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FÖRENINGSSTÄMMA 
 
Bostadsrättsföreningen Axets ordinarie föreningsstämma hålls i februari 2004. 
Kallelse kommer separat. 
 
PRELIMINÄR DAGORDNING 

1.  Mötets öppnande 
2.    Val av ordförande för stämman 
3.    Anmälan av sekreterare 
4.  Förteckning över närvarande medlemmar 
5.    Fastställande av dagordning 
6.    Val av två protokolljusterare 
7.    Fråga om kallelse behörigen skett 
8.    Motioner/Anmälda frågor 
9.  Styrelsens årsredovisning 

10.    Revisorernas berättelse 
11.    Fastställande av resultat- och balansräkning 
12.    Beslut i anledning av föreningens resultat  
13.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
14.    Fråga om arvode 
15.    Val av styrelseledamöter och suppleanter 
16.    Val av revisor och revisorsuppleant 
17.    Val av valberedning 
18.    Val av ombud till HSB 
19.  Övriga frågor – ordet är fritt 
20.  Avslutning 

 
FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 
Den som vill föreslå eller behandla något särskilt på stämman skall lämna in en 
skriftlig anmälan till styrelsen senast den 31 december 2003. 
 
RÖSTRÄTT 
Vid ingången till stämman skall alla kunna uppge lägenhetsnummer och vid behov 
kunna legitimera sig eller visa upp handling som styrker innehav av bostadsrätt i 
Brf.Axet, t.ex. den gröna boken eller godkänt överlåtelseavtal. 
 
VIKTIGT ATT DU KOMMER 
Det är många viktiga frågor som behandlas på stämman och Du får en chans att 
träffa andra som bor i föreningen. 
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ÅRSREDOVISNING 
 
Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Axet i Stockholm får härmed avge redovisning 
för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 1 september 2002 - 31 augusti 2003. 
 
 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
Föreningen bildades den 4 augusti 1930 
och registrerades i Länsstyrelsen den 18 
april 1931. Lagfart erhölls den 11 augusti 
1930. 
 
Föreningen äger och förvaltar fastig-
heterna Axet 2 och 3, Rågen 2 och 3 samt 
Grindshage 9 i Stockholm. Tomtmarken 
ägs av föreningen. 
 
Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i 
Trygg-Hansa. 
 

Styrelsen 
Styrelsen har från februari 2003 haft 
följande sammansättning: 
 
Ordinarie ledamöter 

Maria Fryklund ordf. 
Hans Kvart v.ordf. 
Johan Åhman sekr. 
Peter Andersson  
Olav Heinmets  
Zanna Larmén  
Christer Sigevall HSB Stockholm 

 
Suppleanter 

Inge Björkander  
Anja Lyström  
Inger Nordling studieorg. 
Jörn Poulsen HSB Stockholm 

 
Revisor 
Föreningens revisor har under året varit 
Mona Larsson med Jan Höglund som 
suppleant. Övrig revisor är BoRevision 
AB. 

Vicevärd 
Vicevärd är Per-O Östlund. 
 

Firmatecknare 
Föreningens firma har tecknats av dels 
hela styrelsen, dels av Fryklund, Kvart, 
Åhman och Östlund två i förening. 
 

Attesträtt 
För värme upp till 300 000:-, vatten och 
el upp till 150 000:- samt övriga poster 
upp till 50 000:- har attesträtt innehafts 
av Fryklund, Kvart, Åhman och Östlund 
var för sig och för belopp därutöver av 
två i förening. 
 

Bankfack 
Föreningens bankfack har disponerats av 
Fryklund, Kvart, Åhman och Östlund var 
för sig. 
 

Ombud vid distriktsstämma 
Ombud vid HSB:s distriktsstämma har 
varit ordinarie styrelseledamöter med 
suppleanter. 
 

Mandatperiod 
Mandatperioden för styrelseledamöter 
och suppleanter är två år. På stämman går 
mandatperioden ut för Fryklund, Kvart, 
Åhman och suppleanten Lyström. 
 

Valberedning 
Stämman valde Joel Bark (samman-
kallande), Thomas Nordén och Anna 
Hedelius till valberedning. 
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Arvoden 
Arvodena fastställdes av stämman till 
följande. Enbart revisorns arvode 
ändrades. 
 Styrelsen (inkl suppleanter 9 pers) 

får fördela 2,5 basbelopp för 
arvoden och övriga kostnader. För 
2003 är summan 96 500 kr. 

 Revisor får 10 % av basbelopp, för 
2003 är summan 3 860 kr och 
revisorsuppleant får 400 kr. Därtill 
utges mötesarvode med 450 kr per 
styrelsemöte. 

 Valberedningen får 800 kr/pers. 
 

