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FÖRENINGSSTÄMMA 
 
Bostadsrättsföreningen Axets ordinarie föreningsstämma hålls i februari 2005. 
Kallelse delas ut mellan fyra till två veckor före stämman. 
 
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 protokollsjusterare 
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 2004. 
 
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 Axet. 
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ÅRSREDOVISNING 
 
Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Axet i Stockholm får härmed avge redovisning 
för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 1 september 2003 - 31 augusti 2004. 
 
 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

Föreningen bildades den 4 augusti 1930 
och registrerades i Länsstyrelsen den 18 
april 1931. Lagfart erhölls den 11 augusti 
1930. Organisationsnr. är 702000-1041. 
 
Föreningen äger och förvaltar fastighe-
terna Axet 2 och 3, Rågen 2 och 3 samt 
Grindshage 9 i Stockholm. Tomt-marken 
ägs av föreningen.  
 
Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i 
Trygg-Hansa. 
 
Styrelsen 
Styrelsen har från februari 2004 haft föl-
jande sammansättning: 
 

Ordinarie ledamöter 
Maria Fryklund ordf. 
Hans Reimers Kvart v.ordf. 
Johan Åhman sekr. 
Peter Andersson  
Olav Heinmets  
Zanna Larmén  
Christer Sigevall HSB Sthlm 

 
Suppleanter 

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

 
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 60 000:- 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 i styrelsen är två år. På 
stämman går mandatperioden ut för An-
dersson, Heinmets, Larmén och supple-
anterna Björkander och Nordling. 
 
Valberedning 
Stämman valde Joel Bark, Thomas Nor-
dén och Anna Hedelius till valbered-ning. 
Arvoden 
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Arvodena fastställdes oförändrade av 
stämman till följande. 
• Styrelsen (inkl suppleanter 9 pers) 

får fördela 2,5 prisbasbelopp för 
arvoden och övriga kostnader. För 
2004 är summan 98 250 kr. 

• Revisor får 10 % av prisbasbelopp, 
för 2004 är summan 3 930 kr och re-
visorsuppleant får 400 kr. Därtill ut-
ges mötesarvode med 450 kr per sty-
relsemöte. 

• Valberedningen får 800 kr/pers. 
 

Möten 
Ordinarie föreningsstämma hölls tisdagen 
den 10 februari 2004 i Eriksdalsskolans 
matsal. 78 röstberättigade medlemmar 
kom vilket gjorde stämman till en av de 
mer välbesökta. På stämman bjöds läsk, 
snittar och godis. Deltagandet på senaste 
sex stämmorna visas i diagrammet. 
 

 
Styrelsen hade 12 protokollförda möten. 
 
I januari hölls fem husmöten. Föreningen, 
huset och stämman diskuterades. Trots att 
det bjöds på både vin och tilltugg besök-
tes husmötena av betydligt färre personer 
än tidigare år. 
 
Motioner och förslag 
Elva motioner hade lämnats in: 
 

# 1 Köp in strykjärn till tvättstugorna 
Stämman beslöt köpa in ett strykjärn på 
prov. Strykjärnet sattes i tvättstugan Ti-
motejg 5. Det fungerade bra så inköp av 
strykjärn planeras till alla tvättstugor.  
# 2 Installera säkerhetsdörrar i alla 
      lägenheter 

Stämman avslog motionen med motiver-
ingen att det är fritt att själv byta bara den 
nya dörren är lik den gamla. 
 

# 3 Utred enhetsmätning av el 
Stämman gav styrelsen i uppdrag att ut-
reda konsekvenserna. Strömförbruk-
ningen har mätts som visade att ca 100 
Amp per hus bör räcka. Förslag kommer 
att presenteras på stämman 2005.  
 

# 4 Inför 1,5 timmars pass i tvättstugan  
      på Timotejgatan 5 
Stämman biföll motionen. 
 

# 5 Inför samma tvättider på helgdagar 
      som söndagar 
Stämman biföll motionen. 
 

# 6 Öka tvättiden på söndagar till 07-19 
Stämman beslöt att utöka tvättiderna till 
10-19 på söndagar och helgdagar. 
 

# 7 Inför bokningslistor för grovtvätt- 
     maskinerna 
Stämman biföll motionen så nu finns 
bokningslistor även för grovtvättmaskin-
erna.  
 

# 8 Dela ut häfte med motioner och 
      styrelsens förslag inför stämman 
Stämman beslöt att inte dela ut motioner-
na men lägga ut dem på hem-sidan och 
att styrelsen inte ska redovisa sin åsikt 
innan stämman för att spänn-ingen och 
intresset ska öka. 
 

# 9 Inför att styrelsen presenterar under- 
     hållsplanen på varje stämma 
Stämman biföll motionen. Den nya un-
derhållsplanen är dessutom utlagd på 
hemsidan. 
 

