


Att bo i en 
Bostadsrättsförening 
- vad innebär det?

• I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som
tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,
”hyran” gånger 12) täcker föreningens lån, driftskostnader och
fondavsättningar för t ex reparationer och underhåll.

• Med bostadsrätt ”äger” du inte din lägenhet i egentlig mening.
Du äger dock bostadsrättsföreningen tillsammans med övriga
medlemmar/bostadsrättsinnehavare och har därmed enligt
bostadsrättslagen en ”i tiden obegränsad nyttjanderätt” till din
bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina
skyldigheter. Du bor tryggt.

• Du och dina grannar bestämmer själva hur föreningens mark
och gemensamma lokaler ska användas. Varje år väljer ni en
styrelse bland er boende. Styrelsen har i uppdrag att sköta
föreningens förvaltning och ekonomi. Med i styrelsen sitter en
ledamot från HSB. Det betyder att styrelsen och
bostadsrättsföreningen – genom HSB-ledamoten – har hela
HSB Stockholms erfarenhet och kunnande som stöd. HSB
erbjuder också fortlöpande utbildning för nya
styrelseledamöter; kunskap är en viktig förutsättning för
levande boendedemokrati.

Ta vara på fördelarna med bostadsrätt i HSB. Du är med
och äger husen och miljön. Du får full insyn i förvaltning
och ekonomi.

På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar 
till några av de vanligaste begreppen som förekommer i en 
årsredovisning. 



FÖRENINGSSTÄMMA 

Bostadsrättsföreningen Axets ordinarie föreningsstämma hälls i februari 
2019. Kallelse delas ut 2-4 veckor före stämman. 

PRELIMINÅR DAGORDNING 
1. Mötets Oppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Anmälan av sekreterare
4. Förteckning över näNarande 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

LÅMNA IN MOTIONER SENAST 31 DECEMBER 
Om Du vill föreslå något eller behandla nägon särskild fråga på stämman ska 
du lämna in en skriftlig motion till styrelsen senast den 31 december 2018. 

DU PRICKAS AV VID INGÅNGEN 
Vid ingången till stämman ska du kunna uppge lägenhetsnummer (de tre 
siffror som är Axets läg.nr) och vid behov kunna legitimera dig eller visa upp 
handling som styrker att du har en bostadsrätt i Brf.Axet, tex. den gröna 
boken eller godkänt överlåtelseavtal. 
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ÅllSREDOVISNING 

Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Axet i Stockholm får härmed avge 
redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 1 september 2017 M 

31 augusti 2018. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Föreningen bildades den 4 augusti 
1930 och registrerades i Länsstyrelsen 
den 18 april 1931. Lagfart erhölis den 
11 augusti 1930. Organisationsnr. är 
702000-1041. 

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 
Protector Försäkring. 

Styrelsen 
Styrelsen har från februari 2018 haft 
följande sammansättning: 

Ordinarie ledamöter 
Inge Björkander ordf. 
Anders Nyström v. ordf.
Mia W allin sekr. 
Helena Rosen 
Rasmus Bjälkeson 
Jan Fredriksson 
Lejla Alikadic HSB Sthlm 

Suppleanter 
Lars Dahl 
Karin JordAs 
Sofie Hellström 

Revisor 
Föreningens revisor har under året 
varit Jan Höglund med Märit Björnlund 
som suppleant Extern revisor är 
BoRevislon AB. 

Vicevärd 
Vicevärd är Per�O Östlund. 

Firmatecknare 
Föreningens firma har tecknats av dels 
hela styrelsen, dels av Björkander, 
Nyström, Bjälkeson och Östlund två. i 
förening. 

Attesträtt 
För belopp upp till 100 000 kr har 
attesträtt innehafts av Björkander, 
Nyström, Bjälkeson och Östlund var för 
sig och för belopp därutöver av två. i 
förening. 

Bankfack 

Föreningens bankfack har disponerats 
av BJörkander, Nyström, Bjälkeson och 
Ostlund var för sig. 

