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Bildande
Föreningen bildades 1980-04-01 och registrerades hos 
Länsstyrelsen 1980-05-19. Föreningens bostäder och 
lokaler färdigställdes under 1985. Inflyttning pågick 
under 1985. Segelflygarens organisationsnummer är 
716416-7939.

Omfatt ning
Föreningen äger och förvaltar samtliga byggnader 
inom de fem fastigheterna samt innehar tomträtterna:

Ballongen 1 (kvarteret Ballongen) -
Glidflykten 1 (kvarteret Glidflykten) -
Segelflygaren 2-3 (kvarteret Segelflygaren och  -
parkeringshuset)
Uppvinden 1 (kvarteret Uppvinden). -

Föreningen har en bostadsyta om 29434 m² 
fördelade på 374 lägenheter. Samtliga upplåts med 
bostadsrätt. Lägenheterna finns i 32 trapphus, alla 
med var sin gemensamhetslokal och tvättstuga. Till 
bostadsrättsinnehavarnas förfogande finns även två 
grovtvättstugor.

Föreningen har 2070 m² lokalyta fördelade på 
fem lokaler. Tre lokaler används till förskole- och 
skolverksamhet, den fjärde lokalen byggdes under 
2002-03 om till ett gruppboende, som har 5 lägenheter 
och totalt 488 m² boyta. Dessa fyra lokaler hyrs ut till 
Stockholms Stad. Den femte lokalen på Glidflyktsgatan 
1 har byggts om till mindre rum med ytan 58,5 m², 
som hyrs ut till utomstående. Ett av rummen är 
iordningställt som övernattningsrum som kan hyras 
av föreningens medlemmar. På Segelflygsgatan 18 
finns en bastu samt ett styrelserum. I anslutning till 
dem finns även en föreningslokal som kan disponeras 
av medlemmar. 

Föreningen har ett parkeringshus med 260 platser. 
Tre stycken av dessa är omgjorda till parkering för 10 
st MC-platser. 235 platser hyrs ut till de boende. 22 
platser är avsedda för gästparkering.

Medlemmar och överlåtelser
Den sista december 2009 hade Segelflygaren 
481 medlemmar. Under året har 45 överlåtelser 
skett. Styrelsen har under året beviljat två 
andrahandsuthyrningar. Sedan våren 1996 har 
föreningen haft en mycket restriktiv hållning kring 
tillåtelser av andrahandsuthyrningar.

Styrelsen
Styrelsen konstituerade sig vid första sammanträdet 
efter 2009 års stämma enligt följande:

Ordförande Håkan Axberg Ordinarie

Vice ordförande, 
Informationsansvarig

Yvonne Schain Suppleant

Ekonomiansvarig Christer Ahrlind Ordinarie

Ekonomiansvarig Håkan Schildt * Suppleant

Strategi och statistikansvarig Björn Östman Ordinarie

Avtalsansvarig Gunnar Maxe Ordinarie

Fastighets- och lokalansvarig, Dick-Einar Larsson Ordinarie

Fastighets- och lokalansvarig Mats Hammarin Ordinarie

Fastighets- och 
ventilationsansvarig

Leif Söderström Ordinarie

Sekreterare Eva Tillman Ordinarie

HSB:s representant Attila Kriss Ordinarie,HSB 
Stockholm

 *) Avgick ur styrelsen i november 2009.

Firmatecknare
Håkan Axberg, Christer Ahrlind, Björn Östman 
och Dick-Einar Larsson har två i förening tecknat 
bostadsrättsföreningens firma.

Revisorer
Föreningsvald ordinarie revisor har varit Gunilla 
Nirman, vald på en tid om ett år. Revisorssuppleant 
har varit Désireé Solhall. Av HSB utsedd revisor har 
varit en hos BoRevision. Den av styrelsen utsedde 
auktoriserade revisorn är Liselotte Herrlander, 
Herrlander Revision AB.