Möten 
Ordinarie föreningsstämma hölls tisdagen 
den 18 februari 2003 i Eriksdalsskolans 
matsal. 92 röstberättigade medlemmar 
kom. Jämfört med tidigare var det många 
som kom vilket till stor del var ett resultat 
av det arbete som gjordes för att göra 
stämman mer välbesökt. På stämman 
bjöds läsk, snittar och godis. Deltagandet 
på senaste sex stämmorna visas i 
diagrammet. 

 
Styrelsen hade 12 protokollförda möten. 
 
Ett möte för att diskutera hur stämman 
kan göras attraktivare hölls den 8 
oktober. Många bra förslag framfördes av 
de 11 som kom. 
 
Den 5 november hölls möte för de 
vindsombyggare som ännu inte fått ytan 
införlivad i lägenheten. Under mötet 
diskuterades just införlivandet. 
 
I januari hölls fem husmöten. Föreningen, 
huset och stämman diskuterades. Totalt 
besöktes husmötena av 97 personer. 

 

Motioner och förslag 
Fyra motioner hade lämnats in: 
# 1 föreslog att avgiften för kabel-TV ska 
separeras så att enbart de som vill ha 
kabel-TV behöver betala. 
Stämman avslog motionen. 
 
# 2 föreslog införande av en tvättavgift 
per tvätt. 
Stämman avslog motionen. 
 
# 3 föreslog att balkonger byggs på 
Vickergatan. 
Diskussionen mynnade ut i beslutet att 
motionären bildar en grupp som 
undersöker intresset bland de boende och 
möjligheten att bygga balkonger på 
Vickergatan. Gruppen ska sedan 
återkomma till styrelsen. 
 
# 4 föreslog att en enskild medlem ska 
uteslutas och att reglerna för inredning av 
vindar beskrivs. 
Stämman beslöt att reglerna ska be-
skrivas. 
 

Anställda 
Lennart Johansson är anställd som 
fastighetsskötare. 
 
Lokalvårdaren och trädgårdsskötaren 
Helena Johansson kom tillbaka från sin  
föräldraledighet i februari. Fram till dess 
delades städningen av vikarierna Ammi 
Eriksson, Emmy Östlund och Victoria 
Greve. Victoria slutade i oktober och 
ersattes av Lina Hedström. Under 
sommaren hoppade Emmy in vid behov 
för att städa och rensa ogräs. 
 

Ägarstruktur 
Brf.Axet består av 404 bostadsrätter. 
Under året har 54 bostadsrätter överlåtits 
vilket innebär en omsättning på 13 %. 
Många bostadsrätter ägs av fler än en 
person. Dessutom äger några medlemmar 
fler än en bostadsrätt. Varje bostadsrätt 
har en röst på stämman. En medlem som 
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äger flera lägenheter har ändå endast en 
röst på föreningsstämman. 
 
HSB Stockholm äger fyra bostadsrätter. 
HSB:s lägenheter finns på Vickergatan 
där de funnits ända sedan huset byggdes. 
Under året sålde HSB två av sina 
bostadsrätter. 
 
Två medlemmar äger vardera två 
bostadsrätter. 
 

Fastigheter 
Föreningen består av följande fastig-
heter: 
 
fastighet Byggd Renoverad 
Axet 3 1930 1984 
Grindshage 9 1931/1933 1986 
Rågen 3 1932 1987 
Rågen 2 1937 1991 
Axet 2   1938 1992 
 
Med renoverad menas en fullständig 
ombyggnad, t.ex. tilläggsisolerad fasad, 
nya fönster, ledningar och stammar samt 
nya kök och badrum i lägenheterna m.m. 
 
Byggnader 
Axet 3 
 Renoveringen av trapphusen 

avslutades. Samtliga brevlådor 
byttes och inkasten gjordes större. 

 Axet begärde en offert för att även 
måla om entréernas utsida. Men då 
kostnaden skulle bli 150 000 kr 
bestämdes att åtgärderna får vänta 
tills senare. 

 Kondensproblemet på vinden i 3:an 
åtgärdades genom att ett igensatt 
ventilationsfilter rengjordes. 

 Varmvattencirkulationen justerades. 
Funktionen förbättrades men prob-
lemet kvarstår i några lägenheter. 

 En lägenhet som HSB äger fick 
totalsaneras p.g.a. kattpisslukt. HSB 
betalade. 

 Portkoden fungerade bättre sedan 
koden byttes och nya siffror 
användes. 

 
Grindshage 9 
 Omputsningen av fasaden 

slutfördes. 
 Taket behöver åtgärdas, offerter 

begärdes in och arbetet beställdes. 
 Det lilla taket över barnstugan 

tätades provisoriskt. 
 Entréfönstren skrapades, kittades 

och målades om. 
 
Övriga byggnader 
Övriga byggnader har inte behövt 
åtgärdas förutom det löpande underhållet. 
 

