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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
Föreningens bildande 
Bostadsrättsföreningen bildades 1980-04-01 och registrerades hos länsstyrelsen 1980-05-19. 
Bostäder och lokaler färdigställdes 1985 och inflyttning påbörjades under samma år. Organisa-
tionsnummer för HSB bostadsrättsförening Segelflygaren är 716416-7939. 
 
Omfattning 
Brf Segelflygaren äger och förvaltar samtliga byggnader inom de fem fastigheterna samt innehar 
följande tomträtter: 

 Ballongen 1 (kvarteret Ballongen) 
 Glidflykten 1 (kvarteret Glidflykten) 
 Segelflygaren 2 (parkeringshuset) 
 Segelflygaren 3 (kvarteret Segelflygaren) 
 Uppvinden 1 (kvarteret Uppvinden) 

 
Fastigheterna inrymmer dels bostäder, dels lokaler som hyrs ut eller används för eget bruk. 374 
lägenheter upplåts med bostadsrätt. De upptar en yta på sammanlagt 29 435 kvm. Alla bostads-
rättslägenheter finns inrymda i 32 trapphus, alla med var sin tvättstuga och gemensamhetslokal, 
s.k. allrum. Till bostadsrättsinnehavarnas förfogande finns även två grovtvättstugor, den ena vid 
Glidflyktsgatan 3, den andra vid Skarpnäcks allé 35 samt en föreningslokal och en bastu. 
 

Föreningen äger också  bostadsyta på Uppvindsgatan 6. De hyrs ut till Stockholms Stad och in-
rymmer ”Uppvindens Gruppbostad”, en verksamhet som drivs av Attendo på uppdrag av Skarp-
näcks Stadsdelsförvaltning. Bostadsytan består av fem lägenheter, expeditionslokal och allmän-
na utrymmen och upptar en yta på sammanlagt 488 kvm.  
 

Föreningen äger en sammanlagd lokalyta på 2 029 kvm som hyrs ut enligt följande: 
 

 Ballonggatan 8. Hyrs ut till Stockholms Stad. Verksamhet: Förskolan Segelflygaren. 
 Glidflyktsgatan 7. Hyrs ut till Stockholms Stad. Verksamhet: Förskolan Ballongen. 
 Segelflygsgatan 41. Hyrs ut till Stockholms Stad. Verksamhet: Särskolan Albatross. 
 Ballonggatan 2. Utrymme på plan 2 hyrs ut till STOKAB.  
 Segelflygsgatan 18. Ett utrymme hyrs ut till pianotekniker Lars Elffors. 

 
 

Föreningen disponerar en sammanlagd lokalyta på 5 569 kvm för eget bruk. Glidflyktsgatan 1 
inrymmer fastighetsskötarens expedition, styrelselokaliteter med konferensrum, arbetsrum, 
arkivrum, kök, två toaletter, omklädningsrum och dusch. På samma adress finns föreningens 
gästlägenhet, dock med egen ingång från gården. På Segelflygsgatan 18 finns föreningslokal och 
bastu. Föreningens parkeringshus har 257 bilplatser, 233 st. för uthyrning till boende, 20 st. 
avsedda för gästparkering, 2 st. för fastighetsskötaren, en för markentreprenören och 1 st. för 
gäster boende i gästlägenheten. Dessutom tillkommer 10 mc-platser för uthyrning till boende. 
Parkeringshuset har fem utrymmen som kan användas som skyddsrum. 
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Medlemmar och överlåtelse 
Den sista december 2013 hade bostadsrättsföreningen 493 medlemmar. Under året har 53 
överlåtelser samt 4 beviljade andrahandsuthyrningar skett. Sedan våren 1996 har föreningen 
haft en restriktiv hållning när det gäller tillåtelse att hyra ut i andra hand. 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under året fram till 2013-05-07 bestått av följande personer: Kalle Dolk (vice ord-
förande), Inge Hjalmarsson (HSB-ledamot), Viveca Kulvik (Suppleant), Gunnar Maxe (ledamot), 
Mohammed Sayady (ledamot), Yvonne Schain (ordförande), Darko Simic (ledamot), Leif Sjölund 
(ledamot), Anna Svantesson (ledamot), Leif Söderström (ledamot), Eva Tillman (sekreterare). 
 

Fr.o.m. styrelsemötet 2013-01-30 och under resten av mandatperioden blev ordförande Yvonne 
Schain tvungen att kliva åt sidan som ordförande p.g.a. sjukdom varvid vice ordförande Kalle 
Dolk gick in som t.f. ordförande. 
 

På föreningsstämman 2013-05-07 beslutades dels att antalet styrelseledamöter skulle reduceras 
från elva till nio, dels att styrelsen enbart skulle bestå av ordinarie ledamöter utan suppleanter.  
Till styrelseledamöter valdes eller omvaldes följande personer: Kalle Dolk, Marita Heiligers (ny) 
Gunnar Maxe, Mohammed Sayady, Darko Simic, Leif Sjölund, Anna Svantesson och Eva Tillman. 
HSB-ledamotens styrelseplats var vid tillfället vakant (se nedan!).  
 

Styrelsen hade sitt första sammanträde omedelbart efter den ordinarie föreningsstämman för 
att inom sig utse ordförande, vice ordförande, sekreterare och studieorganisatör i enlighet med 
vad föreningsstadgan föreskriver. Då utsågs Kalle Dolk till ordförande, Gunnar Maxe till vice 
ordförande, Eva Tillman till sekreterare och Marita Heiligers till studieorganisatör.  
 

HSB-ledamoten Inge Hjalmarsson deltog under året i styrelsearbetet fram t.o.m. 2013-03-31 då 
han lämnade HSB och började en anställning hos ett annat förvaltarföretag. Under perioden 
fram till den ordinarie föreningsstämman 2013-05-07 var HSB-ledamotens styrelseplats vakant.  
 

När den nya styrelsen tillträdde var Inges efterträdare ännu inte utsedd p.g.a. att HSB då hade 
rekryteringssvårigheter. Först under juli månad kunde HSB lösa personfrågan. Vakansen fylldes 
av Mai Ållebrand.  Hennes medverkan i styrelsen började 2013-08-19 och pågick till 2013-11-04 
då hon hoppade av p.g.a. att hon avslutade sin anställning på HSB.  
 

Tillfälligheter gjorde att Inge Hjalmarsson kunde återinträda som HSB-ledamot i styrelsen. Hans 
nya period inleddes med budgetkonferensen i Trosa 16-17 november.  
 

2013-07-21 meddelade styrelseledamot Darko Simic att han hade för avsikt att studera på 
annan ort. I samförstånd med styrelsen valde Darko att ställa sin plats i styrelsen till förfogande. 
På en extrastämma 2013-08-29 gjordes ett fyllnadsval till styrelsen då Yvonne Schain invaldes. 
 