Valberedning
Valberedningen har under året bestått av tre personer; 
Gunilla Holland, sammankallande, Kristina Romare 
och Lars Gonzales Carlsson.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Möten och sammanträden
Ordinarie årsstämma hölls i Skarpnäckskyrkan den 13 
maj 2009. Då behandlades sedvanliga ärenden enligt 
stadgarna. Protokoll från stämman har utdelats till den 
som önskat ett sådant. 

Styrelsen har under året hållit 13 protokollförda 
sammanträden, varav en budgetkonferens 
(lördag till söndag). Till detta kommer ett flertal 
arbetsmöten. De respektive ansvariga leda-
möterna har därutöver deltagit i driftsmöten, 
förhandlingsmöten vid upphandlingar, kontakter 
med banker och stadsdelsnämnden  samt möten 
med samverkansgruppen och Sopsug i Skarpnäck 
samfällighetsförening.

Budgetkonferensen
Under hösten hölls den sedvanliga budgetkonferensen, 
då budgeten för 2010 fastställdes tillsammans med 
underhållsplan för 2010. Konferensen avslutades 
med konstaterandet att brf. Segelflygarens ekonomi 
fortfarande är solid och att styrelsen beslutade om 
en sänkning av bostadsavgifterna med 2 % för 2010 
och en extra amortering på 5 miljoner på nuvarande 
banklån.

Trivselklubben
Trivselklubben, i vilken flertalet av föreningens 
pensionärer är medlemmar, har för närvarande 36 
medlemmar. Klubben har haft 10 välbesökta möten 
med olika teman med allt från musikunderhållning, 
enklare tävlingar, tips om böcker samt inte minst 
mat och dryck i olika former. Mötena är förlagda 
till första torsdagen varje månad (bortsett från juli-
augusti). Förutom ett bidrag om 14 000 kr från brf. 
Segelflygaren har medlemmarna erlagt en årsavgift 
om 100 kr. Trivselklubben har under året bl.a. deltagit 
i olika kultur- och fritidsaktiviteter, t.ex. besök på 
Stadsteatern och Klara Soppteater samt under året 
gjordes ”Resa till Vinön i Hjälmaren”. Under säsongen 
har klubben arrangerat ett flertal grillaftnar. Klubben 
har deltagit vid HSB:s pensionärsklubbars Stora 
utbudsdag samt Vårkonferens på Nürnberghuset. 
Under föreningens städdagar har Trivselklubben 
ansvarat för förtäringen.

Trappombud
I en förening av vår storlek har trappombuden en 
mycket viktig roll, eftersom det är svårt för styrelsen 
att på ett bra sätt kunna fånga upp förslag och idéer 
”lokalt”. Trappombudet ansvarar för att trappens nya 
medlemmar hälsas välkomna. 

Informati on
Föreningen har en hemsida på Internet, www.
segelflygaren.net. Hemsidan har omarbetats och 
moderniserats av två medlemmar. Utöver information 
om föreningen kan medlemmarna t.ex. göra 
felanmälan till förvaltaren eller kontakta styrelsen via 
hemsidan. Direkt e-post är styrelsen@segelflygaren.
net. Hemsidan är försedd med en förslagslåda. Där 
kan föreningsmedlemmar via e-post skicka förslag 
på åtgärder för hur föreningen skall kunna utvecklas 
och förbättras. Medlemmar som inte har tillgång till 
e-post kan lämna sina bidrag i den vita förslagslådan 
som sitter i anslutning till styrelselokalen. Information 
ges även i tidningen Segelflygaren. Under året har 
tidningen utkommit med tre ordinarie nummer.

De gemensamma utrymmena
Föreningslokalen och bastun ligger på Segelflygsgatan 
18. För att komma in används föreningskortet. 
Bokning av lokalen och bastun sker på listor som är 
uppsatta i föreningslokalens entré. Vad gäller kostnad 
för uthyrning av lokalen så är det gratis vid de första 
tre tillfällena. Från det fjärde tillfället är hyran av 
lokalen 500 kr per gång. Bastun bokas avgiftsfritt. 
Trivselklubben och styrelsen använder därutöver 
lokalen vid alla sina möten. 

