 

Tisdagen den 8 maj 2018, kl 18.30 

Buffé serveras från klockan 17.00.  
Avprickning i röstlängd sker mellan klockan 17.00 – 18.30 

Anmälan senast den 1 maj med svarstalong nedan. 

Hjärtligt välkomna! 

  

SSttyyrreellsseenn  

……………………………………………………………………………… 

Lämna ifylld talong i fastighetskontorets brevinkast senast den 1 maj! 

Adress Per Albin Hanssons väg 56 

Ja tack, jag/vi kommer på föreningsstämman. 

Bostadsrätts nummer (brevlådans nummer)________ 

Antal personer________________ 

Önskar vegetariskt_____________ 

Övrig specialkost______________ 
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KALLELSE 
Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Blekingsborg i Malmö 
kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Tisdagen den 8 maj 2018. 

Lokal: Södertorpsgården, Teknikergatan 25 i Malmö 

 

DAGORDNING 
1. Öppnande av stämman 
2. Val av ordförande för stämman 
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
4. Upprättande av röstlängd samt förteckning över närvarande medlemmar 
5. Fastställande av dagordningen 
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare 
7. Fråga om kallelse behörigen skett 
8. Styrelsens årsredovisning 
9. Revisorernas berättelse 
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
11. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen. 
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
13. Fråga om arvode till styrelse och revisorer, samt eventuella övriga arvoden. 
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt rapport om utsedd HSB-ledamot i 

styrelsen 
15. Val av revisor och eventuell suppleant 
16. Val av valberedning 
17. Val av fullmäktige jämte suppleant till HSB Malmö 
18. Inkomna motioner 
19. Beslut om att stänga sopnedkasten enligt bilaga 
20. Avslutning 
21. Övriga frågor 

 















































För kommande verksamhetsår 2018 

föreslår valberedningen i HSB:s brf Blekingsborg 

1 i fråga om antal och sammansättning av förtroendevalda i 

1.1 styrelsen 
att sammansättningen är totalt fem ordinarie ledamöter; 

1.2 revisorsgruppen 
att revisorerna består av två ordinarie ledamöter; 

2 i fråga om arvoden för styrelseledamöter, revisorer, ledamöter av 
fritidskommittén samt andra funktionärer i föreningen 

2.1 
baseras på inkomstbasbeloppet (ib)för 2018 (62 500) 

2.1.1 
3,0 ib/år (187 500 kronor/år) att fritt fördelas mellan styrelsens 
5 ordinarie ledamöter 

2.1.2 
0,7 ib/år (43 750 kronor/år) att fritt fördelas mellan revisorernas 2 
ledamöter 

2.1.3 
0,3 ib/år (18 750 kronor/år) att fritt fördelas mellan fritidskommitténs 
ledamöter; 

2.1.4 
0,15 ib/år ( 9 375 kronor/år) till föreningens IT-ansvarige; 

3 i fråga om principer för andra ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda vid exempelvis förlorad arbetsförtjänst, kostnader 
för bruk av privat bil samt bruk av privat telefon, som uppkommit i 
samband med föreningsuppdraget, att 

3.1 
av styrelsen bemyndigat extra arbete upp till 5:e timmen per månad utgår 
inga extra arvoden, såvida inte intyg för förlorad arbetsförtjänst samt 
kostnader för bruk av privat bil i samband med föreningsuppdraget 
intygas; 
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3.2 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst erhålls efter intyg från arbetsgivare 
eller i enlighet med Skatteverkets för innevarande års aktuella 
rekommenderade verifikation för näringsidkare; 

3.3 
milersättning utgår i enlighet med Skatteverkets för året aktuella regler 
för skattefri nivå; 

3.4 
0,0625 ib/år (3 906,25kronor/år) till vardera ordinarie ledamot i 
styrelsen och vardera ordinarie revisor, för telefon- och 
bredbandskostnader; 

3.5 
styrelseordförande förfogar över föreningstelefon (mobiltelefon); 

4 i fråga om begränsningar om arvoden eller då ersättningar inte utgår 
från HSB:s brf Blekingsborg, 

4.1 
att arvode inte utgår för, ovan given förenings, förtroendevald när denne 
erhåller ersättning för samma uppdrag vid samma tidpunkt från HSB 
Malmö Ek:s alternativt annan HSB-förenings uppdrag samt ersättning för 
samma uppdrag; 

4.2 
att arvode inte utgår för ovan given förenings förtroendevald eller annan 
under intervju av ovan givna förenings valberedning; 

4.3 
att ersättning inte utgår till förtroendevald, i ovan given förening, för 
förlorade semesterdagar. 