# 10 Ställ blomsterkrukor utanför port-
arna sommartid och utse en ansvarig som 
vattnar 
Stämman biföll motionen. De boende i en 
handfull portar har förskönat sin närmil-
jö. 
# 11 Installera cykelställ med ramlås och 
skylta att det är Axets parkering 
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Stämman delegerade frågan till styrelsen. 
Fyra stolpar har monterats i cykelstället 
Råggatan 8. Ytterligare fyra stolpar är 
inköpta. ”Axets parkering”-skyltar har 
inte satts upp. 
 
Anställda 
Lennart Johansson är anställd som fastig-
hetsskötare. 
 
Helena Johansson är anställd som lokal-
vårdare och trädgårdsskötare. 
 
Ägarstruktur 
Brf.Axet består av 404 bostadsrätter. Un-
der året har 47 bostadsrätter överlåtits 
vilket innebär en omsättning på 12 % per 
år. 
 
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 
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 pågående år har HSB sålt ytterli-
gare en av sina bostadsrätter. Två med-
lemmar äger vardera två bostads-rätter. 
 
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 
Axet 3 = Vickergatan 3-15 
Grindshage 9 = Eriksdalsg 20-36 
Rågen 3 = Timotejg 3-7 + Eriksdalsg 19 
Rågen 2 = Råggatan 8-12 
Axet 2 = Timotejg 4-8 + Eriksdalsg 17 

 
Med renoverad menas en fullständig om-
byggnad, t.ex. tilläggsisolerad fasad, nya 
fönster, ledningar och stammar samt nya 
kök och badrum i lägenheterna m.m. 
 
Byggnader 
Efter flera stopp i avloppen begärde vi en 
offert på spolning av avloppsystemet. 
Eventuella åtgärder avvaktades dock då 
kostnaden för spolning blev mycket hög. 
 
Källardörrarna försågs med brytskydd 
efter flera källarinbrott. 
 
Efter att vi åter drabbats av klotter på 
fasaderna tecknade vi ett saneringsavtal 
med Klotter-konsulten. Avtalet kostar 
530 kr per månad och innebär att de tar 
bort allt klotter inom 36 timmar.  
 

Axet 3 
• Entréernas utsida har ännu inte åtgär-

dats då annat prioriterades. 
• Varmvattencirkulationen förbättrades 

något men är ändå alltjämt dålig i någ-
ra lägenheter. 

• Portkodssystemet krånglade och be-
höver bytas. 

• Förhandsbesked om möjlighet att få 
tillstånd till balkonger begärdes. 

• Under pågående år har omfattande 
byggnadsarbete i hyreslokaler genom-
förts av nya hyresgäster 

 
Grindshage 9 

• Taket åtgärdades gen om nytt tegel, 
nya plåtar, ventilationsskorstenar la-
gades, nya gångbryggor monterades 
m.m.  

• Omfattande diskussioner fördes med 
HSB om omfattningen av garantin ef-
ter omputsningen av fasaden. 

  



5 

Rågen 2 
• Tvättstugan byggdes om. 

 
Övriga byggnader 

Övriga byggnader har inte behövt åt-
gärdas förutom det löpande underhållet. 
 
Eriksdalsgatans tak 
Taket på Eriksdalsgatan byttes under året. 
Arbetet försenades först p.g.a. gatuarbete 
som hindrade gatuarbetarnas ställning 
och senare p.g.a. kyla. Arbetet blev klart 
under våren till en totalkostnad av ca 
1 140 000 kr. 
 
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-
läggningen. 
 
Underhållsplan 
Under verksamhetsåret har den lång-
siktiga underhållsplanen uppdaterats. 
Underhållsbudgeten för pågående räken-
skapsår fastställdes till 300 000 kr. Un-
derhållsplanen finns på hemsidan och hos 
vicevärden. 
 
Vindsombyggnader 
I fastigheten Grindshage 9 har flertalet 
inrett vinden ovanför sin lägenhet till 
bostadsyta. Vindarna ovanför 17 av totalt 
22 lägenheter ombyggd. 
 
Styrelsen mottog även en ansökan om att 
inreda vinden ovanför en lägenhet i Rå-
gen 2. Styrelsen gav preliminärt godkänt 
i avvaktan på att erforderliga bygglov 
m.m. anskaffats. 
 
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 ovan-
för den egna lägenheten och den del 
ovanför trapphus som styrelsen bevil-
jar. 

5. Ombyggnaden ska ske i enlighet med 
Axets regler som framgår av det kon-
trakt som upprättas. 

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

 
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. 
 
Styrelsen planerar att byta portkod-
systemet på Vickergatan under året. 
 
Bredband 
Bredbandsbolagets bredbandsnät är in-
stallerat i fastigheterna. Den som är in-
tresserad kan beställa abonnemang på 
www.bredbandsbolaget.se. 
 
Kabel-TV 
Föreningen har ett avtal om kabel-TV 
med Com hem till 27 november 2007. 
Axet betalar ca 224 000 kr per år vilket i 
genomsnitt betyder ca 46 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 
Axet har ett 3-årigt avtal med Fortum om 
fast elpris t.o.m. 2006-07-31 till priset 27 
öre kWh. Därtill kommer nätavgift, ener-
gi-skatt och moms. 
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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. 
 