Övernattningsrum, med fyra sängplatser, finns på 
baksidan av  Glidflyktsgatan 1. Det byggdes om under 
våren 2007 och kan hyras av medlemmar för en 
kostnad av 200 kr per dygn. Bokningslista och regler 
finns i föreningslokalens entré.

Besiktningar
har okulärt skett av samtliga husfasader och gårdar.  -
Protokoll av samtliga skador har upprättats och en 
åtgärdsplan tagits fram,
av mark och gårdar har gjorts med representanter  -
från styrelsen, FSS och trädgårdsentreprenören 
Ingmansons,
en efterbesiktning har skett av Infometric  -
AB:s installationsentreprenad av firman T 
Jansson ELBESIKTNINGAR AB. Den gäller 
elmätningsanläggningarna i de 32 elcentralerna,
av garageporten och grinden har genomförts av Una  -
Portar AB,
de årliga inspektionerna av hissar har utförts  -
av Inspecta AB och anmärkningar har löpande 
reparerats av Otis,
av samtliga dörrstängare har genomförts av Bergs  -
Lås AB,
av samtliga tvättstugor i föreningen har genomförts,  -
besiktningen har varit okulär,
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av eldragning på uteplatser har gjorts av FSS och  -
styrelsen.
av kompletterande efter-OVK för skolorna har gjorts. -

Styrelsen har tagit fram en lista över samtliga låsta 
loftgångar och ett åtgärdspaket för dessa är under 
bearbetning av styrelsen. Ett anmodansbrev med 
aktuella avtalsexemplar för accept har skickats av 
HSB till de berörda lägenhetsinnehavarna. 

Underhåll

Grindar
Efter överfall och diverse skadegörelser inom 
föreningen samt diskussioner med Securitas har 
föreningen satt upp grindar ut mot Kulturhusparken. 
Föreningen har för avsikt att sätta upp grindar även på 
övriga gårdar under 2010.

Takterrasser
Under 2009 har ett antal terrasser renoverats. Nu 
återstår ett tiotal; detta arbete beräknas vara klart 
under 2010-11.

Trapphusrenovering
Arbetet som påbörjades 2007 har avslutats under  
2009. 

Våtrumsbesiktningar
Under 2006 fuktbesiktigade Dry-IT AB lägenheternas 
våtrum. Det är bostadsrättsinnehavaren som är 
underhållsskyldig; därför fick alla medlemmar ett 
besiktningsprotokoll för sin lägenhet. Det bestämdes 
att en påminnelse till de medlemmar, som fick 
anmärkning, skall skickas ut. Styrelsen informerar på 
hemsidan om vilka regler som gäller.

Garagerenovering
CBI anlitades för en besiktning av garagegolv och 
stomme. Styrelsen upphandlade en projektledare från 
Perab. Som entreprenör valdes BCN AB. Renovering 
av garagegolven på plan 3 och 4 samt  mellan planen 
har utförts. Kringliggande plåtdelar och stuprör på 
garagetaket har åtgärdats, liksom en av garageportarna 
har bytts och garagegrinden har getts särskilt 
underhåll. Arbetet avslutades i december 2009, två 
och ett halvt år efter starten. Besiktning kommer att 
ske under 2010.

Arborist
Styrelsen har hyrt in en arborist, som gjort en 
inventering utav alla träd som finns på föreningens 
mark och av varje träds status, samt därefter upprättat 
en åtgärdsplan. Denna plan kommer att ingå som en 
del av föreningens UHP.

Ventilation 
För att optimera ventilationssystemens funktion 
och energiprestanda påbörjades under 2009 en 
större ombyggnad av de elektroniska styrsystemen. 
Detta kommer att ge möjlighet att fjärrkontrollera 
flöden, temperatur och filtrens tillstånd via Internet 
så att serviceåtgärder snabbt kan vidtagas då behov 
föreligger. Detta projekt utförs under en 3-årsperiod 
med start under våren 2010.