Firmatecknare och attesträtt 
Fyra personer har utsetts som firmatecknare: Kalle Dolk, Anna Svantesson, Leif Sjölund och Eva 
Tillman. Vid varje firmateckning ska minst två av dessa personer tillsammans teckna bostads-
rättsföreningens firma.  
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Valberedning och revisorer 
Fram till föreningsstämman 2013-05-07 bestod valberedningen av Lars Gonzalez Carlsson 
(sammankallande), Kamilla Johansson och Anders Ulmestig. Som underlag för sina beslut har val-
beredningen genomfört personliga intervjuer med samtliga styrelseledamöter och personliga 
samtal med de som anmält sitt intresse att ta på sig olika förtroendeposter i föreningens tjänst. 
Vid stämman avgick Kamilla Johansson och ersattes av Ivar de la Cruz. 
 

Föreningsvalda revisorer har varit Kristina Romare (ordinarie revisor) och Sara Parsai (revisors-
suppleant). Båda avgick vid stämman 7/5 och ersattes av Bertil Persson (ordinarie revisor) och 
Gunilla Nirman (revisorssuppleant). Under hösten valde Bertil Persson att avsäga sig sitt uppdrag 
varvid Gunilla Nirman gick in som ordinarie revisor. I samråd med valberedningen bestämdes att 
någon ny revisorssuppleant inte skulle väljas. Om behov skulle uppstå var valberedningen och 
styrelsen överens om att i så fall sammankalla en extrastämma för fyllnadsval.  Utöver brf 
Segelflygarens interna revisorer har HSB utsett en oberoende extern revisor hos BoRevision. 
 
Möten och sammanträden 
Vid den ordinarie föreningsstämman den 7 maj behandlades  sedvanliga ärenden i enlighet med 
föreningens stadgar. Protokoll från stämman har utdelats till den som önskat ett sådant. Stäm-
moprotokollet lades även ut på brf Segelflygarens hemsida. 
 

Styrelsen har under året hållit 18 protokollförda styrelsemöten samt en tvådagars budgetkonfe-
rens. Hela eller delar av styrelsen har dessutom deltagit i andra typer av protokollförda möten 
såsom driftmöten, trappmöten, trappombudsmöten och entreprenörsmöten samt AU-möten 
(AU = ArbetsUtskott, tidigare benämnt ”3-gruppen” som handhar ärenden av rutinmässig karaktär och 
förbereder beslutspunkter inför styrelsemöten).  
 

Dessutom har möten förekommit vid upphandlingar, kontakter med banker samt möten med 
stadsdelsnämnd, SOPSAM (Sopsug i Skarpnäck samfällighetsförening) och vid ”Öppet hus” varje 
onsdag 18.00-18.30, då medlemmar kan träffa styrelserepresentanter och ta upp ärenden som 
lämpar sig bäst för personligt möte.  
 
Budgetkonferensen 
Helgen den 16-17 november hölls en tvådagarskonferens på Bomans hotell i Trosa där en för-
middag förbrukades på att gå igenom förslag på nytt avtal med HSB. Huvuddelen av tiden 
ägnades åt ekonomi, där budget och underhållsplan för 2014 fastställdes. I samband därmed 
gjordes bedömningen att brf Segelflygarens ekonomi är i ett tillräckligt gott skick för att någon 
avgiftshöjning under 2014 inte är motiverad.  
 
Trivselklubben 
Flera av föreningens pensionärer är medlemmar i Trivselklubben. Den har under året haft 10 
styrelsesammanträden och 10 medlemsmöten. Årsavgiften för år 2013 har varit 100 kr. Med-
lemsantalet har minskat från 32 till 30 genom att fyra medlemmar har avlidit och en utgått ur 
klubben samtidigt som tre medlemmar tillkommit. Klubben har haft medlemsmöten varje 
månad med uppehåll under juli och augusti. I genomsnitt har 21 medlemmar deltagit i mötena. 
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Bland särskilda evenemang kan nämnas en föreställning av ”I sista minuten” på stadsteatern 
23/1 där 12 medlemmar deltog, en resa till Åland tillsammans med seniorklubben i brf Vingen 
där 8 trivselklubbmedlemmar deltog, en friluftsdag i Rudanområdet i Handen arrangerat av 
Lokalseniorerna och HSB Stockholms Pensionärsråd där 5 medlemmar deltog samt HSB Stock-
holms Pensionärsklubbars ”Idéforumsdag” med föredrag och bemannade stationer från olika 
verksamheter med Berit Bjelke som klubbens deltagare. Trivselklubben bistod föreningen med 
kaffekokning och annat i samband med vårstädningen den 28/4 och föreningsdagen den 6/10.  
 

Trivselklubbens styrelse har under året bestått av följande personer: 
Ordförande: Siv Meyer.  
Sekreterare: Dick-Einar Larsson. Kassör: Birgitta Engström. 
Ledamöter: Berit Bjelke och Kristina Larsson. 
Suppleant samt vice ordförande: Solveig Åkerström.  
Suppleant: Toini Stenberg. 
 
Medlemsaktiviteter 
Vårstädningen söndagen den 28 april och föreningsdagen söndagen den 6 oktober genomfördes 
på sedvanligt sätt. Vårstädningen hade fokus på trapplotter med jordfyllnad och plantering av 
växter. Medlemmarna kunde rådfråga två närvarande representanter från föreningens nya 
mark- och trädgårdsentreprenör Trivselträdgårdar AB. Föreningsdagen hade mer fokus på upp-
snyggning och städning av gemensamma utrymmen samt ”träffs och trivs” med bl.a. aktiviteter 
för barn. Båda dagarna avslutades med att föreningen bjöd på fika med grillad korv.  
 

Trappombudsmöten och trappmöten har hållits i styrelsens regi under 2013. Tre trappombuds-
möten har ägt rum: 11/4, 18/6 och 24/9. Där har sådant som gäller hela föreningen behandlats. 
Trappmöten med ärenden som rör enskilda trapphus har hållits i trapphuset Ballonggatan 1 den 
25/2,  Glidflyktsgatan 2 den 28/5, Segelflygsgatan 23 den 20/8 och  Glidflyktsgatan 4 den 3/9. 
 
Information 
Löpande information från styrelsen till medlemmarna sker huvudsakligen via tre kanaler: 

1) Hemsidan   2)  Anslagstavlorna  3)  Flygbladet 
 

Hemsidan innehåller i stort sett all information som den boende behöver. Kalendariet informe-
rar om tidpunkt för evenemang som styrelsemöten, driftmöten, städdagar, trappombudsmöten, 
trivselklubbens sammankomster och garagestädning. Senaste nytt-sidan påminner om evene-
mang som är omedelbart förestående och akuta oförutsägbara händelser som inträffar. 
 