5 i fråga om styrelsens sammansättning 

5.1 
att Erika Sandermo, nyval på 1 år 

5.2 
att Saber Arya 

5.3 
att Dan Eriksson, omval på 2 år 

5.4 
att Olle Hammarstrand, omval 2 år 



 

5.5 
att Aza Altonchi (lgh 171) nyval på 2 år 
 
 
 

6 i fråga om revisorerna 
 
6.1 
att Gun-Britt Olsson, omval på 1 år; 
 
6.2 
att Jacob Sahlström nyval på 1 år; 
 

7 i fråga om rösträknare och justerare vid HSB:s brf Blekingsborgs 
årsstämma 2018 
 
7.1 
är Marie Nilsson och Christian Gräntz 

 
 
 
Förslag till valberedningens sammansättning, dess antal ledamöter samt 
ersättning för arbete i valberedningen ansvarar styrelsen i 
HSB:s brf Blekingsborg för. 
 
 
 
Valberedningen i HSB:s brf Blekingsborg 
Marie Nilsson och Susanne Pedersen 
Malmö i februari 2018 
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Svar på Motioner nr 1a och b samt nr 2, inkomna till styrelsen 171231 

Motion nr 1 a) – Förlänga tvättid 
 (inlämnad av Susanne Pedersen, lgh 90, PAH 56B) 
Styrelsen beslutar på styrelsemötet den 16 april 2018 att besvara motionen enligt följande: 

Styrelsen har diskuterat frågan och beslutar att ta upp det i en bredare form och rådfråga 
medlemmarna. 

Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad. 

Motion nr 1 b) – Söndagar till reparationsfria dagar 
(inlämnad av Susanne Pedersen, lgh 90, PAH 56B) 

Styrelsen beslutar på styrelsemötet den 16 april 2018 att besvara motionen enligt följande: 

Styrelsen är medveten om problemet och kommer att se över reglerna och förtydliga desamma. 

Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad. 

Motion nr 2 – Ta bort hemligt nummer på portelefonerna. 
(inlämnad av Åsa Petersson Fager, lgh 12, BBG 13) 

Styrelsen beslutar på styrelsemötet den 16 april 2018 att besvara motionen enligt följande: 

Styrelsen är positiv till motionen och kommer att verka för detta. 

Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad. 



 Bostadsrättsförening Blekingsborg i Malmö 
Det goda boendet mitt i Malmö 2018-04-18 18:36 Tecknat HSB Klimatavtal 2009-08-31 och arbetar aktivt med att reducera vår negativa miljö påverkan

HSB Bostadsrättsförening Blekingsborg i Malmö Per Albin Hanssons väg 56, 214 63 Malmö 
Organisations nummer: 746000-5916               Telefon (torsdagar): 040-96 90 70 
www.blekingsborg.se      E-post: info@blekingsborg.se 

Bilaga till punkt 19 i dagordningen  
Beslut om stängning av sopnedkast 

Föreningen har idag sopnedkast för hantering av hushållens restavfall. Detta är ett system 
som föranleder mycket problem och klagomål från boende, och systemet är i vissa delar i 
behov av potentiellt kostsamma reparationer. Det slängs ofta felaktiga sopor i nedkasten, 
något som ofta förorsakar både skador på, och stopp i systemet som innebär problem med 
dålig lukt i trapphusen. Dessutom blir föreningens kostnad till följd av dålig källsortering 
onödigt hög. 

Det byggs idag inga nya sopnedkast, och de som finns stängs på många håll ner. Det nya 
miljöhus som föreningen står i begrepp att bygga mellan 54’an och 56’an, är förberett för 
att kunna hantera även restavfall, och en stödstation för mat och restavfall kommer att 
uppföras på Blekingsborgsgatan. Detta presenterades för medlemmarna på ett 
informationsmöte den 21 mars i år, och information har även presenterats i 
Blekingsborgsbladet. Frågan har även diskuteras med hemtjänstens personal, som inte 
ser några problem med en stängning av sopnedkasten. 

Som en följd av ovan yrkar styrelsen på att man i anslutning till att det nya miljöhuset tas i 
drift stänger ner sopnedkasten. 