I samband med ombyggnaden av fläktrummens 
styrsystem monteras även en Internetuppkopplad 
temperaturgivare högst upp i varje trapphus. Den 
totala uppvärmda luftvolymen i trapphusen motsvarar 
ca 30 st. normala 3-rumslägenheter, så det finns 
avsevärda energibesparingar att göra genom att se till 
att sopnedkastluckor, loftgångsdörrar och entrédörrar 
verkligen stänger ordentligt på vintern.

Arbete pågår med att åtgärda de anmärkningar som 
framkom vid den OVK (Obligatorisk Ventilations 
Kontroll) som utfördes på hösten år 2008. De 
lägenhetsinnehavare som har otillåtna ombyggnader 
av sitt ventilationssystem anmodas att återställa 
ventilationens funktion till ursprungligt skick. 
Uppföljning om detta kommet att ske under år 2010.

Gruppboendet på Uppvindsgatan 6 har fått nya fläktar 
samt nytt elektroniskt styrsystem. Gruppboendet och 
de 3 för- och särskolor har fått sina luftfilter utbytta 
samt kanalsystem rensade. 

Övrigt underhåll
Generella bygglov för inglasning av balkonger  -
och loftgångar finns. Ett nytt loftgångslåsavtal har 
framtagits. Styrelsen godkänner och slutbesiktigar.
Samtliga gårdsbrunnar i hela föreningen har  -
slamsugits, inklusive brunnar på atriumgårdar.
Injustering av samtliga dörrstängare har genomförts  -
och vårt låsserviceavtal med Bergs Lås löper vidare.
Målning av klotterförstörda dörrar, fasader och  -
träväggar har skett. Det värsta klottret har sanerats 
och avtalet med All Remove AB löper vidare.
Byte av två stycken tvättmaskiner har genomförts. -
Otis har åtgärdat alla anmärkningspunkter från  -
hissbesiktningarna och andra reparationer. Ett antal 
jourutryckningar har skett under året.
Ett nytt avtal med DJ Vent AB har upphandlats  -
gällande kontroll och löpande underhåll av samtliga 
fläktrum.
Utfyllnad med jord och grus kring gångvägar och en  -
del portar har gjorts.
Diverse plåtarbete har gjorts på föreningens  -
byggnader.
Skadade staket och grindar på föreningens gårdar  -
har reparerats.
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Särskilda avgift er ti ll föreningen
Vid överlåtelse av bostadsrätten tas en avgift ut med 
2,5 % och vid pantsättning med 1 % av gällande 
basbelopp.

Avtal
För de avtal som redan har tecknats av medlemmarna 
pågår en inventering. De gäller för inglasning (av 
balkong och loftgång), för eget bruk av loft- eller 
markgång, för uppsättning av markis resp. av 
parabol på ex. balkong. Till avtalen hör motsvarande 
policybilagor, som mer allmänt anger vad som får 
göras. 

Föreningens generella bygglov för inglasning av 
balkonger och loftgångar gäller fram till 2011. 

Styrelsen har även i år tecknat en försäkring till 
medlemmarnas förmån för bostadsrätterna, ett s.k. 
bostadsrättstillägg, hos Länsförsäkringar Stockholm. 
Tillägget avsåg tiden 1.1 – 31.12.2009. Avtalet 
är förlängt till 31.12.2010. Föreningen är därför 
försäkringspart, varför medlemmar som råkar ut för 
en skada måste begära ersättning av föreningen. Den 
går sedan vidare till försäkringsbolaget. 
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EKONOMI

Årets resultat
Resultatet för år 2009 blev positivt. Orsaken till detta 
var bl.a. att räntekostnaderna blev lägre än förväntat. 
Det budgeterade resultatet var 0 kr. 
Utfallet blev  3 573 tkr.

Redovisning
HSB Stockholm har varit föreningens ekonomiska och 
administrativa förvaltare.