Vickergatans trapphus 
En totalrenovering av trapphusen 
avslutades under året. Totalkostnaden 
blev drygt 720 000 kr. Bytet och 
förstoringen av brevinkasten tog extra 
lång tid p.g.a. svårigheten att komma in i 
alla lägenheter. 
 

Putsproblem 
Efter många års processande mot HSB 
Stockholm blev till slut fasaden på 
Grindshage 9 omputsad på deras 
bekostnad. Därefter fördes diskussioner 
om garantiåtagande m.m. 
 

Eriksdalsgatans tak 
Efter en vattenskada anlitades en expert 
som konstaterade att papp, läkt, tegel, 
plåtar och gångbryggor behöver bytas. 
Offerter begärdes in och beställningen 
gick till företaget Jonaeson & Wendel till 
priset 1 050 000 kr. Arbetet har startat 
under pågående räkenskapsår. 
 

Värmeanläggningen 
Föreningen är ansluten till Stockholm 
Energis fjärrvärmenät. Vår egen värme-
central reglerar värmen på ett tillförlitligt 
sätt. Ett serviceavtal med TAC Svenska 
AB garanterar kvaliteten på an-
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läggningen. För att minska kostnaden 
sänktes temperaturen en grad. 
 

Underhållsplan 
Under verksamhetsåret har den lång-
siktiga underhållsplanen uppdaterats. 
Underhållsbudgeten fastställdes till 
1 985 000 kr. Underhållsplanen finns hos 
vicevärden. 
 

Vindsombyggnader 
I fastigheten Grindshage 9 är det möjligt 
att inreda vinden ovanför lägenheterna 
högst upp till bostadsyta. Totalt är 
vindarna ovanför 17 av totalt 22 möjliga 
lägenheter ombyggd. 
 
Reglerna för ombyggnaden är i korthet 
följande: 
1. Ansökan ska göras till styrelsen. 
2. Axet tar inte betalt för råvinden. 
3. Den som bygger står själv för alla 

(även ev. framtida) kostnader. 
4. Det är enbart tillåtet att bygga 

ovanför den egna lägenheten och den 
del ovanför trapphus som styrelsen 
beviljar. 

5. Ombyggnaden ska ske i enlighet med 
Axets regler som framgår av det 
kontrakt som upprättas och som finns 
hos vicevärden. 

6. När ombyggnaden är klar tas ett 
hyrestillägg ut tills vindsytan inför-
livas i lägenheten vid en stämma. 

 

Ombyggnad i lägenheten 
Många vill bygga om i lägenheten, t.ex. 
ta bort en vägg, ändra i köket eller kakla 
badrummet. För att bygga om krävs 
styrelsens tillstånd. Under året beviljades 
sju ansökningar och en avslogs. Avslaget 
gällde installation av braskamin. 
 
 
 

Porttelefon 
Alla portar, utom de på Vickergatan, har 
porttelefon. Porttelefonen är kopplad till 
telefonnätet och porten kan – om fastig-

hetsskötaren programmerar in telefon-
numret – öppnas från lägenheten. 
 

Bredband 
Bredbandsbolagets bredbandsnät är in-
stallerat i fastigheterna. Den som är 
intresserad kan beställa abonnemang på 
www.bredbandsbolaget.se. 
 
Under året justerades avtalet som reglerar 
äganderätten av viss utrustning i nätet. 
Som tack fick vi en ny dator till 
vicevärdskontoret av Bredbandsbolaget. 
Under året nåddes en överenskommelse 
om de kvarstående installationsbristerna 
genom att Bredbandsbolaget betalade 
Axet 25 000 kr. 
 
Kabel-TV 
Föreningen har ett avtal om kabel-TV 
med Com hem till 27/11 2004. Axet 
betalar ca 220 000 kr per år vilket i 
genomsnitt betyder ca 45 kr per lägenhet 
och månad. 
 
I kostnaden ingår Com hems basutbud. 
Den som vill kan köpa fler kanaler, för  
mer information se www.comhem.se. 
 

El-abonnemang 
Vårt 3-åriga avtal med Fortum om fast 
elpris löpte ut 2003-05-31. Efter en 
omfattande upphandling band vi på nytt 
elpriset i tre år hos Fortum fr.o.m. 2003-
08-01 t.o.m. 2006-07-31 till priset 27 öre 
kWh. Därtill kommer nätavgift, energi-
skatt och moms. 
  

Tvättstugor 
Föreningen har tvättstugor på Råggatan 
10, Timotejgatan 5, Timotejgatan 6 och 
Eriksdalsgatan 34. Alla tvättstugor har 
timer som automatiskt slår av maskinerna 
när tvättstugan stängs. 
 
Efter att offerter begärts in beställdes 
ombyggnaden av Råggatans tvättstuga. 
Tvättstugan har renoverats under 
pågående räkenskapsår. 
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I tvättstugan på Timotejgatan 6 byttes en 
avfuktare i torkrummet. 
 