Ombud vid distrlktsstimma 
Ombud vid HSB:s distriktsstämma har 
varit ordinarie styrelseledamöter med 
suppleanter. 
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Mandatperiod 
Mandatperioden i styrelsen är två Ar. 
På stämman går mandatperioden ut för 
Björkander, Nyström och Bjälkeson 
samt suppleanten Hellström. 

Valberedning 
Stämman valde Anna Hedelius 
(sammankallande), Per-Anders 
Svensson och Helene Adler till val
beredning. 

Arvoden 
Arvodena fastställdes av stämman till 
följande: 
• Styrelsen (inkl suppleanter 9 pers)

flr fördela 2,5 prisbasbelopp för
arvoden och därutöver fritt
disponera 0,5 prisbasbelopp till
övriga kostnader. För 2019 innebär
det 116 250 kr till arvoden och 23
250 kr till övriga kostnader.

• Revisorn får 10 % av prisbasbelopp,
för 2019 är summan 4 650 kr och
revisorsuppleanten får 900 kr.
Därutöver utges mötesarvode med
500 kr per styrelsemöte som
revisorn eller revisorsuppleanten
deltar pä.

• Valberedningens arvode är 900
kr/pers.

Möten 
Ordinarie föreningsstämma hölls den 
15 februari 2018 i Engelska Skolans 
aula. 43 röstberättigade medlemmar 
deltog (varav en via fullmakt). Axet 
bestär av 404 bostadsrätter så fler 
skulle kunna komma. Deltagandet på 
de senaste sex ordinarie stämmorna 
visas i diagrammet. 

Ull 

• fil! ffil
• 

0 

11111 1111A lmll au _, ama 

Styrelsen hade 12 protokollförda 
möten. 

Sammanfattning av förslagen 

till stämman samt beslut 
Sex motioner hade lämnats till 
stämman. Dessutom antogs nya 
stadgar i ett andra beslut. Här följer en 
sammanfattning av förslagen och 
stämmans beslut: 

# 1 GiJr fint kring pergolan 
Förslaget avsåg att clematis och rosor 
ska planteras kring pergolan. Motionen 
besvarades med att styrelsen tackade 
för tipset och stämman gav styrelsen 
fortsatt förtroende att sköta gårdarna 
och bestämma vilka växter som 
planteras. 

# 2 Ordna dtervlnnlng av matavfall 
Förslaget avsåg att vi ska ordna 
möjlighet till återvinning. Motionen 
bifölls och styrelsen fortsätter att 
försöka hitta en lösning för att vi ska 
kunna sortera matavfall för 
återvinning. 

# 3 Fixa ddllga stu.prlJr 
Förslaget gällde att trasiga stuprör ska 
åtgärdas sä att vattenskador undviks. 
Motionen bifölls. Efter stämman har 
samtliga stuprör setts över och lagats. 

# 4 Ändra tvilttldema 
Förslaget gällde att ändra passens 
längd. Efter omröstning beslöt 
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stämman att låta befintliga tvättider 
vara oförändrade. 

Il 5 FllnJ,Ya trll.dgt'J.rden 
Förslaget avsåg att det ska tas fram en 
skötselplan och förnyelse av våra 
trädgårdar. Stämman biföll motionen. 
Efter stämman har en triJ.dgdrds
milstare anlitats som taoit fram en 
skötselplan. 

Il 6 Regler jiJr odlinosro.tar/rabatter 
Förslaget gällde att det ska ställas krav 
på dem som odlar på föreningens mark 
att de ocksä ska sköta sina om sina 
odlingar/rabatter. Efter omröstning 
bifölls motionen. Representant frdn 
st;yrelsen gör nu 8.rliga inspektioner. Vid 
inspektion i maj fick samtliga 
odl/ngsrutor/rabatter godkänt 

Nya stadgar 
Både 2017 och 2018 års stämmor 
antog de nya stadgarna. De nya 
stadgarna gäller från den 24 augusti 
2018 dä de registrerades av 
Bo lagsverket. 

De nya stadgarna innebär en 
anpassning till nya lagregler. 81.a. har 
gränsen mellan vad som är föreningens 
respektive den boendes ansvar 
förtydligats. Stadgarna finns pä 
brfaxet.se. 