Två anslagstavlor finns i varje trapphus, dels en låsbar styrelsetavla för information av mer 
permanent karaktär men även viktiga tillfälliga meddelanden, dels en mindre anslagstavla till-
gänglig för boende i trapphuset och för tillfällig information från styrelsen.  
 

Flygbladet är en nyhetsbulletin i pappersformat med information om kommande händelser, för-
klarande kommentarer, inbjudningar till evenemang samt en del uppmaningar och vädjanden. 
Skriften har delats ut till samtliga hushåll i föreningen. Samma information har funnits som pdf-
fil på hemsidan. Målsättningen att få ut ett nummer per månad har i stort sett uppfyllts. 11 
nummer har utkommit under året med ett sammanslaget nummer för juli/augusti. 
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Underhåll 
En hel del underhållsåtgärder och förbättringar har under året utförts på föreningens fastigheter 
och markytor. 
 
Kvarteret Segelflygaren blev redan 2012 utrustat med elektroniskt passersystem av fabrikatet 
RCO på sina entréportar samt på trapphusens tvättstugedörrar. RCO-systemet infördes under 
2013 även på entréportarna till föreningens återstående 28 trapphus i kvarteren Ballongen, 
Glidflykten och Uppvinden, dock ej ännu på tvättstugedörrarna i nämnda kvarter.  
 
En omläggning av bokningssystemet för bastun, föreningslokalen och gästlägenheten har gjorts. 
Bokningen av nämnda utrymmen sker numera över RCO-systemet, antingen via bokningstavla 
eller via Internet. 
 
I samband med RCO-installationen gjordes en total översyn av skalskyddet. Täckbrickor sattes 
på alla förrådsdörrar som vätter ut mot gata eller gård. Därmed är skalskyddet fullständigt. 
Målsättningen har varit att inget tillträde till något trapphus ska kunna göras med konventionell 
nyckel, endast med RCO-tagg där förprogrammerad behörighet gäller. 
 
Hissen i garagets trapphus Segelflygsgatan 16 har under tidigare år reparerats i omgångar men 
problemen har återkommit. Styrelsen beslutade därför om en mer permanent lösning. Således 
gjordes en totalrenovering av hissen under 2013. 
 
Uteförråden vid och staketen runt särskolan Albatrossen belägen mellan Segelflygsgatan 39-43 
och Glidflyktsgatan 6 har reparerats och målats.  
 
Flera vattenavstängare i VVS-rummen gick inte att stänga helt och läckte ut vatten. Därför be-
slutades att alla tappvattenventiler skulle bytas, från spjällventiler till moderna kulventiler.  
 
Uppvindens lekplats har varit sliten och dessutom behäftad med allvarliga säkerhetsbrister. En 
total upprustning har därför gjorts. Renovering av lekplatsen på kvarteret Segelflygaren har 
under året påbörjats. 
 
Efter påpekande från vår takskottningsentreprenör Södertörns Plåt AB gjordes komplettering av 
livlinefästen och permanenta stegar på taken. 
 
Föreningen har bytt ut det egna interna datasystemet till ett enklare och säkrare webb-hotell 
som numera finns hos Google. 
 
Längs Ballonggatan 1-5 har tegelmurarna med cementkrön och träspaljéer rustats upp. Betong-
sulan har lagats, cementkrönen täckts med målade plåtlock och träspaljéerna målats. 
 
Brandskyddsteknisk besiktning genomfördes under hösten av Södertörns Brandtjänst AB. 
Rapporten hann dock inte färdigställas före årets slut.   
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Skyltningen i garaget på plan 1 och 2 har varit bristfällig. Den uppdaterades under året så att 
varje besöksparkering på plan 1 har fått en egen skylt. Nya skyltar sattes upp för fastighets-
skötare och besökande entreprenörsbilar på plan 2.  
 
Efter uppmaning till boende om att märka sina cyklar gjordes en omfattande utrensning av 
övergivna cyklar i cykelförråden. 67 omärkta cyklar upphittades. Dessa förvaras i särskilt ut-
rymme tills vidare och ska sedan rapporteras till polisen som hittegods. 
 
Avveckling av de extraförråd som för drygt tio år sen byggdes i förrådsgångar och andra utrym-
men har påbörjats. Samtliga hyrestagare har sagts upp. Rivning av förråden har påbörjats men 
kommer att pågå under en treårsperiod då kontrakten haft olika lång uppsägningstid. I och med 
avvecklingen kan boende komma åt sina förråd från trapphuset och vid behov kunna lasta saker 
från gatan eller gården så som fastigheten var planerad ursprungligen. 
 
Garagets in- och utfartsramper var slitna. Stora gropar i asfalten utanför gallergrindarna fylldes 
igen. Uppfartsrampen mot jalusiporten var blanksliten vilket fick till följd att bilar hade svårt att 
ta sig upp, särskilt i samband med vinterväglag. Ytan belades med en greppvänligare asfalt.  
 
Den läckande allrumsterrassen på Glidflyktsgatan 5 gav upphov till stora fuktskador i under-
liggande lägenheter. Terrassen har totalrenoverats. Vidare har övertäckning, s.k. vintersäkring, 
gjorts på allrumsterrassen på Glidflyktsgatan 9 samt även en boendeterrass på Ballonggatan 3 
för planerad åtgärd under 2014.  
 
OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll) har slutförts under året. Därvid har samtliga föreningens 
fastigheter har godkänts. Dock finns undantag. Några lägenheter har fått anmärkningar. Felen 
måste åtgärdas före nästa OVK. 
 
Styrelsen har tidigare haft sitt kombinerade kontor/arkiv/förråd inrymd i ett litet utrymme på 
adress Segelflygsgatan 18. Då behov av större yta ansågs finnas och outnyttjade lokaliteter 
samtidigt fanns i anslutning till fastighetsskötarens expedition på Glidflyktsgatan 1 beslutades 
att använda G1-lokaliteterna för styrelsens verksamhet. Konferensrum, arbetsrum och arkivrum 
iordningställdes under hösten.   
 
Beslut har tagits om en totalrenovering av föreningens samtliga 32 trapphustvättstugor inom 
ramen för 12 miljoner kronor. Upphandling och uppstart hann ej genomföras före årets slut. 
 