Under året totalrenoverades tvättstugan 
på Råggatan med kakel, klinkers och nya 
maskiner för totalt ca 710 000 kr. 
 
Stämman beslutade att utöka tvättiden på 
söndagar och helger till 19.00, att utrusta 
en stuga med strykjärn och att införa sär-
skilda bokningslistor för grovtvätten. 
 
Till varje tvättpass hör bestämda städ-
uppgifter. Tyvärr stals en del tvätt ur 
torkrummen. 
 
Inventarier 
En utförlig inventarielista finns på vice-
värdskontoret. Under året köptes en grä-
strimmer för 2 556 kr. 
 
Uthyrda lokaler 
Under året gjordes en genomgång av 
samtliga källare. Genom omdisponering 
av utrymmena kunde 9 st nya lokaler 
hyras ut. Totalt har Axet nu 30 lokaler för 
uthyrning. Av dessa var 26 uthyrda vid 
räkenskaps-årets slut. De nya lokalerna 
som var uthyrda ger föreningen en sam-
manlagd hyra om ca 100 000 kr per år. 
 
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 19 ansökningar om 
att få hyra ut lägenheten i andra hand. 
Samtliga godkändes. 
 
Andrahandshyresgäster ska kontakta vi-
cevärden eller fastighetsskötaren för in-
formation om föreningens ordningsregler. 
 
Om Axet 
Föreningens informationsskrift ”Om 
Axet” kom ut vid 6 tillfällen. 
 
www.brfaxet.se 
Under året skapade Olav Heinmets Axets 
hemsida. Hemsidan lanserades på stäm-
man. Avsikten är att all information, t.ex. 
häftet ”information för nyinflyttade”, ska 
kunna hämtas där. 
 
Varningar 
Tre varningar delades ut, en p.g.a. obe-
tald årsavgift och två p.g.a. otillåten 
andra-handsuthyrning. 
 
Skador 
Tre vattenskador inträffade p.g.a. att av-
loppsvatten trängt upp från diskbänken. 
I samtliga fall var orsaken stopp i av-
lopps-stammen. 
 
Fritidsverksamhet 
Väv- och hobbyklubbarna har fortsatt sin 
verksamhet. Mot erläggande av medlems-
avgift kan nyckel fås hos fastighets-
skötaren. 
 
Tejan 
Föreningslokalen Tejan hyrdes vid 62 
tillfällen. Hyran är 100 kr/dygn och de-
positionsavgiften är 1 500 kr 
 
Axet bjöd traditionsenligt på glögg och 
lussekaffe i lokalen den 14 december. 
En brandinspektion minskade det tillåtna 
antalet personer till högst 30 samtidigt. 
Dessutom föreslogs en rad åtgärder som 
förbättrade säkerheten.  
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Bastu/solarium 
Under året delades 14 nya nycklar ut. För 
att få tillträde till bastun/solariet måste 
man kvittera ut en nyckel hos fastighets-
skötaren och betala 100 kr per år i städ-
avgift. Därefter är bastun avgiftsfri me-
dan solariet kräver att man betalar i 
myntautomaten. 
 
Övernattningsrum 
Föreningens två övernattningsrum var 
sammanlagt bokade under 343 nätter. 
Hyran är 100 kr per dygn. 
 
Varje rum har två sängar. Pentry och 
dusch är gemensamt för båda rummen. 
 
Cykelförvaring 
Under året delades 19 nya cykelrums-
nycklar delas ut. Depositions-avgiften för 
nyckeln är 100 kr. 
 
Fler cykelställ på gårdarna ska ordnas. 
För att det inte ska bli överfullt är det 
viktigt att man tar bort sin cykel när den 
inte längre används. 
  
Gårdarna 
Två almar på Axet-gården fick almsjuka 
och måste avlägsnas för att inte övriga 
träd skulle smittas. Gårdarna försågs med 
papperskorgar och askfat efter att vi fått 
problem med elever från Eriksdalsskolan 
som skräpade ner då de använde våra 
gårdar som rökruta. Skyltar mot hund-
rastning sattes upp men tyvärr stals de 
flesta. 
 
Som tidigare har flera medlemmar själva 
ordnat och vårdat rabatter på föreningens 
mark. På gårdarna finns också 20 od-
lings-rutor som samtliga varit upptagna. 
Odlingsrutorna fördelades av Anja Ly-

ström under våren. Även gården mot par-
ken fick en vacker julgran. 
 
Gårdsfest 
Den 29 augusti ordnades gårdsfest med 
trumpetaren Kjell Svantes och sång-
performance av ordförande Maria. Vädret 
var strålande, det bjöds på korv och ca 40 
personer kom. 
   
Sopor 
Föreningen har ett kodlåsförsett grovsop-
rum på Råggatan 8 för skräp från lägen-
heterna i Axet. Från den 1 januari 2005 
upphör tidningshämtningen utanför por-
tarna p.g.a. att hämtarnas arbetsmiljö 
ansetts dålig.  
 