Anställda 
Lennart Johansson är anställd som 
fastighets skötare. Helena Johansson är 
anställd som lokalvårdare och 
trädgårdsskötare samt Per Östlund 
som Vicevärd. 

Lucy Kelly Paterson är anställd för att 
städa Vlckergatans portar och under 
sommaren var Emelie Johansson 
anställd en månad för diverse sysslor. 

Ågarstruktur 
Brf. Axet består av 404 bostadsrätter. 
Under äret har 55 bostadsrätter 
överlåtits. Detta innebar en 
årsomsättning på 14 %. 

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 en bostadsrätt på 
Vlckergatan. 

Fastigheter 
Fö ' . har förande filsti heter . re11m1wn '11 1g . . 
Fastfonet 8yMäl·, Renoverad' i' -Axet3 1930 1984"'"' 
Orindshage 9 1931-1933 1986 
R.ågen3 1932 1987 
RAgen2 1937 1991 
Axet2 1938 1992 

Axet 3 = Vickergatan 3-15 
Grindshage 9 = Eriksdalsg 20-36 
Rågen 3 = Timotejg 3-7 + Er!ksdalsg 19 
Rågen 2 = Råggatan 8-14 
Axet 2 = Timotejg 4-8 + Eriksdalsg 17 

"'l Med renoverad menas en fullständig 
ombyggnad, tex. tilläggsisolerad fasad, 
nya fönster, ledningar och stammar 
samt nya kök och badrum i lägen
heterna m.m. 
**l Fasad samt tak totalrenoverades 
2017. 

Bostadsrätternas totala boarea är 
16 283 kvm. Lokalerna är totalt på 
1816kvm. 
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VÅSENTLIGA 
HÄNDELSER UNDER 

OCHEFTER 
RÅKENSKAPSÅRET 

UnderhAU 2017-2018 
Under året genomfördes planerat 
underhåll med 4 854 023 kr. Det var 
ovanligt mycket, men mindre än 
underhållsbudgeten som var på 10 milj 
kr. Förklaringen till utfallet jämfört 
med budget var att 311 milj kr, t 
huvudsak för Vickergatans tak, av 
kostnaden betalades året innan 
samtidigt som vissa planerade 
åtgärder sköts till nästkommande Ar. 
Det planerade underhåJlet bestod av: 
• Renovering av Vickergatans tak

och fasad för 3 828 750 kr.
• Renoveringavtrapphus på

Eriksdalsgatan 17 och 19 samt
Timotejgatan 3-7 för 583 502 kr.

• Uppdatering av gårds belysningen
på Axet- och Rågengården för 260
450kr.

• Installation av elektroniskt
låssystem i Axet 2 för 68 586 kr.

• Renovering av toaletter i
föreningen för 54 075 kr.

• Teknisk utredning inför åtgärder 
motlegione11a för 43 800 kr. 

• Installation av elektronisk bolming
av tvättstugorna för 14 850 kr.

Utöver det planerade underhAllet 
utfördes lOpande underhAll för 421 
792 kr. De största kostnaderna avsåg 
vattenrening p.g.a. leglonella 111 688 
kr, elreparationer 79 812 kr, 
reparation av vatten och avlopp 58 016 
kr, lagning av tvlttutrustning 13 833 
kr, klotteravtal 9 829 kr och reparation 
av stuprör för 7 700 kr. 

Då vi till och från drabbas av klotter, 
har vi en klotterförsäkring med 11Vi 
rengör Sverige AB". Försäkringen 
kostar 901 kr/mån och utlovar att 
klotter tas bort inom 36 tim. 

Planerat underhill 2018-2019 
Det planerade underhållet för perioden 
1 sep 18 - 31 aug 19 budgeterades till 3 
692 000 kr. Underhållsplanen, som kan 
läsas på brfaxetse, innehåller följande 
planerade unerhAII för verksamhets
året 2018-2019: 

Axet3 
• Tappvattenkran installeras pä.

gaveln
• Nya träd planteras
• Fönstren kittas
• Trapphus målas om
• Anslutning vatten/avlopp byts
• Skötselplan för trädgårdarna