Annat underhållsarbete som utförts under verksamhetsåret är följande: 
- Nya tätningslister har monterats på samtliga sopluckor.  
- Snöskottning av samtliga terrasser ska fr.o.m. hösten 2013 utföras av Södertörns Plåt AB.  
- Skadade bräder mellan fönstren i spiraltrapphusen har ersatts med plåtar. 
- Markplanens fönsterbleck har rengjorts.  
- Fönstertätning i de 8 spiraltrapphusen.  
- Ett flertal tvättmaskiner som havererat har bytts ut mot nya. 
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Upphandlingar och nya avtal 
Behovet av kvalitetshöjning när det gäller mark- och trädgårdsskötsel hade under en längre tid 
ansetts nödvändig. En konsult anlitades, Thomas Miller, som på uppdrag av styrelsen tog fram 
ett upphandlingsunderlag. Syftet var att underlätta för styrelsen att på ett likvärdigt sätt välja 
den entreprenör som skulle kunna utföra mark- och trädgårdsuppdraget på bästa sätt. Vid 
bedömningen togs hänsyn till både pris och kvalitet. Styrelsen ansåg att Trivselträdgårdar AB 
från Tyresö hade det bästa anbudet. Mark- och trädgårdsavtalet gäller fr.o.m. 2013-04-01 och 
tills vidare. Trivselträdgårdar AB har under verksamhetsåret påbörjat ett flerårigt upprustnings-
arbete av gårdar och trapplotter. Företaget har hittills utfört arbetet på ett förtjänstfullt sätt. 
 
Med samma likvärdighetsprincip tog styrelsen beslut om upphandling av fastighetsskötseln. Den 
fastighetsskötare föreningen haft under de senaste åren, Allgranth AB, erbjöds att deltaga i 
anbudsprocessen tillsammans med tre andra tänkbara intressenter. Ett förfrågningsunderlag 
togs fram med bistånd från Thomas Miller. Upphandlingen hann ej slutföras före årsskiftet. 
 
Föreningens elavtal med Kraft & Kultur gick ut 2013-06-30. Nytt avtal har tecknats med Enkla 
Elbolaget AB som vid upphandlingstillfället var billigast. Avtalet gäller t.o.m. 2016-09-30.  
 
Utbildningar 
Alla styrelseledamöter har genomgått en eller flera av HSB:s kurser som har med styrelsearbete 
att göra. Även valberedningen har gått kurs liksom revisorerna. Samtliga förtroendevalda har 
således fått styrelseutbildning i någon form hur man på bästa sätt ska utföra sitt uppdrag. 
 
Brukar- och underhållsavtal 
Innan man skaffar lås på loftgång, sätter upp inglasning, markis eller parabol måste styrelsen ge 
sitt tillstånd eftersom medlemmar själva inte får göra ingrepp eller ändra utseende på fastig-
heten utan styrelsens medgivande.  
Föreningen har s.k. brukar- och underhållsavtal för…  
- nyttjande av loftgång (låst loftgångsdörr med tillträde för fastighetsskötare) 
- inglasning av balkong/loftgång 
- uppsättning av markis och parabol. 
 
Försäkringar 
Varje boende bör ha en hemförsäkring som ett ekonomiskt skydd vid inbrott, vattenskada m.m. 
Dock kan skador i lägenheter uppstå som en vanlig försäkring inte täcker. Styrelsen har därför 
även för år 2014 tecknat en försäkring för föreningens bostadsrätter hos Länsförsäkringar till 
medlemmarnas förmån, ett s.k. bostadsrättstillägg. Denna försäkring gäller till 2014-12-31. 
Bostadsrättsföreningen är försäkringspart.  
 
Särskilda avgifter till föreningen 
Vid överlåtelse av bostadsrätt tas en avgift ut med 2,5% och vid pantsättning med 1% av gällan-
de prisbasbelopp. Under 2013 var prisbasbeloppet 44 500 kr. 
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EKONOMI 
 
Årets resultat 
Resultatet för 2013 blev positivt. Styrelsen hade budgeterat ett underskott på 619 174 kr. 
Resultatet blev istället ett överskott på 1 133  596 kr. De främsta orsakerna till överskottet är  

 lägre underhållskostnader då föreningen inte genomfört alla de underhållsåtgärder  
som planerats för i budgeten samt 

 lägre räntekostnader än beräknat för föreningens fastighetslån. 
 
Redovisning 
HSB Stockholm har varit bostadsrättsföreningens ekonomiska och administrativa förvaltare. 
 
Taxeringsvärde 
Taxeringsvärdet för föreningens byggnader är 265 000 000 kr. För marken är taxeringsvärdet 
132 800 000 kr, totalt 397 800 000 kr. 
 
Fastighetsavgift och fastighetsskatt 
Föreningen har betalat kommunal fastighetsavgift med 1 210 kr per lägenhet, totalt 458 590 kr. 
Den statliga fastighetsskatten för lokalerna var totalt 318 000 kr. Tomrättsavgälden för 2013 var 
1 391 673 kr. 
 
Lån och amorteringar 
Föreningen har lån på totalt 169 954 420 kr. Lånen är en blandning av lån knutna till fast ränta 
och lån med rörlig ränta knutna till s.k. swap-avtal. Under året har kvarvarande lån hos Nordea 
och Swedbank sagts upp och flyttats till Svenska Handelsbanken. Totalt flyttades 100 miljoner 
kronor. Föreningen har nu samtliga sina lån hos Svenska Handelsbanken och har därigenom 
förbättrat sina räntevillkor. Lånestatus avser 31 december 2013. Under verksamhetsåret har 
234 893 kr amorterats. 
 
Årsavgifter 
Styrelsen har beslutat att årsavgiften för 2014 ska vara oförändrad. 
 
Garageavgifter 
Avgiften för garageplatser har varit oförändrad under året, 380 kr per månad för bilplats utan 
eluttag, 445 kr/månad för bilplats med eluttag samt 100 kr/månad för mc-plats.  
 
Styrelsen beslutade under året att höja avgifterna för garageplatser och differentiera dessa med 
en avgift för medlemmar och en annan för utomstående. Fr.o.m. januari 2014 höjs avgiften för 
bilplats utan eluttag till 430 kr/månad och 495 kr/månad för plats med eluttag, medan avgiften 
för utomstående som hyr en bilplats generellt är 645 kr/månad. Avgiften för mc-plats höjs till 
150 kr/månad. Här finns heller ingen differentiering. 
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Ersättningar till förtroendevalda 
Enligt beslut på föreningsstämman 2013 höjdes arvodena för styrelsen från 5 till 6 prisbasbelopp 
samt därutöver oförändrat 2 prisbasbelopp för projektarbete och andra åtgärder som kräver 
extra arbetsinsats eller är ersättning för förlorad arbetsinkomst.  
 