Protest mot bygge av idrottshall 
Under sommaren började plötsligt en 
idrottshall att byggas på sandplanen vid 
Vickergatan. Idrottshallen kallas proviso-
risk och ska finnas fram till 2007. Axet 
med flera berörda protesterade kraftigt 
mot bygget och bygglovet över-klagades. 
 
Brandvarnare 
Axet är skyldig att se till att det finns en 
brandvarnare i alla lägenheter. Den boen-
de är skyldig att kolla att den fungerar 
och annars kontakta fastighets-skötaren. 
 
Under året genomfördes en brand-
skyddsgenomgång av allmänna utrym-
men vilken ledde till några påpekanden 
som åtgärdats. 
 
Brev till mäklarsamfundet 
En del mäklare annonserade lägenheter 
till kraftiga underpriser vilket lockade 
många personer till visningarna. Då detta 
smutsade ned i trapphusen skrev styrel-
sen brev till mäklarsamfundet. De insåg 
problemet och lovade bättring.  
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EKONOMISK BERÄTTELSE 
 
Ekonomiförvaltning 
Den löpande ekonomiförvaltning sköts 
enligt särskilt avtal av HSB Stockholm. 
 
Allmänt 
Verksamhetsåret ger ett underskott med 
- 1 397 980 kr vilket beror på att planerat 
underhåll med 1 909 131 kr utförts under 
året. Anledningen till underskottet är att 
den statliga Bokföringsnämnden (BFN) 
har bestämt nya bokföringsprinciper för 
bostadsrättsförening-ar (BFN Allmänna 
råd 2003:4). Om resultatet istället beräk-
nas enligt de gamla bokförings-
principerna blir resultatet ett överskott på 
511 151 kr. 
 
Enligt BFN går de nya principerna i kort-
het ut på följande: En bostadsrätts-
förening ska ange i stadgarna hur under-
hållet säkerställs. Detta sker genom att 
det finnas en underhållsplan som reglerar 
hur stort belopp som ska tillföras under-
hållsfonden. 
 
Enligt svensk redovisningsprincip ska en 
skuld endast redovisas om den leder till 
förpliktelser mot tredje man. BFN anser 
inte att en avsättning i underhållsfonden 
är en förpliktelse mot tredje man och där-
för ska den inte längre redovisas som en 
avsättning i balansräkningen. Istället ska 
reserveringar för underhåll  redovisas 
som eget kapital, dvs. vårt kapital som är 
”låst” och inte kan delas ut. Istället ska 
nu alla kostnader för underhållet redovi-
sas ”över resultatet” i resultaträkningen. 
 
Effekten blir att resultatet kommer att 
svänga mycket beroende på hur stora 
underhållsarbeten vi gör. Å andra sidan 
kommer vårt egna kapital att bli större 
vilket ger en större ekonomisk mot-
ståndskraft. Med ekonomiskt fack-språk 
ökar vår soliditet. 

Detta är alltså förklaringen till att under-
skottet blev så stort. Därför är det inte 
möjligt att jämföra årets resultat med 
tidigare år. För att få en rättvis jämförelse 
måste man dra av avsättningen till under-
hållsfonden från årets resultat och lägga 
till underhållskostnaderna i resultat-
räkningen. Det är då det blir ett överskott 
på 511 151 kr. 
 
I övrigt steg driftkostnaden med ca 
200 000 kr, fastighetsskatten med 
100 000 kr och räntekostnaden sjönk 
200 000 kr. 
 
Den största ökningen i driftskostnaden 
berodde på att elpriset höjdes då vårt av-
tal med Fortum omförhandlades. Den 
minskade räntekostnaden beror på att vi 
låtit ett stort lån ha rörlig ränta och där-
med i snitt endast betalat 2,4 % i ränta. 
Så snart det bedöms som lämpligt kom-
mer lånet att bindas till fast ränta. 
 
Årsavgifterna 
Under året beslöt styrelsen att höja årsav-
gifterna från den 1 oktober 2004 med 10 
%. Det var första höjningen sedan 1 ok-
tober 1997. Höjningen beror helt och 
hållet på att Axet hädanefter ska betala 
inkomstskatt. 
 
Inkomstskatt 
Från och med 2005 kommer vi att för 
första gången tvingas betala inkomst-
skatt. Inkomstskatten är en schablon-
skatt som bostadsrätts-föreningar med 
högt taxeringsvärde betalar utöver den 
årliga fastighets-katten. 
 
Skatten beräknas utifrån en schablon-
intäkt som motsvarar 3 % av taxerings-
värdet och från denna intäkt dras ränte-
kostnaderna. Därigenom erhålls ett 
schabloniserat resultat som Axet betalar 
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bolagsskatt på (denna skattesats uppgår 
till 28 %). 
 
För 2005 beräknas inkomstskatten till 
734 00 kronor och för 2006 beräknas 
den till ca 900 000 kronor (vilket mot-
svarar drygt 2 000 kronor per lägenhet 
och år). Om taxeringsvärdet därefter 
stabiliseras kan vi räkna med att in-
komstskatten även framöver kommer att 
kosta oss ca 900 000 kronor per år. 
 