Axet2 
• Byte WC-ventiler

Grindhage9 
• Trapphusets balkonger åtgärdas
• WC ledningar byts/ätgärdas
• Jordad el installeras 1 dagis
• Källargolvet vid tvättstuga mälas
• Rep av ventilationsga]ler
• Trapphusfönster kittas/målas

Rdgen 3 
• Trappa till Tejan, bakfall åtgärdas
• Trapphus T7 målas
• Golv källare TS och T7 målas
• Vävstugan saneras

Rdgen2 
• Källarfönster kittas och mål.as
• Bntr,dörren pä gaveln byts
• Portkodystem Installeras
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OVK-besiktning 
OVKRbesiktning gf ordes 2015. Nästa 
besiktning sker 2020. TU1 dess behöver 
en del lägenhetsinnehavare åtgärda 
vissa anmärkningar, t.ex. måste 
kolfllterfläktar bytas till evakuerings� 
fläktar. Vi kommer att påminna de som 
fått anmärkningar och inspektera att 
anmärkningarna är ätgärdade under 
2019. 

Energideklaration 
Vår energideklaration, som gjordes 
2014, finns på Boverket med ID 
616332. Den visar att vi ligger bra till 
(146 kWh/m2) när det gäller 
energihanteringen. 

Värmea:nliiggnlngen 
Föreningen är ansluten till Stockholm 
Exergis (f.d. Fortum Värme) 
fjärrvärmenät Vår värmecentral 
servas av Schneider Electric genom ett 
avtal som kostar 38 591 kr/år. 

Under äret gjorde Stockholm Exergi en 
analys av vär energieffektivitet och 
konstaterade� utifrån alla möjliga 
parametrar, att vår värmeanläggning 
är energieffektiv och fungerar bra. 

Problem med legionella 
Vi har problem med varmvattenM

cirkulationen. Nägonstans är vattnet 
stillastående vilket gör att 
legtonellabakterier kan växa till. 

Specialister har pekat på tänkbara 
åtgärder. Under plgående 
verksamhetsår har arbetet med att 
förändra WC:n pä Ertksdalsgatan 
påbörjats. 

Tills problemet är åtgärdat renas 
vattnet vilket gör att vattnet är fritt 

från legionella. När VVC:n åtgärdats 
avlägsnas reningen och nya prover tas. 

Bredband 
Samtliga lägenheter är gruppanslutna 
till Bahnhofs bredbandsnät. För 
gruppanslutningen betalar Axet 331 
852 kr per år vilket motsvarar 68,45 kr 
per lägenhet och månad inkl moms. 
Avtalet gäller till den 13 september 
2020. I gruppanslutningen ingår 
bredband med en hastighet upp till 
1000 Mbps både upp och ner och fri 1P� 
telefoni. En manual till bredbandet 
finns på brfaxetse. 

Bredband kan även, för den som vill 
betala, erhållas via telefonnätet eller 
kabel�TV (Comhem). I källaren finns 
även ett superbredbandsnät draget 
som vi kan utnyttja den dagen det blir 
kommersiellt lönsamt att dra fiber till 
varje lägenhet. Idag är det fiber till 
källaren och kopparkabel till 
lägenheten. Avtalet med Stokab om 
nyttjanderätt till superbredbandsnätet 
gällertill 2035�07�06. 

Kabel-TV 
Axet har avtal med Comhem om 
leverans av kabel�TV, Årsavgiften är 
266 496 kr. I priset ingär en märklig 
avgift till Copy Sweden om 6 753,60 kr 
inkl moms per är som vi betalar i 
kompensation för att man kan, men 
Inte får, piratkopiera. 

I årsavgiften inglr Comhems analoga 
basutbud. Den som v111 kan betala för fA 
digital TV och extrakanaler. För mer 
information om utbud och tillval med 
mera, se www.comhem.se 

Comhems utbud innebär följande 
kanaler: 

• SVT1 -o.y 
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• SVT2
• Bamkanalen/SVT 24
• Kunskapskanalen
• TV3
• TV4
• Kanal 5
• TV6

• Sjuan
• TVB
• KANAL9

• TV10

• Kanal 11
• TV12
• TLC
• FOX
• FrV
• Lokalkanal

Dessutom finns samtliga radiokanaler 
på FM-bandet mellan 87,0-108,0 MHz i 
antennuttaget. 