Garage
Avgiften för garageplatser har varit oförändrade under 
året och avgifterna är därmed 380 kr per månad 
respektive 445 kr per månad för plats med eluttag.

Fondavsätt ningar
I tidigare bokslut har HSB, som sköter föreningens 
ekonomiadministration, missat att göra ett avlyft i 
bokföringen från yttre underhållsfonden för utfört 
underhållsarbete. Detta fel härrör till 2005 års 
periodiska underhåll om 2 262 976 kr och korrigeras i 
år genom att i förslaget till vinstdisposition föreslå en 
extra avlyft uppgående till 2 262 976 kr.

Yttre fonden
Ingående saldo,enligt stämmobeslut 2008    9 005 791
Ingående saldo,enligt stämmobeslut 2009    3 600 000
Avlyftes för utfört yttre underhåll 2009 -7 009 387
Extra avlyft för underhåll utfört 2005 -2 262 976
Utgående saldo 3 333 428

Inre fonden
Avsättning till fonden för inre underhåll upphörde 
1997-07-01. De som har innestående medel i fonden 
disponerar dessa enligt föreningens stadgar.

Fasti ghetsskatt 
För inkomståret 2008 ersattes fastighetsskatten för 
bostäder av en kommunal fastighetsavgift. Den i sin tur 
maximerades till antingen 1 272 kr/lägenhet eller 0,4 
% av taxeringsvärdet för bostäderna. Den nya avgiften 
är klart lägre än skatten för 2007.  
För taxeringsåret 2007 har Skatteverket under hösten 
2009 ändrat taxeringsgrunderna så, efter av styrelsen 
begärd omprövning, att den till gruppboende 
ombyggda förskolan på Uppvindsgatan 6 har fått ytan 
taxerad som bostadsyta. 
Verket har därvid fastställt ett nytt taxeringsvärde, 
som för byggnaderna är 202 mkr och för marken till 
knappt 88 mkr. Det ger ett totalt taxeringsvärde om 
289 831 000 kronor för taxeringsåren 2007-09. Det 
nya beslutet leder till lite lägre total skattekostnad. 

Finansiellt
Under året har åtta lån omsatts till ett värde av drygt 
88 mkr. De har placerats och sammanslagits med 
både bunden ränta och rörlig ränta. Ett av lånen har 
omsatts med s.k. ränteswap istället för traditionella 
hypotekslån. Efter omsättningen har 5 miljoner 
extraamorterats. Alla lånen har placerats om enligt 
plan, med avsikten att minska risker för framtida 
ränteförändringar såväl som att ändå få fortsatt låga 
räntekostnader under närmast kommande år. 

Föreningens förmögenhet
Då det är Stockholms stad som äger marken 
för tomträtterna, är föreningens tomträtter 
inte en materiell förmögenhet, men värdet av 
tomträttsinnehavet i sig är en immateriell tillgång av 
stor betydelse. Tillsammans med sina byggnader blir 
de en materiell enhet av än större värde. Föreningen 
har under 2009 minskat den totala låneskulden med 
6,8 mkr genom planerade amorteringar av lån.

Årsavgift er
Styrelsen har tagit beslut om att sänka avgiften för 
2010 med två procent. Framtida underhållsbehov 
samt avsatta medel för att möta dessa finns med 
den föreslagna nya avsättningen till yttre fonden. 
Planeringen är långsiktig med rullande flerårsplaner 
för att kunna vara i takt med kommande års 
underhållsbehov och åldrande byggnader. Styrelsen 
arbetar för att föreningens ekonomi ska vara 
långsiktigt stabil och därmed även avgiften.