Axets särskilda avgifter 
Vid överlåtelser tas 800 kr ut av säljaren. 
Den som pantsätter lägenheten får betala 
300 kr i pantsättningsavgift. Under året 
har 45 överlåtelse- och 40 pantsättnings-
avgifter betalats vilket tillsammans in-
bringat 48 000 kr. 
 
Postgirokonto 
Brf.Axet har ett postgirokonto där bl.a. 
överlåtelse- och pantsättningsavgifterna 
betalas in. Kontot är 40 00 96-4. 
 
Fastighetslånen 
Ett lån på 14,2 miljoner villkorsändrades 
i februari. Efter omfattande diskussion 
beslöts att lånet fick löpa med rörlig rän-
ta. Detta gav en ränta på ca 2,4 % i stället 
för 4,4 % före omläggningen. 
 
Samtidigt med villkorsändringen utöka-
des lånet med 1 500 000 kr. Skälet var att 
vi p.g.a. underhållet behövde stärka lik-
viditeten. Effekten efter årets amortering-
ar blev att fastighetslånen vid årets slut 
ökade med 426 000 kr. 
 
Under nästa räkenskapsår läggs tre lån på 
sammanlagd 12,5 milj kr om. Räntan är i 
snitt 6,54 % så den kan förväntas minska. 
 
Följande tabell visar omläggningstakt och 
genomsnittlig ränta för lånen: 

rörligt 15,6 milj kr ~ 2,4 %
04/05 12,5 milj kr 6,54 %
05/06 20,3 milj kr 5,81 %
06/07 19,8 milj kr 5,80 %

07/08 4,4 milj kr 4,40 % 
 
Taxeringsvärde 
Taxeringsvärdet, som ligger till grund för 
fastighetsskatt och förmögenhetsvärden, 
sjönk på fastigheterna men steg på mar-
ken. Tillsammans blev det faktiskt en 
minskning med drygt 4 milj kr.  
 
Förmögenhetsvärden 
Då föreningens tillgångar överstiger 
skulderna får varje bostadsrättshavare ett 
förmögenhetsvärde till sin deklaration. 
 
Ansvarsbelopp 
Gentemot Fastigo har föreningen ett an-
svarsbelopp på 13 409 kr vilket kan krä-
vas av oss i händelse av konflikt på ar-
betsmarknaden. 
 



10 

Diagram över Brf.Axets intäkter 2003/2004 
 (Siffra inom parentes avser föregående räkenskapsår) 

 
 

Diagram över Brf.Axets utgifter 2003/2004 
(Siffra inom parentes avser föregående räkenskapsår) 

Fjärrvärme
15% (17%)

El, vatten, 
sopor

9% (9%)
Kabel-TV
2% (2%)

Låneräntor
31% (37%)

Annat
4% (5%)

Ekonomiförvaltn
ing

2% (2%)

Personal
8% (9%)

Fastighetsskatt
10% (10%)

Underhåll
15% (4%)

Avskrivningar
4% (5%)

Årsavgifter
92% (92%)

Övriga intäkter
2% (2%)

Hyror
6% (6%)
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RESULTATRÄKNING 03/04 
   

NETTOOMSÄTTNING 2003/2004 2002/2003 
        Årsavgifter 10 376 856 10 367 572 
        Hyror och arrenden Not 1 733 036 713 574 
        Övriga intäkter                               Not 2 214 607 266 436 
    Summa bruttoomsättning 11 324 499 11 347 582 
   
        Avgiftsförluster - 1 121 - 1 
        Avsättning till inre underhållfond - 16 534 - 16 523 
SUMMA NETTOOMSÄTTNING 11 306 844 11 331 058 
 
FASTIGHETSKOSTNADER 
        Arvoden Se noter - 89 530 - 90 810 
        Löner - 604 212 - 592 689 
        Övriga personalkostnader Se noter - 339 021 - 391 395 
    Summa arvoden och personalkostnader - 1 032 763 - 1 074 894 
   
        Fjärrvärme Not 3 - 1 874 792 - 1 852 258 
        El Not 4 - 370 955 - 280 876 
        Vatten - 418 045 - 418 206 
        Sophämtning Not 5 - 399 392 - 357 291 
    Summa taxebundna utgifter - 3 063 184 - 2 908 631 
   
        Kabel-TV, avgift  - 223 377 - 220 029 
        Fastighetsförsäkring Not 6 - 170 140 - 149 333 
        Ekonomiförvaltning, HSB - 197 067 - 190 658 
        Medlemsavgifter, HSB  - 42 400 - 42 400 
        Köpta tjänster                            Not 7 - 132 413 - 83 136 
        Varuinköp för förbrukning  - 47 979 - 56 108 
        Administrativa kostnader - 29 705 - 27 695 
        Föreningsverksamhet Not 8 - 59 383 - 62 801 
        Reparationer Not 9 - 82 913 - 81 850 
        Övriga driftskostnader Not 10 - 28 725 - 21 009 
    Summa driftskostnader - 1 014 102 - 935 018 
   