Till varje tvättpass hör bestämda 
städuppgifter. Städningen kunde skötas 
bättre. Tyvärr förekom som vanligt stöld 
av tvätt ur torkrummen. 
 

Inventarier 
En utförlig inventarielista finns på 
vicevärdskontoret. Under året köptes två 
hemdatorer, en till Lennart för 33 690 
och en till Per-O för 36 241 kr samt en 
Belostraktor för 110 000. 
 

Uthyrda lokaler 
Föreningen hyr ut 21 lokaler med 
särskilda kontrakt. En lokal fick en ny 
hyresgäst under året.  
 
Axet arrenderar även ut mark på gårdarna 
till Birka Energi för transformator-
stationer. Arrendet, som löper ut år 2017, 
inbringar 9 000 kr per år. 
 
Stokab, som äger det fiberoptiska nätet i 
gatorna, betalar 1 000 kr per år i hyra för 
teknikutrymme och kabelrör i källarna. 
Beloppet räknas upp med KPI varje år 
och bestäms enligt ett avtal som gäller till 
2021-04-01.  
 

Andrahandsuthyrning 
Styrelsen behandlade 43 ansökningar om 
att få hyra ut lägenheten i andra hand. Av 
dessa godkändes 39 och 4 avslogs. 
 
Andrahandshyresgäster ska kontakta 
vicevärden eller fastighetsskötaren för 
information om föreningens ordnings-
regler. 
 

 
Om Axet 
Föreningens informationsskrift ”Om 
Axet” kom ut vid 6 tillfällen. 
 

Information om Axet 
Under året uppdaterades häftet ”Infor-
mation till nyinflyttade”. Den som är 
intresserad kan hämta häftet hos vice-
värden eller fastighetsskötaren. 
 

Varningar 
Fyra varningar delades ut, två p.g.a. 
obetald årsavgift och en p.g.a. otillåten 
andrahandsuthyrning. En varning riktades 
till HSB Stockholm med uppmaning att 
sanera en lägenhet som luktade kattpiss. 
 

Skador 
En portruta krossades. En brand uppstod i 
en lokal. Några källarinbrott inträffade. 
 
För att försvåra inbrott förstärktes 
källardörrar. Med anledning av branden 
initierades en brandbesiktning. 
  

Fritidsverksamhet 
Väv- och hobbyklubbarna har fortsatt sin 
verksamhet. Mot erläggande av deposi-
tionsavgift kan nyckel lösas ut hos 
fastighetsskötaren. 
 
Hobbyklubben ansökte om bidrag till en 
bandslipmaskin för 6 500 kr. Styrelsen 
avslog ansökan med motiveringen att 
verksamheten i huvudsak ska vara 
självfinansierad och att bidrag till 
maskininköp nyligen givits. 
 

Tejan 
Föreningslokalen Tejan hyrdes vid 62 
tillfällen. Hyran är 100 kr/dygn och 
depositionsavgiften är 1 500 kr 
 
Ca 30 personer kom på Axets Lussekaffe, 
drack glögg och lyssnade på ett föredrag 
om Ernest Hemingway. 
 
 

Bastu/solarium 
Under året delades 10 nya nycklar ut. För 
att få tillträde till bastun/solariet måste 
man kvittera ut en nyckel hos fastighets-
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skötaren och betala 100 kr per år i 
städavgift. Därefter är bastun avgiftsfri 
medan solariet kräver att man betalar i 
myntautomaten. 
 

Övernattningsrum 
Föreningens två övernattningsrum var 
sammanlagt bokade under 332 nätter. 
Hyran är 100 kr per dygn. 
 
Varje rum har två sängar. Pentry och 
dusch är gemensamt för båda rummen. 
 

Cykelförvaring 
Under året delades 20 nya cykelrums-
nycklar ut. Depositionsavgiften för 
nyckeln är 100 kr. 
 
Fler cykelställsplatser ordnades genom 
att omärkta och övergivna cyklar 
rensades bort. För att det inte ska bli 
överfullt är det viktigt att man tar bort sin 
cykel när den inte längre används. 
  

Gårdarna 
Som tidigare har flera medlemmar själva 
ordnat och vårdat rabatter på föreningens 
mark. På gårdarna finns också 20 
odlings-rutor som samtliga varit 
upptagna. Odlingsrutorna fördelades av 
Anja Lyström under våren. 
Vid juletid lystes gårdarna upp av 
traditionsenliga julgranar och julgrans-
belysningen fick vara i fred. 
 
En bilist trodde sig ha upptäckt en egen 
parkeringsplats vid gaveln vid Eriksdals-
gatan 36. Marken är föreningens och för 
att stoppa tilltaget sattes en förbudsskylt 
upp. Ibland parkerades motorcyklar på 
gårdarna. Det är inte tillåtet, särskilt inte i 

cykelställen. Ytterligare ett problem är 
fimpar som slängs ut från fönstren.   
 