Ersätt ningar ti ll förtroendevalda
I likhet med föregående år har till de förtroendevalda 
personerna utgått ersättningar om 5 plus 1 
prisbasbelopp (42 800 kr), det senare för eventuella 
lönebortfall och ev. projektarbeten. Till ledamöterna 
i styrelsen, de två revisorerna och de två personerna 
i valberedningen har därför utbetalats ersättningar 
om sammanlagt 214 000 kronor. För att ersätta 
lönebortfall har 3 741 kronor utbetalats. Till dessa 
belopp kommer sociala kostnader om 63 424 kr. 
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Styrelsens framti dsbedömning
Styrelsens mål är att förvalta föreningen väl och att 
investera för framtiden. Flera investeringar för att 
sänka föreningens kostnader har gjorts de senaste 
åren och fler är planerade. Detta kommer att bli 
än viktigare i takt med att kostnader för energi 
och vatten väntas öka. Föreningens hus är över 25 
år gamla och därför kommer underhållet att öka 
allteftersom byggnaderna blir äldre, vilket kommer 
att innebära ökade kostnader för föreningen. Med 
de kostnadsbesparingar som utförts och planeras 
samt det tidigt inledda underhållsarbetet och den 
ökade amorteringen, tillsammans med arbetet med 
föreningens lånestock för att minska riskerna vid 
ränteförändringar, är grunden skapad för en fortsatt 
stabil ekonomi.

Förslag ti ll vinstdispositi on
Förslag till behandling av balanserat resultat och årets 
vinst

Ingående fritt kapital den 2009-01-01         10 877 573 
Avlyft från yttre fonden under året         2 707 275
Årets resultat 3 573 086
Summa 17 157 934
Till yttre reparationsfond 
föreslås en avsättning om -3 600 000
och för kommande energispar projekt -800 000
Därefter blir det nya fria kapitalet   12 757 934

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av 
efterföljande specificerade resultat- och balansräkning 
med tilläggsupplysningar. 
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Resultaträkning
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Vad som gäller angående deltagande, rösträtt  och ombud på årsstämman.

Vid stämman kan medlem företrädas av ombud om ombudet är medlemmens make/maka, registrerad partner, 
sambo, föräldrar, syskon eller barn eller om ombudet är medlem i föreningen. Medlem får på föreningsstämman 
medföra högst ett biträde.

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock 
tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Om medlem skall företrädas av ombud skall ombudet ha en skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten gäller en-
dast ett år från utfärdandet. Ombud som själv är medlem och har rösträtt på stämma kan rösta för sig själv samt 
den medlem som företrädes genom fullmakt. Ingen deltagare på stämman får dock såsom ombud företräda mer 
än en medlem.



 
Kallelse till 

Årsstämma  
i 

HSB:S BOSTADSRÄTTSFÖRENING SEGELFLYGAREN  
NR 143 I STOCKHOLM 

 

tisdagen den 18 maj 2010 
 kl. 19.00 

 

i Kyrkan på Skarpnäcks allé 31-33 
 

Kaffe kommer att serveras med början kl. 18.30 då även 
styrelsen finns på plats. 

 
Dagordning  
 
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare 
4. Godkännande av röstlängd 
5. Fastställande av dagordningen 
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 
7. Fråga om kallelse behörigen skett 
8. Styrelsens årsredovisning 
9. Revisorernas berättelse 
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen 
11. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda 

balansräkningen 
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
13. Fråga om arvoden 
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
15. Förslag från styrelsen att ej behöva anlita extern revisor 
16. Val av revisor och revisorssuppleant 
17. Val av valberedning 
18. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i 

HSB 
19. Motioner, som bifogats handlingarna 
20. Förslag från styrelsen att föreningen skall anslutas till GAN-avtal 
21. Stadgeändring. Förslag från styrelsen tillägg till § 32: för 

informationsöverföring kan kostnaderna fördelas lika per lägenhet. 
22. Stadgeändring. Förslag från styrelsen tillägg till § 32: Besiktningsavgift kan tas 

ut efter beslut av styrelsen. 
23. Övriga anmälda ärenden 
24. Stämmans avslutande 

























Ekonomisk 5-årsöversikt för åren 2005-2009, i tusen kronor.