Malmö 2018-04-16 

Styrelsen i HSB Brf Blekingsborg 



Ordlista 
Årsredovisning 
Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som skall behandlas vid ordinarie 
föreningsstämma. 
Består av förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning och noter. Till årsredovisningen lämnar 
revisorn en revisionsberättelse. 
Förvaltningsberättelsen 
Redogör i text och tabeller för verksamheten. Rubrikerna är verksamheten, medlemsinformation, 
flerårsöversikt och resultatdisposition. 
Resultaträkning 
Visar föreningens samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Överstiger intäkterna 
kostnaderna blir mellanskillnaden vinst. Vid omvänt förhållande uppstår förlust. Styrelsen ska till 
föreningsstämman föreslå hur årets resultat samt övrigt fritt efter kapital efter 
avsättning/ianspråktagande till/av underhållsfond skall disponeras. 
Balansräkning 
Visar föreningens samtliga tillgångar och skulder per bokslutsdatum. Föreningens tillgångar består av 
anläggningstillgångar (t ex fastigheter, inventarier) samt omsättningstillgångar (kontanter, 
kortfristiga fordringar m m). Föreningens skulder består av fastighetslånen samt olika slag av 
kortfristiga skulder (förskottshyror, leverantörsskulder, ännu ej fakturerade skulder m m). 
Noter 
Upplysning som förtydligar och kompletterar informationen i resultat- och balansräkningen. 
Revisionsberättelsen 
Där uttalar sig revisorerna om årsredovisningen, förvaltning och om styrelsens förslag till 
användande av överskott eller täckande av underskott, samt att de till- eller avstyrker huruvida 
föreningsstämman bör bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 



Termer i årsredovisningen 
Driftskostnader 
Uppvärmning, el, vatten/avlopp, sophämtning, städning, fastighetsskötsel, försäkringspremie etc. 
Redovisas direkt som kostnad i resultaträkningen. 
Underhållskostnader 
Utgifter för löpande ej planerade underhållsåtgärder eller planerade underhållsåtgärder enligt 
underhållsplan eller motsvarande som i redovisningen redovisas direkt som kostnad i 
resultaträkningen. 
Avskrivningar 
Avskrivningar sker på grund av ålder och nyttjande. Genom att bokföra en anskaffning som tillgång 
(aktivera) och skriva av den under en beräknad nyttjandeperiod fördelas anskaffningskostnaden över 
flera år. 
Värdehöjande åtgärder 
Utgifter för åtgärder enligt underhållsplan eller motsvarande som redovisas som investering i 
balansräkningen och kostnadsförs över tillgångens nyttjandeperiod (se avskrivningar). 
Anläggningstillgångar 
Är de tillgångar som är anskaffade för långvarigt bruk inom föreningen, t ex fastigheterna. 
Omsättningstillgångar 
Ska i allmänhet kunna omvandlas till pengar inom ett år. 
Långfristiga skulder 
Är i huvudsak de lån som föreningen ska betala på längre sikt än ett år. 
Kortfristiga skulder 
De skulder som föreningen ska betala inom ett år. 
Ställda säkerheter 
Avser den säkerhet som lämnats för erhållna lån. Detta sker genom att ett pantbrev (inteckning) 
uttages i fastigheten på belopp som i regel motsvarar erhållna lån. 
Soliditet 
Med soliditet menas föreningens långsiktiga förmåga att betala även de långfristiga skulderna. 
Soliditet beräknas som föreningens totala egna kapital i förhållande till balansomslutningen. 
Likviditet 
Med likviditet menas föreningens betalningsberedskap, alltså förmåga att betala sina skulder i rätt 
tid. God eller dålig likviditet bedöms utifrån förhållandet mellan likvida medel + kortfristiga 
fordringar och kortfristiga skulder. Om likvida medel + kortfristiga fordringar motsvarar kortfristiga 
skulder eller mer anser man i normalfallet att likviditeten är god. 
Föreningens underhållsfond 
Till denna fond görs årliga avsättningar för att säkerställa föreningens framtida planerade underhåll. 
Detta underhåll finns dokumenterat i föreningens underhållsplan eller motsvarande. Avsättning till 
och återföring från underhållsfonden sker genom omföring mellan fritt och bundet eget kapital i 
balansräkningen. Återföring från underhållsplan till fritt eget kapital görs i takt med att planerade 
underhållsåtgärder genomförs. 
 