Arvodena till valberedningen och revisorerna höjdes från 10 000 kr till ett halvt basbelopp, d.v.s. 
22 250 kr. De höjda beloppen till valberedningen och revisorerna betalas dock först från och 
med 2014 eftersom deras arvode betalas ut under de första månaderna varje år före förenings-
stämman.   
 
Till ledamöter i styrelsen, till revisor och till personer i valberedningen har utbetalats ersätt-
ningar om sammanlagt 323 938 kronor. Som löneersättning har utbetalats 7 200 kr.  
 
Till dessa belopp kommer sociala kostnader om 58 451 kr. 
 
 
SÄRSKILD REDOVISNING AV PROJEKTARBETE OCH LÖNEBORTFALL 
 

 Flytt av föreningens lån till Svenska Handelsbanken. 
 

 Arbete i samband med ny markentreprenör, utformning av kravlista, offertbedömning 
och träff med tilltänkta entreprenörer samt uppstart av ny markentreprenör. 

 

 Insatser i samband med garageincidenten påsken 2013. 
 

 Insats i samband med anlitande av försäkringsmäklare. 
 

 Demonstration av RCO-systemets funktion för boende i tre kvarter. 
 

 Nya styrelselokaliteter på Glidflyktsgatan 1 – renovering av lokaliteterna, flytt av inred-
ning samt utformning och köp av ny inredning.  

 

 Systematiskt brandskyddsarbete 
 
Förslag till vinstdisposition 
Stämman har att ta ställning till följande: 
 

Balanserat resultat……………………………………………………….. 07 932 096 kr 
Årets resultat………………………………………………………………… 01 133 596 kr  
Summa………………………………………………………………………….. 09 065 692 kr  

 
Styrelsen föreslår följande disposition: 
 

Uttag ur Fond för yttre underhåll………………………………….. - 2 434 028 kr  
Överföring till Fond för yttre underhåll…………………………. 03 567 624 kr 
Nytt balanserat resultat…………………………………………………. 07 932 096 kr 
Summa…………………………………………………………………………… 09 065 692 kr 
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Beslut enligt förslaget ovan medför följande utveckling av Fond för yttre underhåll: 
 

Ingående behållning, enligt stämmobeslut 2013…………. 12 992 425 kr 
 

Uttag ur Fond för yttre underhåll  
motsvarande kostnad för 2013……………………………………. - 2 434 028 kr 
 

Överföring till Fond för yttre underhåll………………………… 03 567 624 kr 
 

Utgående behållning…………………………………………………….. 14 126 021 kr  
 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande specificerade resultat- och 
balansräkning med tilläggsupplysningar. 
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  Org Nr: 716416-7939

Styrelsen för 
HSB brf Segelflygaren i Stockholm

Org.nr: 716416-7939

får härmed avge årsredovisning för föreningens 
verksamhet under räkenskapsåret

2013-01-01 - 2013-12-31
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  Org Nr: 716416-7939

HSB brf Segelflygaren i Stockholm
2013-01-01 2012-01-01

Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31

Nettoomsättning Not 1 30 668 008 30 907 883

Fastighetskostnader
Drift Not 2 -16 640 637 -16 638 663
Planerat underhåll -2 434 028 -2 126 366
Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift -776 590 -758 935
Avskrivningar Not 3 -2 473 993 -2 414 616
Summa fastighetskostnader -22 325 248 -21 938 580

Rörelseresultat 8 342 760 8 969 303

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 4 125 818 94 098
Räntekostnader och liknande resultatposter Not 5 -7 334 982 -7 549 392
Summa finansiella poster -7 209 164 -7 455 295

Årets resultat 1 133 596 1 514 009
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  Org Nr: 716416-7939

HSB brf Segelflygaren i Stockholm
2013-01-01 2012-01-01

Balansräkning 2013-12-31 2012-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och ombyggnader Not 6 210 334 925 212 202 232
Inventarier Not 7 25 837 38 755

210 360 762 212 240 987
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristigt värdepappersinnehav Not 8 500 500

500 500

Summa anläggningstillgångar 210 361 262 212 241 487

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 23 303 26 396
Avräkningskonto HSB Stockholm 2 015 674 3 091 016
Placeringskonto HSB Stockholm 2 097 521 1 069 294
Övriga fordringar Not 9 5 992 1 400
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 10 1 326 534 1 618 085

5 469 023 5 806 191

Kortfristiga placeringar Not 11 4 700 000 2 800 000

Kassa och bank Not 12 133 180 128 597

Summa omsättningstillgångar 10 302 203 8 734 789

Summa tillgångar 220 663 464 220 976 275
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  Org Nr: 716416-7939

HSB brf Segelflygaren i Stockholm
2013-01-01 2012-01-01

Balansräkning 2013-12-31 2012-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital Not 13
Bundet eget kapital
Insatser 21 929 356 21 929 356
Upplåtelseavgifter 1 023 618 1 023 618
Underhållsfond 12 992 425 12 248 791

35 945 399 35 201 765
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 7 932 095 7 161 721
Årets resultat 1 133 596 1 514 009

9 065 691 8 675 729

Summa eget kapital 45 011 091 43 877 495

Skulder
Skulder till kreditinstitut Not 14 169 954 420 170 189 313
Leverantörsskulder 527 227 1 794 168
Skatteskulder 133 938 62 939
Fond för inre underhåll 463 550 530 373
Övriga skulder Not 15 54 572 320 982
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 16 4 518 666 4 201 004
Summa skulder 175 652 373 177 098 780

Summa eget kapital och skulder 220 663 464 220 976 275

Poster inom linjen

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 212 376 000 212 376 000
Fastighetsinteckningar totalt uttagna 231 473 000 231 473 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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  Org Nr: 716416-7939

HSB brf Segelflygaren i Stockholm
2013-01-01 2012-01-01

Kassaflödesanalys 2013-12-31 2012-12-31

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster 1 133 596 1 514 009

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 2 473 993 2 414 616
Kassaflöde från löpande verksamhet 3 607 589 3 928 625

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar 290 052 -8 686
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder -1 211 514 -886 687
Kassaflöde från löpande verksamhet 2 686 127 3 033 252

Investeringsverksamhet
Investeringar i fastigheter -593 768 -250 742
Kassaflöde från investeringsverksamhet -593 768 -250 742

Finansieringsverksamhet
Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder -234 893 -1 972 683
Kassaflöde från finansieringsverksamhet -234 893 -1 972 683

Årets kassaflöde 1 857 466 809 827

Likvida medel vid årets början 7 088 908 6 279 080

Likvida medel vid årets slut 8 946 374 7 088 908

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen.
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Org Nr: 716416-7939

HSB brf Segelflygaren i Stockholm

Redovisningsprinciper m.m.