Gårdsfest 
Den 30 augusti ordnades gårdsfest med 
riktig trubadur och äkta grillmästare. 
Cirka 40 personer kom. De var nöjda 
trots att det började regna och festen fick 
flytta in i Tejan. 
 

Traktor 
Under året köptes en begagnad traktor för 
110 000 kr och den gamla såldes för 
20 000 kr. Lennart fick alltså äntligen en 
traktor med värme i hytten. 
 

Sopor 
Föreningen har ett grovsoprum på 
Råggatan 8 för skräp från lägenheterna i 
Axet. Efter att sopmängden ökat kraftigt, 
där allt knappast kan komma från Axets 
lägenheter, försågs grovsoprummet med 
kodlås. 
 

Brandvarnare 
Från 1 januari är det krav på att det ska 
finnas brandvarnare i alla lägenheter. 
Under året besiktigades lägenheterna och 
föreningen installerade brandvarnare där 
så behövdes. 
 

Skyltar om ”ingen reklam” 
Många hämtade textremsor att klista på 
brevlådan så man slipper reklam. 
Textremsorna finns hos vicevärden och 
fastighetsskötaren. 
 

Hemsida 
Ett omfattande arbete för att skapa en 
hemsida för Axet drogs igång under 
ledning av Olav Heinmets. Föreningen 
registrerade domänen www.brfaxet.se. 
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EKONOMISK BERÄTTELSE 
 
Ekonomiförvaltning 
Den löpande ekonomiförvaltningen sköts 
enligt avtal av HSB Stockholm. 
 
Allmänt 
Verksamhetsåret ger ett överskott med 
292 695 kr. Det är bättre än det 
budgeterade nollresultatet. Förklaringen 
är att fastighetsskatten är 300 000 kr 
lägre och övriga intäkter 250 000 kr 
högre än budgeterat. Samtidigt steg 
kostnaderna med drygt 300 000 kr p.g.a. 
ökade kostnader för främst fjärrvärme, 
sopor och fastighetsförsäkring. 
 
Årsavgifterna 
Årsavgifterna har varit oförändrade sedan 
den 1 oktober 1997. Det betyder att 
årsavgiften varit oförändrad i 2 130 dagar 
vid verksamhetsårets slut. 
 
Axets särskilda avgifter 
Vid överlåtelser tas 800 kr ut av säljaren. 
Den som pantsätter lägenheten får betala 
300 kr i pantsättningsavgift. Under året 
har 56 överlåtelse- och 54 pantsättnings-
avgifter betalats vilket tillsammans in-
bringat 61 000 kr. 
 
Postgirokonto 
Brf.Axet har ett postgirokonto där bl.a. 
överlåtelse- och pantsättningsavgifterna 
betalas in. Kontot är 40 00 96-4. 
 
Fastighetslånen 
Under året minskade fastighetslånen med 
knappt 1,3 milj kr till 72,4 milj kr. Ett lån 
på 4,5 milj kr lades om till räntan 4,75 %. 
Efter omläggningen var den genom-
snittliga låneräntan 5,58 %. Under nästa 
räkenskapsår läggs ett stort lån på 14,2 
milj kr om. 
 

Följande tabell visar omläggningstakt och 
genomsnittlig ränta för lånen: 

03/04 14,2 milj kr 4,40 % 
04/05 12,8 milj kr 6,54 % 
05/06 20,6 milj kr 5,82 % 
06/07 24,7 milj kr 5,59 % 

 
Taxeringsvärde 
Taxeringsvärdet, som ligger till grund för 
fastighetsskatt och förmögenhetsvärden, 
fortsatte att höjas. Detta år höjdes 
taxeringsvärdet med 7,2 %. Året innan 
var höjningen 36,5 %. 
 
Fastighetsskatt 
Från och med i år betalar Axet full 
fastighetsskatt. Tidigare har vi, p.g.a. 
ombyggnaden för 10 år sedan, betalat 
halv fastighetsskatt. 
 
Förmögenhetsvärden 
Föreningens tillgångar överstiger 
skulder-na p.g.a. det höga 
taxeringsvärdet. Det gör att varje 
bostadsrättshavare får ett allt högre 
förmögenhetsvärde till sin deklara-tion. 
 