    Summa planerat underhåll Not 11 - 1 909 131 - 341 726 
   
    Summa fastighetsskatt - 1 245 701 - 1 141 727 
    
        Avskrivningar  byggnader Not 12 - 531 060 - 531 060 
        Avskrivningar  maskiner/inventarier Not 12 - 20 906 - 19 506 
    Summa avskrivningar - 551 966 - 550 566 
    
SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER - 8 816 847 - 6 952 562 
   
RÖRELSERESULTAT 2 489 997 4 378 496 
   
FINANSIELLA POSTER 
        Ränteintäkter 7 266 12 936 
        Räntekostnader Not 13 - 3 895 243 - 4 098 737 
SUMMA FINANSIELLA POSTER - 3 887 977 - 4 085 801 
   
ÅRETS RESULTAT - 1 397 980 292 695 
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BALANSRÄKNING 03/04 
   

TILLGÅNGAR 2004-08-31 2003-08-31 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
        Byggnader och mark Not 12 96 315 392 96 846 452 
        Inventarier Not 12 132 893 160 999 
    Summa materiella anläggningstillgångar 96 448 285 97 007 451 
    
        Andelar HSB Stockholm          Not 14 500 500 
    Summa finansiella anläggningstillgångar 500 500 
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 96 448 785 97 007 951 
   
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   
        Avgifts- och hyresfordringar 6 334 9 277 
        Övriga kortfristiga fordringar Not 15 261 930 2 350 
        Förutbetalda kostnader Not 16 128 464 151 579 
        Upplupna intäkter                    Not 17 427 96 670 
        Allkonto, HSB                           1 350 520 1 059 924 
    Summa kortfristiga fordringar 1 747 675 1 319 800 
   
        Handkassa 3 000 3 000 
    Summa kassa och bank 3 000 3 000 
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 750 675 1 322 800 
SUMMA TILLGÅNGAR 98 199 460 98 330 751 
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
EGET KAPITAL   
        Insatser Not 18 590 000 590 000 
        Upplåtelseavgifter Not 18 194 100 194 100 
        Fond för yttre underhåll Not 18 9 295 783 9 295 783 
    Summa bundet eget kapital 10 079 883 10 079 883 
   
        Dispositionsfond Not 18 13 387 632 13 094 937 
        Årets resultat Not 18 - 1 397 980 292 695 
    Summa fritt eget kapital 11 989 652 13 387 632 
SUMMA EGET KAPITAL 22 069 535 23 467 515 
   
SKULDER   
        Fond för inre underhåll  391 919 387 838 
        Fastighetslån Not 13 72 871 255 72 444 572 
        Leverantörsskulder Not 19 81 611 257 540 
        Skatteskuld  781 238 229 514 
        Övriga skulder Not 20 14 181 14 440 
        Upplupna kostnader/ förbetalda intäkter Not 21 1 989 721 1 529 331 
SUMMA SKULDER 76 129 925 74 863 235 
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 98 199 460 98 330 751 
   
TAXERINGSVÄRDE 
        Mark 114 000 000 72 204 000 
        Byggnader 124 223 000 170 504 000 
    Summa taxeringsvärde 238 223 000 242 708 000 
   
PANTER 
        Ställda panter 77 033 310 77 033 310 
   
ANSVARSFÖRBINDELSER Fastigo AB 13 409 12 224 
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KASSAFLÖDESANALYS 03/04 
   

 2004-08-31  
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   
       Resultat efter finansiella poster - 1 397 980  
   
    Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   
   
        Avskrivningar          551 966  
    Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
    förändringar av rörelsekapital 

 
- 846 014 

 

   
    Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet   
        Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar - 137 279  
        Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga fordringar 840 006  
   
 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
 

- 143 287  
   
   
INVESTERINGSVERKSAMHETEN   
       Anläggningstillgångar (datoravdrag) 7 200  
Kassaflöde från investeringsverksamheten 7 200  
   
   
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   
       Ökning (+)/Minskning (-) av långfristiga skulder 426 683  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 426 683  
   
 

ÅRETS KASSAFLÖDE 
 

290 596  
   
   
LIKVIDA MEDEL   
       Likvida medel vid årets början 1 062 924  
       Likvida medel vid årets slut 1 353 520  
        

 

290 596  
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Noter 
 
Redovisnings- och värderingsprinciper 
Belopp anges i kronor. Årsredovisningslagen tillämpas. Tillgångar och skulder har värde-
rats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Fordringar har upptagits till de belopp 
de beräknas inflyta med. 
 

En ändring av redovisningsprinciperna har skett innebärande att avsättning till under-
hållsfond numera sker över resultatdispositionen istället för som tidigare genom en av-
sättning i resultaträkningen. Underhållsfonden har också förflyttats från avsättningar till 
bundet eget kapital. Jämförelsesiffrorna har inte anpassats till nya redovisningsprincipen 
vad gäller fondavsättning utifrån årets resultat. I föregående års siffror ligger fondföränd-
ring kvar under rubriken planerat underhåll. 
 