Avskrivning på byggnader

Avskrivning på inventarier

Fond för yttre underhåll

Inkomstskatt och underskottsavdrag

Övriga bokslutskommentarer

Föreningen har inte haft några anställda under året.  

2013-01-01 2012-01-01
Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2013-12-31 2012-12-31
Arvoden styrelse 313 938 316 952
Sociala kostnader 56 189 69 275

370 127 386 227

Revisorer
Föreningsvald 10 000 7 000

Övriga förtroendevalda/anställda
Löner och ersättningar 7 200 3 000
Sociala kostnader 2 262 943

9 462 3 943

Totalt 389 590 397 170
Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift.

En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltnings-
domstolen 2010-12-29 är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten.
Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter
avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 %. 

Föreningens skattemässiga underskott är oförändrat ifrån föregående år och uppgick vid utgången av räkenskapsåret till 
195 581 047.

Belopp anges i kronor om inget annat anges. 
Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Från och med räkenskapsår som påbörjas 2014 träder ny normgivning i kraft, vilket innebär att föreningen framtida år 
kommer att upprätta årsredovisning enligt ett så kallat K-regelverk. Förändringar kommer sannolikt att ske vad gäller synen 
på avskrivningar, investeringar och planerat underhåll. Detta kan medföra att framtida resultat och jämförelsetal avviker 
från denna årsredovisning och budget för 2014.

Avskrivning sker enligt en 100-årig annuitetsplan och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräknad 
ekonomisk livslängd. Övriga anläggningar har en avskrivningstid mellan 10 och 30 år.      

Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserad på inventariernas livslängd cirka 5 år.

Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens 
underhållsplan. 
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Org Nr: 716416-7939

HSB brf Segelflygaren i Stockholm
2013-01-01 2012-01-01

Noter 2013-12-31 2012-12-31

Not 1 Nettoomsättning

Årsavgifter 23 448 551 23 450 936
Hyror 4 576 658 4 567 288
El, enhetsmätning 1 751 623 1 822 001
Bredband 561 000 561 000
Övriga intäkter 468 394 607 327
Bruttoomsättning 30 806 226 31 008 552

Avgifts- och hyresbortfall -132 838 -100 374
Hyresförluster -5 380 -295

30 668 008 30 907 883

Not 2 Drift

Personalkostnader 450 377 419 455
Fastighetsskötsel och lokalvård 2 845 611 2 735 067
Reparationer 2 179 723 2 158 378
El 2 655 243 2 823 347
Uppvärmning 3 284 367 3 136 258
Vatten 560 641 578 336
Sophämtning 783 555 774 676
Fastighetsförsäkring 218 038 222 630
Kabel-TV 330 363 320 828
Övriga avgifter 791 475 749 586
Förvaltningsarvoden 672 229 568 724
Tomträttsavgäld 1 391 673 1 356 958
Övriga driftskostnader 477 343 794 421

16 640 637 16 638 663

Not 3 Avskrivningar

Byggnader 1 919 672 1 919 672
Om- och tillbyggnad 541 403 482 026
Inventarier 12 918 12 918

2 473 993 2 414 616

Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 4 191 5 782
Ränteintäkter HSB placeringskonto 28 227 19 294
Ränteintäkter skattekonto -8 -287
Ränteintäkter HSB specialinlåning 85 176 45 212
Övriga ränteintäkter 8 232 24 096

125 818 94 098

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader långfristiga skulder 4 050 448 5 455 330
Ränteswap kostnader 3 283 916 2 089 483
Övriga räntekostnader 618 4 579

7 334 982 7 549 392
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Org Nr: 716416-7939

HSB brf Segelflygaren i Stockholm
2013-01-01 2012-01-01

Noter 2013-12-31 2012-12-31

Not 6 Byggnader och ombyggnader

Ingående anskaffningsvärde 250 358 786 250 108 044
Årets investeringar 593 768 250 742
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 250 952 554 250 358 786

Ingående ackumulerade avskrivningar -38 156 554 -35 754 856
Årets avskrivningar -2 461 075 -2 401 698
Utgående avskrivningar -40 617 629 -38 156 554

Bokfört värde 210 334 925 212 202 232

Taxeringsvärde

Byggnader 265 000 000 247 800 000
Mark 132 800 000 112 360 000

397 800 000 360 160 000

Not 7 Inventarier

Ingående anskaffningsvärde 1 132 277 1 132 277
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 132 277 1 132 277

Ingående avskrivningar -1 093 522 -1 080 604
Årets avskrivningar -12 918 -12 918
Utgående avskrivningar -1 106 440 -1 093 522

Bokfört värde 25 837 38 755

Not 8 Aktier, andelar och värdepapper

Ingående anskaffningsvärde 500 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 500 500

Not 9 Övriga kortfristiga fordringar

Skattekonto 5 992 0
Övriga fordringar 0 1 400

5 992 1 400

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Fastighetsförsäkring 0 218 038
Tomträttsavgäld 373 068 339 201
Bredband 134 064 140 250
Övriga förutbetalda kostnader 190 997 270 179
Enhetsmätning el 623 000 644 000
Övriga upplupna intäkter 5 405 6 417

1 326 534 1 618 085
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Org Nr: 716416-7939

HSB brf Segelflygaren i Stockholm
2013-01-01 2012-01-01

Noter 2013-12-31 2012-12-31

Not 11 Kortfristiga placeringar

Specialinlåning 3-mån HSB Stockholm 4 700 000 2 800 000
4 700 000 2 800 000

Not 12 Kassa och bank

Penningmarknadskonto, Swedbank 71 306 70 202
Plusgiro, Nordea 18 374 15 334
Sparkonto, Nordea 43 499 43 061

133 180 128 597

Not 13 Förändring av eget kapital
Uppl. Underh.- Balanserat

Insatser avgifter fond resultat Årets resultat
Belopp vid årets ingång 21 929 356 1 023 618 12 248 791 7 161 721 1 514 009
Resultatdisp enl. stämmobeslut 743 634 770 375 -1 514 009
Årets resultat 1 133 596
Belopp vid årets slut 21 929 356 1 023 618 12 992 425 7 932 095 1 133 596

Not 14 Skulder till kreditinstitut

Ränteändr. Nästa års
Låneinstitut Lånenummer Ränta dag Belopp amortering
Stadshypotek 2,09% 2014-03-13 31 131 000 0
Stadshypotek 2,32% 2014-03-04 18 000 000 0
Stadshypotek 2,60% 2016-12-01 3 815 886 381 592
Stadshypotek 2,55% 2016-12-01 7 730 000 0
Stadshypotek 2,65% 2014-12-01 19 869 000 0
Stadshypotek 2,65% 2014-12-01 12 093 000 0
Stadshypotek 2,16% 2014-02-11 33 425 000 0
Stadshypotek 2,32% 2014-03-04 33 000 000 0
Stadshypotek 2,19% 2014-03-04 10 890 534 277 464