Ansvarsbelopp 
Gentemot Fastigo har föreningen ett 
ansvarsbelopp på 12 224 kr vilket kan 
krävas av oss i händelse av konflikt på 
arbetsmarknaden. 
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Diagram över Brf.Axets intäkter 2002/2003 
(Siffra inom parentes avser föregående räkenskapsår) 

 

Diagram över Brf.Axets utgifter 2002/2003 
(Siffra inom parentes avser föregående räkenskapsår) 

Hyror
6% (6%)

Årsavgifter
92% (93%)

Övriga intäkter
2% (1%)

Kabel-TV
2% (2%)Personal

9% (8%)

El, vatten, 
sopor

9% (9%)

Låneräntor
37% (42%)

Fjärrvärme
17% (16%)

Avskrivningar
5% (5%)

Fastighetsskatt
10% (7%)

Underhåll
4% (5%)

Ekonomiförv.
2% (2%)

Annat
5% (4%)
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RESULTATRÄKNING 02/03 
   
NETTOOMSÄTTNING 2002/2003 2001/2002 
        Årsavgifter 10 367 571 10 361 462 
        Hyror och arrenden Not 1 713 574 704 294 
        Övriga intäkter                               Not 2 266 436 92 022 
    Summa bruttoomsättning 11 347 581 11 157 778 
   
        Avsättning till inre underhållfond - 16 523 - 16 534 
SUMMA NETTOOMSÄTTNING 11 331 058 11 141 244 
   
 
FASTIGHETSKOSTNADER 
        Arvoden Se noter - 90 810 - 76 150 
        Löner - 592 689 - 519 452 
        Övriga personalkostnader Se noter - 391 395 - 309 265 
    Summa arvoden och personalkostnader - 1 074 894 - 904 867 
   
        Fjärrvärme Not 3 - 1 852 258 - 1 711 807 
        El - 280 876 - 264 582 
        Vatten - 418 206 - 415 469 
        Sophämtning Not 4 - 357 291 - 281 772 
    Summa taxebundna utgifter - 2 908 631 - 2 673 630 
   
        Kabel-TV, avgift  - 220 029 - 191 791 
        Fastighetsförsäkring Not 5 - 149 333 - 108 063 
        Sotning av kökskanaler Not 6 - 1 107 - 91 819 
        Ekonomiförvaltning, HSB - 190 658 - 186 336 
        Medlemsavgifter, HSB  - 42 400 - 42 400 
        Köpta tjänster                            Not 7 - 83 136 - 84 448 
        Varuinköp för förbrukning  - 56 108 - 60 112 
        Administrativa kostnader - 27 695 - 20 599 
        Föreningsverksamhet Not 8 - 62 801 - 39 172 
        Reparationer Not 9 - 81 850 - 70 400 
        Övriga driftskostnader Not 10 - 19 901 - 28 622 
    Summa driftskostnader - 935 018 - 923 762 
   
    Summa planerat underhåll Not 11 - 341 726 - 447 329 
   
    Summa fastighetsskatt - 1 141 727 - 767 666 
    
        Avskrivningar  byggnader Not 12 - 531 060 - 531 060 
        Avskrivningar  maskiner/inventarier Not 12 - 19 506 - 2 658 
    Summa avskrivningar - 550 566 - 533 718 
    
SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER - 6 952 562 - 6 250 972 
   
RÖRELSERESULTAT 4 378 496 4 890 272 
   
 
FINANSIELLA POSTER 
        Ränteintäkter 12 936 20 560 
        Räntekostnader Not 13 - 4 098 737 - 4 451 072 
SUMMA FINANSIELLA POSTER - 4 085 801 - 4 430 512 
   
   
ÅRETS RESULTAT 292 695 459 760 
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BALANSRÄKNING 02/03 
   
TILLGÅNGAR 2003-08-31 2002-08-31 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
        Byggnader och mark Not 12 96 846 452 97 377 512 
        Inventarier Not 12 160 999 8 999 
    Summa materiella anläggningstillgångar 97 007 451 97 386 511 
    
        Andelar HSB Stockholm          Not 14 500 500 
    Summa finansiella anläggningstillgångar 500 500 
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 97 007 951 97 387 011 
   
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   
        Avgifts- och hyresfordringar 9 277 9 155 
        Övriga kortfristiga fordringar Not 15 2 350 56 575 
        Förutbetalda kostnader Not 16 151 579 131 990 
        Upplupna intäkter                    Not 17 96 670 13 086 
        Allkonto, HSB                           1 059 924 1 596 025 
    Summa kortfristiga fordringar 1 319 800 1 806 831 
   
        Handkassa 3 000 3 000 
    Summa kassa och bank 3 000 3000 
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 322 800 1 809 831 
SUMMA TILLGÅNGAR 98 330 751 99 196 842 
   
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
EGET KAPITAL   
        Insatser 590 000 590 000 
        Upplåtelseavgifter 194 100 194 100 
    Summa bundet eget kapital 784 100 784 100 
   
        Dispositionsfond Not 18 13 094 938 12 635 178 
        Årets resultat Not 18 292 695 459 760 
    Summa fritt eget kapital 13 387 633 13 094 938 
SUMMA EGET KAPITAL 14 171 733 13 879 038 
   
AVSÄTTNINGAR   
        Fond för yttre underhåll 9 295 783 9 295 783 
SUMMA AVSÄTTNINGAR 9 295 783 9 295 783 
   