Avskrivning av byggnader 
Avskrivning sker med 0,5 % av anskaffningsvärdet vilket grundas på anläggningarnas 
beräknade ekonomiska livslängd. 
 

Avskrivning av inventarier 
Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserat på inventariernas livslängd. 
 

Fond för yttre underhåll 
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposi-
tion på basis av föreningens underhållsplan eller fastställd budget. Minimiavsättning re-
gleras i stadgarna. 
 

Inkomstskatt 
Föreningen beskattas med utgångspunkt från en schablonintäkt om 3 % av fastigheternas 
taxeringsvärde på efter avdrag (eller tillägg) för finansiella poster. Efter avräkning av 
eventuellt befintligt skattemässigt underskottsavdrag sker beskattning med 28 %. 
Brf.Axets skattemässiga underskott uppgick vid årets slut till 341 488 kr, vilket är en 
minskning med 3 253 921 kr sedan föregående år. Vi har valt att i redovisningen av un-
derskottsavdrag frångå BFN AR 2001:1, något som dock inte inverkar negativt på lagens 
krav på en rättvisande bild. 
 

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

Kassaflödesanalys 
Enligt ny lagstiftning skall till årets bokslut även fogas en kassaflödesanalys. Under det 
första året har vi valt att endast redovisa årets siffror, men kommande år kommer även 
jämförelsesiffror att redovisas. 
 

Medeltal anställda 
 2003/2004 2002/2003 
Män 2 2 
Kvinnor 1 4 
Summa 3 6 
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Arvode, löner, arbetsgivaravgifter m.m. 
 2003/2004 2002/2003 
  Arvoden förtroendevalda 81 150 85 200 
  Arvode förtroendevald revisor 8 380 5 610 
Summa arvoden 89 530 90 810 
  Löner anställda 604 212 592 689 
  Arbetsgivaravgift 186 032 189 416 
  Uttagsbeskattning 110 116 129 939 
  Pensionskostnad 41 155 65 656 
  Övriga personalkostnader 1 718 6 384 
Summa personalkostnader 1 032 763 1 074 894 

 
Not 1 Hyror och arrenden består av hyresintäkter från uthyrda lokaler med 724 036 kr 

samt 9 000 kr i arrende för transformatorstationerna. 
 

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. energiskattehöjning. 
 

Not 4 El-kostnaden har främst ökat p.g.a. prisökning vid omförhandling av vårt  fast-
pris-avtal på el. Till detta kommer skattehöjning.  

 

Not 5 Kostnaden för sophämtning har ökat p.g.a. höjd taxa och ökad mängd grovsopor. 
 

Not 6 Kostnaden för fastighetsförsäkring höjdes p.g.a. premiehöjning. 
 

Not 7 I köpta tjänster ingår ersättning för advokathjälp i putsärendet Advokatfirma 
Hans Pedersen 71 250 kr, undercentralens serviceavtal 9 220 kr, SOS Alarm för 
larmnummer 4 282 kr, revision BoRevision AB 13 013 kr, skyddsrondskonsult 
1 293 kr, uppmätning av elförbrukning 3 750 kr, ersättning till HSB för likvidi-
tetsbudget, delårsbokslut och deklaration 19 619 kr,  störningshantering Bostads-
inkasso 2098 kr, avtal om klottersanering 1 988 kr, brandinspektion 4 800 kr 
samt övriga köpta tjänster med 1 100 kr. 

 

Not 8 I föreningsverksamhet ingår kostnader för årsstämman inklusive årsredovisning-
en, lussekaffe, husmöten, gårdsfest, julmiddag, styrelsemöten samt kurser. 

 

Not 9 Reparationer är löpande underhåll av byggnader med 23 156 kr, tvättutrustning 
895 kr, gårdarna 9 563 kr, lokaler 27 595 kr samt självrisk vid försäkringsskador 
21 704 kr. 

 

Not 10 Övriga driftskostnader är i huvudsak inköp av verktyg, takskottning, drivmedel 
och datakostnad. 

 

Not 11 Planerat underhåll är renovering av taket på Eriksdalsgatan med 1 139 600 kr, 
Råggatans tvättstuga med 711 875 kr, gårdarna 6 985 kr samt övrigt underhåll 
med 50 671 kr. 
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Not 12 Avskrivningar 
 Anskaffnings-

värde 
Årets 

avskrivning
Avskr. 
procent 

Ackum. 
avskrivning 

Bokfört 
värde 

Byggnader 106 212 139 - 531 060 0,50 % - 10 033 097 96 179 042
Mark 136 350 0  0 136 350
S:a byggnader och mark: - 531 060  - 10 033 097 96 315 392
     
Gräsklippare 13 290 - 2 658 20 % - 10 632 2 658
Belostraktor 110 000 - 11 000 10 % - 22 000 88 000
Dator (vv) * 36 241 - 7 248 20 % - 14 469 21 745
Dator (fs) * 33 690 - 7 200 21,4 % - 13 200 20 490
S:a inventarier  - 28 106  - 60 328 132 893

 *) hemdator till vicevärden resp. fastighetsskötaren, avskrivning motsv. löneavdrag. 
      I resultaträkningen minskas avskrivning inventarier med löneavdraget 7 200 kr. 
 