169 954 420 659 056

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 169 295 364

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 166 659 140

Föreningen har följande swapavtal
Nominellt Marknads

Låneinstitut Kontraktsnummer Ränta Förfallodag belopp värde
Nordea 884381/1092629 3,35% 2014-02-27 11 098 632 -63 724
Nordea 968524/1212376 3,86% 2016-11-03 33 425 000 -2 365 307
Nordea 968525/1212377 3,98% 2017-11-03 30 000 000 -2 578 039
Nordea 1050864/1328975 3,79% 2017-11-20 21 000 000 -1 624 462
Nordea 968526/1212378 3,77% 2018-11-05 30 000 000 -2 483 401

125 523 632 -9 114 933

Not 15 Övriga skulder

Depositioner 0 278 591
Moms garageplatser 9 186 5 269
Personalens källskatt 45 386 37 122

54 572 320 982

902100
902099
704341
630393
609439

912155
916101
916103

902101
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Ekonomisk femårsöversikt för åren 2009-2013 (i tusen kronor) 
 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Rörelseintäkter           
Årsavgifter  23 932  23 451  23 451  23 451  23 448 
Hyror  4 268  4 240  4 501  4 562  4 577 
El, Enhetsmätning1  1 984  1 794  1 766  1 822  1 752 
Övriga intäkter  217  462  932  1 168  1 029 
Avgifts- och hyresbortfall  -200  -135  -91  -92  -133 
Hyresförluster  0  -2  -3  -3  -5 
Summa Rörelseintäkter  30 201  29 810  30 556  30 908  30 668 
      
Fastighetskostnader      
Personalkostnader  -366  -442  -440  -419  -450 
Fastighetsskötsel och städ  -1 570  -4 100  -2 428  -2 735  -2 846 
Reparationer  -2 171  -2 520  -2 365  -2 158  -2 180 
El  -2 694  -2 869  -2 790  -2 823  -2 655 
Uppvärmning  -3 092  -3 201  -2 948  -3 136  -3 284 
Vatten  -493  -526  -521  -578  -561 
Sophämtning  -823  -780  -798  -775  -784 
Fastighetsförsäkring  -159  -159  -180  -223  -218 
Förvaltningsarvoden  -607  -663  -789  -569  -672 
Tomträttsavgäld  -1 358  -1 460  -1 256  -1 357  -1 392 
Planerat underhåll  -2 707  -2 932  -2 615  -2 126  -2 434 
Fastighetsskatt och -avgift  -650  -726  -735  -759  -777 
Avskrivningar  -2 428  -2 444  -2 392  -2 415  -2 474 
Övrigt  -858  -1 043  -1 546  -1 866  -1 598 
Summa Fastighetskostnader  -19 976  -23 865  -21 803  -21 939  -22 325 
      
Rörelseresultat  10 225  5 945  8 753  8 969  8 343 
      
Finansiella poster      
Ränteintäkter och liknande  26  16  45  94  126 
Räntekostnader och liknande  -6 678  -6 384  -6 749  -7 549  -7 335 
Summa Finansiella poster  -6 652  -6 368  -6 704  -7 455  -7 209 
      
Årets resultat  3 573  -423  2 049  1 514  1 134 
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Kallelse till föreningsstämma 
 

Kallelse till 

Ordinarie föreningsstämma 
i 

HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING SEGELFLYGAREN NR 143 I STOCKHOLM 
Onsdagen den 7 maj 2014 kl. 19.00 

i Skarpnäckskyrkan, Skarpnäcks allé 31-33 
Kaffe och smörgås kommer att serveras från kl. 18.30 då även styrelsen finns på plats. 

 
  Dagordning 
01. Stämmans öppnande 
02. Val av mötesordförande vid stämman 
03. Anmälan av ordförandens val av protokollförare 
04. Godkännande av röstlängd 
05. Fastställande av dagordningen 
06. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet tillika rösträknare 
07. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 
08. Styrelsens årsredovisning 
09. Revisorernas berättelse 
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
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. Val av revisor och revisorssuppleant 
16. Val av valberedning 
17. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB 
18. Motioner som bifogats handlingarna 
19. Övriga anmälda ärenden 
20. Stämmans avslutande 
 
______________________________________________________________________________ 
Vad som gäller angående deltagande, rösträtt och ombud på föreningsstämman: 
Varje medlem har en röst. Om fler medlemmar äger bostadsrätt gemensamt, har de tillsammans en röst. Röstbe-
rättigad är den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Medlem får medföra högst ett biträde. 
Medlem kan företrädas av ombud, t.ex. medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, förälder, syskon, 
barn eller medlem i föreningen. Ombudet ska ha en skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten gäller ett år från ut-
färdandet. Ombud som själv är medlem och har rösträtt på stämma kan rösta för sig själv och den medlem som 
företrädes genom fullmakt. Ingen deltagare på stämman får såsom ombud företräda mer än en medlem.   
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MOTIONER 
 
6 motioner har inkommit till styrelsen. Styrelsen förvarar motionerna i original. Här har de åter-
givits som de står med undantag för stavfel, uppenbara tryckfel och handskrivna underskrifter. 
 
 
 
 
Motion nr 1 daterad 2014-01-15 
 
Motion till årsstämman 2014 i Bostadsrättsföreningen Segelflygaren 
 

Vi som skrivit denna motion har sett att flera boende har skaffat bubbelbadkar, därför yrkar vi 
på att det installeras separata vattenmätare till varje lägenhet, så att var en betalar sin egen 
vattenförbrukning.   
 
Skarpnäck 20140115 
 
Inger Andersson  Margareta Isaksson    Bertil Persson 
Berit Bjelke  Solveig Kvarnström    Gunnel Sand 
Inger Brandt  Arne Lindell    Margith Schwarz 
Maj-Britt Danielsson  Kerstin Lindell    Toini Stenberg 
Solveig Danielsson  Siv Meyer     Gunnar Söderlund  
Kerstin Ehliar  Margaretha Magnusson   Monica Söderlund 
Birgitta Engström  Gertrud Myrman   Solveig Åkerström 
 
Styrelsens kommentar till motion nr 1: Föreslår stämman att bifalla motionen med tillägget att 
genomförandet kommer att ske under 2015. 
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Motion nr 2 daterad 2014-02-04 
 
Till Styrelsen för brf. Segelflygaren. Motion 
 

I vissa lägenheter har balkongerna byggts sida vid sida utan mellanrum. Detta gör att de boende 
står alldeles intill varandra när de vistas på balkongen, det finns inget privat utrymme, då 
befintliga sidostycken är så låga. Det är även lätt att ta sig över befintligt sidostycke till grannens 
balkong. Dessa balkonger har tre sidostycken istället för fyra. Lägenheterna har så att säga ett 
sidostycke tillgodo. Förslag: att det fjärde sidostycket sätts över det nuvarande så att en vägg 
bildas mellan balkongerna, de bör gå längs med husväggen upp till balkongen som ligger ovan-
för. Styrelsen bör åtgärda detta för att få en enhetlig lösning. Om enskilda bostadsrättsinne-
havare sätter upp individuella lösningar ger det byggnaden ett rörigt utseende. 
 