SKULDER   
        Fond för inre underhåll  387 838 379 614 
        Fastighetslån Not 13 72 444 572 73 704 538 
        Leverantörsskulder Not 19 257 540 205 358 
        Skatteskuld  229 514 0 
        Övriga skulder Not 20 14 440 14 311 
        Upplupna kostnader/ förbetalda intäkter Not 21 1 529 331 1 718 200 
SUMMA SKULDER 74 863 235  76 022 021 
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 98 330 751 99 196 842 
   
   
TAXERINGSVÄRDE 
        Mark 72 204 000 67 242 000 
        Byggnader 170 504 000 159 140 000 
    Summa taxeringsvärde 242 708 000 226 382 000 
   
PANTER 
        Ställda panter 81 886 310 81 886 310 
   
ANSVARSFÖRBINDELSER 12 224 7 202 
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Noter 
 
Redovisnings- och värderingsprinciper 
Belopp anges i kr. Årsredovisningslagen tillämpas. Tillgångar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärdet om inget annat anges. 
 

Avskrivning av fastigheter sker med 0,5 % av anskaffningsvärdet vilket grundas på 
anläggningarnas beräknade ekonomiska livslängd. Avskrivning av inventarier sker 
planenligt med en avskrivningstid baserat på inventariernas livslängd. 
 

Avsättningar avser åtagande mot utomstående parter. Vi har valt att i avvaktan på 
Bokföringsnämndens ställningstagande redovisa fond för yttre underhåll som avsättning i 
balansräkningen. Fonden avser reservering för framtida underhåll i enlighet med 
underhållsplan och budget. Minimiavsättning regleras i stadgarna. 
 

Inkomstskatt betalas ur en schablonintäkt om 3 % av taxeringsvärdet efter avdrag (eller 
tillägg) för finansiella poster. Efter avräkning för taxerat underskott sker beskattning med 
28 %. Vi kommer att betala inkomstskatt på överskott i verksamheten när det underskott 
vi ackumulerat under flera år är förbrukat. Det taxerade underskottet uppgår i år till 
3 595 409 kr vilket är en minskning med 3 149 482 kr sedan förra året. 
 

Förmögenhetsvärde fördelas efter bostadrättens fördelningstal och tas upp i respektive 
medlems deklaration. 
 

Medeltal anställda 2002/2003 2001/2002 
Män 2 2 
Kvinnor 4 4 
Summa 6 6 

 

Arvoden, löner, sociala avgifter m.m. 2002/2003 2001/2002 
  Arvoden förtroendevalda 85 200 69 100 
  Arvode förtroendevald revisor 5 610 7 050 
Summa arvoden 90 810 76 150 
  Löner anställda 592 689 519 452 
  Sociala avgifter 189 416 165 018 
  Uttagsbeskattning 129 939 91 625 
  Pensionskostnad 65 656 52 238 
  Övriga personalkostnader 6 384 384 
Summa personalkostnader 1 074 894 904 867 

 

Not 1 Hyror och arrenden består av hyresintäkter från de 21 uthyrda lokalerna med 
706 824 kr samt 6 750 kr i arrende för tranformatorstationerna. 

 

Not 2 Övriga intäkter består av intäkter från överlåtelse- och pantsättningsavgifter, 
namnskyltar, nyckeldepositioner, hyra av övernattningsrum m.m. 

 

Not 3 Kostnaden för fjärrvärme fortsätter öka p.g.a. energiskattehöjningar. 
 

Not 4 Kostnaden för sophämtning har ökat p.g.a. höjd taxa och ökad mängd grovsopor. 
 

Not 5 Kostnaden för fastighetsförsäkring höjdes kraftigt p.g.a. premiehöjning. 
 

Not 6 Sotningen avser obligatorisk rengöring av imkanaler och köksfläktar. 
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Not 7 I köpta tjänster ingår ersättning för advokathjälp i putsärendet 43 750 kr, 
undercentralens serviceavtal 8 925 kr, SOS Alarm för larmnummer 4 229, 
revision BoRevision AB 12 213 kr, HSB Stockholm för beräkning av nya 
fördelningstal 5 156 kr, Plåtkonsult 4 125 kr. 

 

Not 8 I föreningsverksamhet ingår kostnader för årsstämman inklusive årsredo-
visningen, lussekaffe, gårdsfest, julmiddag, styrelsemöten samt kurser. 

 

Not 9 Reparationer är löpande underhåll av byggnader med 49 722 kr, tvättutrustning 
30 972 kr och krossad portruta med 1 156 kr. 

 

Not 10 Övriga driftskostnader är i huvudsak inköp av brandvarnare till alla lägenheter, 
drivmedel, verktyg och dataprogram. 

 

Not 11 Planerat underhåll är ombyggnaden av trapphusen på Vickergatan med 295 333 
kr, byte av tvättutrustning 36 952 kr samt underhåll av gårdarna 9 441 kr. 