Not 13 Fastighetslånen fördelas enligt följande 2003-08-31: 
Låneinstitut Ränta Ränteändring Belopp 
Sthlms kommun   159 000 
Nordea Rörlig  15 617 750 
Nordea 6,34 % 2005-02-16 3 202 998 
Nordea 6,59 % 2005-03-01 8 898 375 
Spintab 7,13 % 2005-03-10 403 842 
Nordea 6,86 % 2005-09-01 4 955 468 
Stadshypotek 5,37 % 2006-03-01 13 003 200 
Nordea 6,05 % 2006-04-19 2 376 480 
Nordea 5,77 % 2006-11-15 19 832 556 
Nordea 4,75 % 2007-11-21 4 421 586 
Summa fastighetslån   72 871 255 

 Med nuv. amorteringstakt blir amorteringen ca 1 238 093 kr per år under 5 år. 
 

Not 14 Andelar är upptagna till nominellt värde. 
 

Not 15 Övriga kortfristiga skulder är belopp på skattekontot. 
 

Not 16 Förutbetalda kostnader är till Stockholm Vatten 20 564 kr, Trygg Hansa 57 828 
kr, Com hem 18 708 kr, Fastigo 1 004 kr, Ekonimiförvaltning 16 227 kr och 
medlemsavgifter till HSB 14 133 kr.  

 

Not 17 Upplupna intäkter är ränta. Förra året ingick även behållning på postgirokontot. 
 

Not 18 Förra årets överskott, 292 695 kr, har överförts till dispositionsfonden. 
Eget kapital Insatser Upplåtel-

se-avgifter 
Under-

hålls-fond 
Disposi-

tions-fond 
Årets 

resultat 
Ingående balans 
2003-09-01 

590 000 194 100 9 295 783 13 094 973 292 695

Disposition enl. 
stämmobeslut 

   292 695 - 292 695

Årets resultat     - 1 397 980
Utgående balans 
2004-08-31 

590 000 194 100 9 295 783 13 387 632 - 1 397 980
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Not 19 Leverantörsskulder är till Fortum 10 023 kr, G-G VVS Gross 1 035 kr,  Sita 

5 904 kr och Stockholm Vatten 64 649 kr. 
 

Not 20 Övriga skulder utgörs av personalens källskatt. 
 

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter består av förskottsbetalda årsavgif-
ter 876 318 kr, uttagsbeskattning 240 055 kr, arbetsgivaravgift 12 991, ränta fas-
tighetslån 663 655 kr, ränta allkontot 17 453 kr, SITA 4 785 kr, Renhållning 
49 554 kr, elkostnad 5 191, fjärrvärme 80 222 kr, revisionsarvode 12 000 kr, 
HSB stockholm 10 125 kr, Norrbo 3 820 kr, Bostadsinkasso 469 kr, Södermalm 
trädgårdsmaskiner 483 kr, Byggtech 7 800 kr och Fora 4 800 kr. 

 
 
 

Årets resultat – förslag till resultatdisposition 
Stämman har att ta ställning till:  
 
Dispositionsfond (Balanserat resultat)                 13 387 632 
Årets resultat               - 1 397 980 
Att disponera                                    11 989 652 
  
Styrelsen föreslår följande disposition:   
Uttag ur Fond för yttre underhåll motsvarande utfört underhåll    - 1 909 131 
Dispositionsfond (Balanserat resultat)               13 898 783 
 11 989 652 
 
Stockholm den 23 november 2004 
HSB:s Brf.Axet i Stockholm 
 
…………….……...……          …….…..….…….……          …….…..….…….…… 
 
…………….……...……          …….…..….…….……          …….…..….…….…… 
 
…………….……...……          …….…..….…….……          …….…..….…….…… 
 
…………….……...……          …….…..….…….……          …….…..….…….…… 
 
 
     Vår revisionsberättelse beträffande denna 
    årsredovisning har angivits den …../….. 2004 
 
 

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



 

 
 
 
 
 
 

HSB:s Brf.Axet i Stockholm 
Timotejgatan 3 

118 59  Stockholm 
 

www.brfaxet.se 
 

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

Fax: 08 – 644 21 90 
Epost: brfaxet@bredband.net 

Postgiro: 40 00 96 – 4 
Org.nr: 702000-1041 

 
 

Vicevärd 
Per-O Östlund 

Eriksdalsgatan 17 
ingång från gården 

 
Telefontid: 

tisdag kl. 18.30 – 19.00 
Besökstid: 

tisdag kl. 19.00 – 20.00 

Fastighetsskötare 
Lennart Johansson 

Timotejgatan 3 
ingång från gården 

 
Telefon- och besökstid: 

Måndag och fredag 
kl. 07.30 – 08.30

 