Vänligen 
Karin Hammarberg 
 

Styrelsens kommentar till motion nr 2: Föreslår stämman att avslå motionen tills vidare p.g.a. 
att styrelsen behöver mer tid för att utreda frågan vidare med avseende dels på de hållfast-
hetsmässiga problemen, dels att bygglov måste utverkas.  
 
 
 
 
Motion nr 3 daterad 2014-02-04 
 
Motion till årsstämman 2014 
 
Bättre belysning på innergårdarna 
 
Undertecknad föreslår att utebelysningen för alla marklägenheter i föreningen omkopplas och 
styrs centralt tillsammans med övrig utebelysning. Föreningen ansvarar därefter för drift och 
underhåll av armaturerna. Fördelen med detta är ljusare gårdar vilket ger färre mörka hörnor på 
gårdarna som i sin tur bidrar till minskad skadegörelse på gårdarna. 
 

Leif Sjölund 
 

Ballonggatan 7A, 12833 Skarpnäck 
 
Styrelsens kommentar till motion nr 3: Föreslår stämman att bifalla motionen. 
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Motion nr 4 daterad 2014-02-20 
 
Till Brf Segelflygaren 
 
Motion på grund av den av årsstämman den 4 maj 2011 antagna motionen nr 4 med svar av 
styrelsen, inlämnad av Leif Sjölund den 28 februari 2011 och som avser mätning och debitering 
av varmvatten för enskilt hushåll, men vilket stämmobeslut inte har lett till några åtgärder av 
styrelsen. 
 

Stämman biföll 2011 dels Sjölunds motion, om att införa mätutrustning för och ordna så att 
mätning med debitering ska ske för enskilt hushåll, dels styrelsens svar härför, om att saken 
skulle utredas vidare fram till att dessa åtgärder kunde presenteras.  
 

Styrelsen hade redan före rubricerad årsstämma själv påbörjat en studie, och fattat beslut om 
att utreda saken, men inget har synbarligen skett härvidlag. Inte heller har något skett för vad 
stämmans antagande av motionen 4 styrelsens svar ska leda till. 
 

Styrelsen har alltså inte under cirka tre år meddelat någonting beträffande motionen 4, för att 
få till stånd det som Sjölund motionerade om. Den har inte heller berättat för medlemmarna 
något om resultatet av den förut påbörjade egna utredningen, när den beräknas att bli färdig 
och om vad den kan antas att kunna leda till. Den har uppenbarligen inte gjort något alls för att 
nå fram till ett slut för det här ärendet. Detta har styrelsen inte ägt rätt att underlåta. 
 

Med ett införande av värmemätning och debitering av värmeförbrukning kommer medlems-
kollektivet att spara in stora utgifter, genom att totalförbrukningen av varmvatten kommer att 
minska kostnaderna med omkring 15%. Det här leder också till en miljömässigt bra sak, näm-
ligen att vare sig energi eller vatten slösas bort. Det är därför av vikt att åtgärder sätts i gång, för 
att få till stånd det som motionären har i motionen 4 yrkat. Detta innebär att ett enskilt hushåll 
ska kunna få sin månadsavgift minskad med drygt 200 kr/månad. 
 

Då för närvarande inget har visat sig att ha företagits av styrelsen beträffande den av stämman 
antagna motionen 4 med svar, behöver den åläggas att inom en viss tid göra klar en sådan ut-
redning, starta en upphandling för mätutrustning och vidare se till att ett lämpligt debiterings-
underlag tas fram. 
 

Jag föreslår därför att årsstämman beslutar att ge styrelsen tid fram t.o.m. årets 2015 ordinarie 
stämma med att utföra dessa tre huvuduppgifter, så att den då kan redovisa för årsstämman 
när ett sådant system kan sättas eller har satts i drift och vad mer konkret detta innebär för 
medlemmarna. 
 

Björn R. Östman 
Segelflygsgatan 20 
 
Styrelsens kommentar till motion nr 4: Föreslår stämman att bifalla motionen med avseende på 
värmemätning. 
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Motion nr 5 daterad 2014-02-23 
 
HEJ. 
Det vore bra om varje lägenhet får sin egen varmvattenmätare. De boende skulle bli mer 
sparsamma med förbrukningen. Det skulle gynna miljön bland annat. 
 
M.V.H. 
Dick-Einar Larsson 
Segelflygsg. 27 
 
Styrelsens kommentar till motion nr 5: Föreslår stämman att bifalla motionen. 
 
 
 
 
Motion nr 6 daterad 2014-02-25 
 
Hej, 
Mitt favoritämne bastun. I nuvarande skick är bastun rätt sliten och gammal. Omklädnings-
rummet är opraktiskt och tråkigt. Duschutrymmet börjar också bli slitet och ledsamt. Själva 
bastun är kanske för dagens läge lite onödigt stor och i nuvarande läget också rätt slitet. 
 
Mitt förslag till motionen om bastun är att man skulle renovera den nu i samband med renove-
ringen av tvättstugorna.  
 
Man kan minska på själva bastukammaren och göra den lite mindre med bastulave för högst 
fem personer och med en modernare bastuugn. Duschutrymmet skulle kaklas om och 
omklädningsrummet också målas om och ny golvmatta eller kakel kunde läggas. Man kunde 
avskilja entrén tydligare med kappställ och ställning för skorna, ta bort de trista nuvarande kläd-
skåpen och istället ha hyllor och knaggar för kläder och handdukar. Möblerna som finns är slitna 
och kunde ersättas med bara några bänkar och kanske ett bord. Jag tycker inte man ska äta i 
bastun, vilket en del gör nu och inte städar efter sig. Toan behöver också fräschas upp, lättare 
skött om man satte klinker på golvet och kakel på väggarna. 
 
Mvh. 
Viveca Kulvik 
Glidflyktsgatan 9 lgh 301 
 
Styrelsens kommentar till motion nr 6: Föreslår stämman att avslå motionen, men utlovar en 
totalrenovering av bastun, dock tidigast 2015. 
 