 

Not 12 Avskrivningar 
 Anskaffnings-

värde 
Årets 

avskrivning
Avskr. 
procent 

Ackum. 
avskrivning 

Bokfört 
värde 

Byggnader 106 212 139 - 531 060 0,50 % - 9 502 037 96 710 102
Mark 136 350 0  0 136 350
S:a byggnader och mark: - 531 060  - 9 502 037 96 846 452
     
Gräsklippare 13 290 - 2 658 20 % - 7 974 5 316
Belostraktor 110 000 - 11 000 10 % - 11 000 99 000
Dator (vv) 36 241 - 7 248 20 % - 7 248 28 993
Dator (fs) 33 690 - 6 000 17,8 % - 6 000 27 690
S:a inventarier  - 26 906  - 32 222 160 999

 Datorerna avser hemdator till vicevärden resp. fastighetsskötaren, avskrivning 
motsvarar löneavdrag. Fastighetsskötarens tidigare hemdator med anskaffnings-
värdet 22 625 kronor och ackumulerat avskrivningsvärde med 21 600 kr är såld. 

 

Not 13 Fastighetslånen fördelas enligt följande 2003-08-31: 
Låneinstitut Ränta Ränteändring Belopp 
Sthlms kommun   159 000 
Nordea 4,40% 2004-02-26 14 229 500 
Nordea 6,34% 2005-02-16 3 282 998 
Nordea 6,59% 2005-03-01 9 044 250 
Föreningssparbanken 7,13% 2005-03-10 442 550 
Nordea 6,86% 2005-09-01 5 063 196 
Stadshypotek 5,37% 2006-03-01 13 104 000 
Nordea 6,05% 2006-04-19 2 427 316 
Stadshypotek 5,77% 2006-11-15 20 247 900 
Nordea 4,75% 2007-01-21 4 443 862 
Summa fastighetslån   72 444 572 

 
 Med nuv. amorteringstakt blir amorteringen ca 1 192 792 kr per år under 5 år. 
 
Not 14 Andelar är upptagna till nominellt värde. 
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Not 15 Övriga kortfristig fordran är förutbetalt lön till Emmy Östlund med 2 350 kr. 
 

Not 16 Förutbetalda kostnader är till Stockholm Vatten 27 469 kr, Renhållning 20 071 
kr, Com hem 18 427 kr, Fastigo 971 kr, Ekonimiförvaltning 16 023 kr och 
medlems-avgifter till HSB 14 133 kr och TryggHansa 54 485.  

 

Not 17 Upplupna intäkter är behållning på postgirokontot. 
 

Not 18 Förra årets överskott, 459 760 kr, har överförts till dispositionsfonden. 
 

Not 19 Leverantörsskulder är i huvudsak till Fortum fjärrvärme 78 642 kr, Fortum el 
30 069 kr, Haags mek. 9 441 kr, Renhållning 60 214 kr, Sita 9 384 kr och 
Stockholm Vatten 62 941 kr. 

 

Not 20 Övriga skulder är personalens källskatt. 
 

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter består i huvudsak av 
förskottsbetalda årsavgifter 831 395 kr, ränta fastighetslån 314 421 kr, 
uttagsbeskattning 221 564 kr, arbetsgivaravgift 13 518 kr, Sita 12 864 kr, 
fjärrvärme 80 830 kr, revisionsarvode 12 000 kr och elkostnad 42 739 kr. 

 

Årets resultat 
Styrelsen föreslår att årets överskott, 292 695 kronor, överförs till dispositionsfonden. 
Stockholm den 26 november 2003 
HSB:s Brf.Axet i Stockholm 
 
…………….……...……          …….…..….…….……          …….…..….…….…… 
 
…………….……...……          …….…..….…….……          …….…..….…….…… 
 
…………….……...……          …….…..….…….……          …….…..….…….…… 
 
…………….……...……          …….…..….…….……          …….…..….…….…… 
 
     Vår revisionsberättelse beträffande denna 
    årsredovisning har angivits den …../….. 2003 
 

               …….…..….…….……          …….…..….…….…… 
 



 
 
 

 
 
 

HSB:s Brf.Axet i Stockholm 
Timotejgatan 3 

118 59  Stockholm 
 

Telefon: 08 - 641 79 53 
Mobil (akuta ärenden): 070 - 566 15 69 

Fax: 08 - 644 21 90 
Postgiro: 40 00 96 - 4 

 
 

Vicevärd  Fastighetsskötare 
Eriksdalsgatan 17, 
ingång från gården 

 Timotejgatan 3, 
ingång från gården 

   
Telefontid: tisdag kl. 18.30 – 19.00
Besökstid: tisdag kl. 19.00 – 20.00

 Telefon- och besökstid: 
måndag och fredag kl. 07.30 – 08.30 

   
   

 
 

Snart även hemsida: www.brfaxet.se 