Tvättstugor 
Axets tvättstugor finns på: 

• Räggatan 10
• Timotejgatan S
• Timotejgatan 6
• Eriksdalsgatan 34.

Tvättstugorna är öppna vardagar 
07.00-22.00, lördagar 10.00-22.00 och 
söndagar 10.00-19.00. Övriga tider slås 
strömmen av automatiskt. 

Till varje tvättid hör bestämda städ
uppgifcer. I vissa tvättstugor finns 
spontanmaskiner som kan användas 
när man m bokat tid. 

Tvättstugorna kan bokas Via nätet, 
eller på tavlan i tvättstugan, efter att en 
bokntngsbricka kvitterats ut hos 
Lennart för 200 kr. Under Aret 
slutfördes arbetet med att Införa 
möjligheten att även kunna boka 
grovtvätt-maskinerna via nätet. 

Uthyrda lokaler 
Axet hyr ut 30 lokaler. Vid årets slut 
var samtliga lokaler utom två som 
används till Axets egna behov, uthyrda. 
Under året bytte fyra lokaler 
hyresgäster. Totalt inklusive bränsle-, 
index- och skattetillägg gav lokalerna 
en intäkt pä 1 206 077 kr. Denna 
summa minskade med 36 640 kr i 
hyresförluster då lokaler var outhyrda 
samt med 28 500 kr i hyresrabatt till 
dagiset. 

Axet arrenderar ut mark på gårdarna 
till Fortum för transformatorstationer. 
Arrendet förhandlades om och höjdes 
till 13 S00 kr per år. Det nya arrendet 
löper tlll 1 april 2027. 

Avtalet med Stokab om ersättning för 
kabeldragningar upphörde under året 

Andrahandsuthyrning 
Tillstånd beviljas högst i ett år i taget 

Styrelsen behandlade 39 ansökningar 
om att få hyra ut lägenheten. 36 
godkändes och 3 avslogs då styrelsen 
inte ansäg att de skäl som angavs för 
uthyrningen var giltiga. Ett avslag 
överklagades till Hyresnämnden som 
sedan godkände uthyrningen. 

Under året upptäcktes fyra fall av 
otllllten andrahandsuthyrnlng. 
Samtliga anmodades att upphöra med 
andrahandsuthyrnlngen. 

Frän den 1 oktober 2018 tar Axet ut en 
avgift om 200 kr per mlnad vid 
andrahandsuthyrning. Axet t11Ulter inte 
uthyrning vta AirBnB eller 
motsvarande korttidsuthyrning. 
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Om Axet 

Föreningens lnformationsskrift "Om 
Axet" kom ut vid 4 tillfällen. 

www.brfu:et.se 
Axet har en hemsida där information 
läggs ut. Axets mailadress är 
tnfo@brfaxet.se. 

Tfflsiigelser 
Totalt delades åtta skriftliga 
tillsägelser ut under året Dessa avsåg 
uppmaning att betala årsavgiften, inte 
störa sina grannar, följa Axets 
ordningsregler eller att upphöra med 
otilllten andrahandsuthymlng. 

Skador 
Under Aret drabbades vi av sex 
vattenskador. En vanlig orsak var 
tllltäppta avlopp som svämmade över. 
Det är viktigt att säga till i tid sä 
rensning kan göras Innan det blir 
totalstopp. 

Det har blivit vanligare med stopp i 
avloppsledningarna efter att badrum 
och kök byggts om. Styrelsen har nu 
infört en regel om att avlopps
ledningarna ska högoycksspolas pä 
om byggarens bekostnad efter varje 
ombyggnad. 

Inkomna byggansökningar 
Styrelsen beviljade ett stort antal 
ombyggnader. 

Ansökan om ombyggnad 
Ombyggnader i lägenheterna orsakade 
en hel del problem. Alla ombyggnader 
kräver skriftligt godkännande av 
fastighetsskötaren eJler vicevärden. 