Intäkter 2005 2006 2007 2008 2009
Hyror för lokaler  3 001 3 012 3 038 3 064 3 133
Hyror för p-platser i garage 1 113 1 108 1 124 1 142 1 135
Bortfall för ej uthyrda p-platser m.m. -217 -185 -133 -162 -188
Årsavgifter 25 423 25 427 25 173 24 669 23 920
Övrigt 159 244 447 253 218
Hushållsel 0 1 190 1 644 1 816 1 984
Summa rörelseintäkter 29 479 30 796 31 292 30 783 30 202

  
   

Kostnader, totalt 24 587 25 541 26 587 31 919 26 629
Driftskostnader m.m.      
Teknisk förvaltning + OVK 789 736 730 855 524
Markskötsel + snöröjning 710 628 588 562 682
Städning m.m. 362 392 359 381 365
Löpande underhåll 1 378 1 161 1 176 1 080 1 904
El till byggnaderna + från 2006 även till hushållen 1 134 2 079 2 765 2 907 2 695
Fjärrvärme 2 953 2 870 2 968 2 873 3 092
Vatten 633 337 629 534 493
Sophämtning/sopsug 543 550 642 793 823
Fastighetsförsäkring + självrisker 141 179 241 166 166
Ekonomisk förvaltning 342 384 453 456 457
Kabel-TV (ej 2004) m.m. 441 346 216 295 295
Förtroendevalda m.m. 273 280 273 270 270
Bevakning, skador och övrig föreningsverksamhet 539 1 094 1 039 1 055 1 066
                                 summa direkta driftskostnader 10 237 11 033 12 078 12 227 12 833
Planerat underhåll 2 263 3 087 2 701 7 009 2 707
                                 totala drifts- och underhållskostnader 12 500 14 120 14 779 19 237 15 540
                                 driftsresultat före finansposter och övrigt 16 978 16 676 16 513 11 546 14 662
Övriga kostnader      
Avskrivningar 2 225 2 281 2 428 2 423 2 428
Statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift 1 283 1 283 1 100 655 650
Tomträttsavgälder m.m. 1 359 1 357 1 357 1 357 1 358
                                 summa övriga kostnader 4 867 4 921 4 885 4 435 4 437
                                 rörelseresultat 12 112 11 755 11 628 7 111 10 225
Finansiella poster      
Räntebidrag 0 74 219 60 41
Ränteintäkter 15 51 173 366 23
                                 summa finansiella intäktsposter 15 125 393 426 64
Räntekostnader, fastighetslån m.m. 7 235 6 625 7 316 8 673 4 899
                         swapräntekostnader 1 817
                                 summa finansiella kostnadsposter 7 235 6 625 7 316 8 673 6 716
                                 finansnetto -7 220 -6 500 -6 923 -8 248 -6 652

   
   

Årets resultat 4 892 5 255 4 705 -1 137 3 573
Balanserat fritt kapitalunder/-överskott enligt styrelsebeslut 4 284 9 356 12 107 7 561 8 866
Yttre reparationsfonds-IB vid årets ingång enligt budget 1 103 2 110 3 678 6 743 3 333
Fondförändring, budgeterat tillskott och bokförda avlyft 3 270 1 568 3 064 -3 409 1 683
Fond-UB, enligt styrelsebeslut och bokförda PU-kostnader 2 110 3 678 6 743 3 333 5 016

     
Taxeringsvärden, summa (nya beslut vid omprövning för 2007-09) 238 768 238 768 289 831 289 831 289 831
         varav för byggnader 151 800 151 800 202 200 202 200 202 200  




	Årsredovisning 2009 - 20100426 final from page 1 to 14
	Årsredovisning 2009 - 20100426 Final until page 15 - 16
	Årsredovisning 2009 - 20100426 final page 17
	Årsredovisning 2009 - 20100426 Final before motioner
	Årsredovisning 2009 - 20100426 Final motioner
	Årsredovisning 2009 - 20100426 Final second page from last
	Årsredovisning 2009 - 20100426 Final last page