För att godkänna en ombyggnad gäller 
följande rutiner: 

• Ansökan ska lämnas in. På brfaxetse
finns en ansökningsblankett

o Vid ingrepp i viggar ska intyg frän
byggnadskonstruktör bifogas. PI
Vlckergatan tillåts dock Inga som
helst ingrepp i väggarna.

• I kök och badrum ska redovisning
bifogas som visar hur el-, vatten
och ventilation ska hanteras.

• I kök är kolfllterflä.kt inte tillåtet och
imkanalen ska vara isolerad och 
försedd med erforderliga brand
spjäll och rensluckor. 

• I badrum ska golvbrunnen bytas ut
om golvbelä.ggnlngen ändras och
metod för fuktspärr ska anges och
utföras fackmässigt. Det är inte
tillåtet att ersätta radiatorn med en
vattenburen handdukstork.
Ventilatlonsluclror fär inte sättas
igen.

• Om vatten och el behöver stängas
av, måste fastighetsskötaren kon�
taktas i god tid.

• Om säkerhetsdörr installeras ska
den nya dörren inklusive profiler,
beslag, brevlåda och karm se likadan
ut som originaldörren.

• Trapphuset ska städas varje dag och
det är Inte tillåtet att ställa
byggsopor på gärdarna eJler slänga
dem i grovsoprummet.

• Under ombyggaden är det inte
fastighetsskötarens sak att
informera hantverkarna
om vad som gäller. Den som bygger
om måste alltsl själv sätta sig in i
vad som gäller och ta ansvar för att
reglerna följs. Reglerna är angivna
pi ansökningsblanketten.

• Efter ombyggnaden ska, på
ombyggarens bekostnad,
ventilationen inspekteras och
avloppsledningen spolas.
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Slkerhetsdörrar 
Mänga passade på att byta till 
säkerhetsdörr i samband med att 
trapphuset och dörrarna ändå 
målades. 

Avtal med Securitas 
Axet har larm kopplade till Securitas 
enligt ett avtal som förlängdes under 
året AvtaJet kostar 3 2 3 56 kr/ är. 

Frivillig tlllvalsfdrsiikrlng 
Vid vattenskador får varje 
bostadshavare själv stå för 
reparationen av ytskiktet, d.v.s. 
spackel, fårg, tapeter, golvmaterial 
m.m. Det gäller oavsett vem eller vad
som orsakat skadan.

Den fastighetsförsäkring vi hade vid 
räkenskapsårets slut innefattar en 
kollektiv bostadsrättstil1åggsförsäkring 
som ersätter delar av kostnaden för 
ytskiktsreparationer. Men försäk
ringen kan förändras om Axet byter 
försäkringsbolag så det kan vara bra 
att teckna ett komplement till den egna 
hemförsäkringen, 

Hobbylokalen och vivstugan 
Mot erläggande av medlemsavgift kan 
nyckel och nycke1bricka till hobby
lokalen hämtas hos fastighetsskötaren. 

Efter annonser m.m. lyckades Axet 
skänka bort tre vävstolar. Loka1en ska 
iordningsställas för nägon lämplig 
aktivitet 

Tejan 
Föreningslokalen Tejan hyrdes vid 71 
tillfällen. Hyran är 100 kr/dygn och 
depositionsavgiften är 1 500 kr. 

ÖVemattningsrum 
Föreningens två övernattningsrum var 
sammanlagt bokade under 368 nätter. 
Hyran är 100 kr per dygn och rum. 

Varje rum har två sängar. Pentry och 
dusch är gemensamt för häda rummen. 

Under året på.börjades ett arbete för 
att möjliggöra bolming via datorn. 

Bastu 
För att få tillträde till bastun behöver 
man kvittera ut en nyckelbricka hos 
fastighetsskötaren och betala 100 kr 
per är i städavgift. Därefter är bastun 
avgiftsfri. 

Cykelförvaring 
Under Aret delades 21 nya cykelrums
nycklar ut. Depositionsavgiften för 
nyckeln är 100 kr. Efterfrågan på 
cykelrumsplats var stor. I cykelställen 
på gårdarna fanns det lediga platser. 

GArdarna 
På gårdarna finns totalt 24 
odlingsrutor som fördelades under 
våren av Helena Rosen. 

Stämman antog ett förslag om att de 
som odlar pä förerungens mark också 
ska sköta om sina odlingar /rabatter. 
Inspektion gjordes i maj och samtliga 
odltngsrutor/rabatter ftck godkänt. 
Under året Installerades ny 
gårdsbelysnlng med fler, bättre och 
energisnålare lampor. 

Det kom tn flera klagomAI angående 
fimpar som slängs utanför portar och 
nedanför balkonger. 
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Brandsikerhet 
Axet har installerat brandvarnare I alla 
Uigenheter. Den boende är skyldig att 
kontrollera att den fungerar (genom 
att dl och då trycka på testknappen), 
byta batteri ( den piper när det är dags) 
och skaffa en ny om den är trasig. Det 
är särskilt viktigt att komma ihig att 
montera tillbaka brandvarnare efter 
att lägenheten renoverats. 

Enligt Lagen om skydd mot olyckor får 
inte brännbart material som 
barnvagnar, tidningsbuntar eller 
byggmaterial förvaras I trapphusen. 
Däremot kan sådant som innehåller 
vlldigt lite brännbart material, tex. 
rullatorer, fä stA där under 
förutsättning att utrymning inte 
hindras. 

"Reklam - nej taek" 
Det är inte tillåtet att klistra lappar pä 
lä.genhetsdörrama. Axet 
tlllhandahäller"nej till reklam0lappar 
som kan hämtas hos fastighetskötaren 
och klistras på brevinkastet. 

Bokbytarhylla 
Det finns en bokbytarhylla i tvätt
stugan på Timotejgatan 5. 

Grovsopor 
Den som kvitterat ut en nyckelbricka 
har tillträde till grovsoprummet Det är 
viktigt att vika Ihop kartonger, lägga 

rätt sak läggs på rätt plats och se till att 
obehöriga "sakletare" inte släpps in. 

Sopor 
Under Aret bytte kommunen 
entreprenör för sophämtningen. 
Därmed gjordes ytterligare ett försök 
att fl skyddsstoppet hävt Aven denna 
gäng utan framgång varför vi fortsatte 
att anlita ett annat företag som samlar 
ihop soporna åt sophämtarna. 
Lösningen är inte bra, men den enda 
rimliga tills kommunen bestämt sina 
långsiktiga krav på sophanterlngen. 

Styrelsen fann att det bästa sättet att 
införa möjlighet att slänga matavfall är 
genom ombyggnad av soprummet pi 
gärden Axet 3. Arbetet kommer att 
starta när allt telmtskt lösts. 

Lägenhetsregister 
Alla lägenheter har två lägenhets .. 
nummer. Dels Axets som är pi tre 
siffror och unikt för varje lägenhet i 
Axet Dels Skatteverkets som är pi fyra 
siffror och bara unikt i varje trapphus. 
Tyvärr uppstir mycket merarbete dä. 
många boende, mäklare och myndig
heter enbart uppger Skatteverkets 
nummer. Pä hemsidan finns en tabell 
för översättning mellan Axets och 
Skatteverkets lägenhetsnummer. 

Bostadsanpassning 
Många söker bidrag för olika bostads
anpassningar. Under året godkändes 
de ansökningar som kom in. 
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EKONOMISI< BERÅ1
.,

1�EJ�SE 

Ekonomiförvaltning 
Den löpande ekonomiförvaltning sköts 
enJigt särskilt avtal av HSB Stockholm, 

Allmänt 
Resultatet för Aret är ett underskott pä 
2,7 milj kr, Det är en försämring med 
1,4 milj kr jämfört med Aret Innan. 

Skillnaden mellan åren beror frimst på 
att planerat och löpande underhåll 
ökat med 0,7 milj kr, att personal
kostnaden ökat med nästan 0,5 milj kr 
p.g.a. korrigering av semesterlöne
skulder (förra lrets kostnad minskades
med 0,2 miJj och ärets kostnad höjdes
med samma belopp vilket ger en total
höjning om 0,4 milj kr) samt att ränte
kostnaden ökade med 0,2 milj kr.

Hur ser ekonomin ut nästa år? 
Ekonomin ser bra ut. 

Årsavgiften, som Inte höjts sedan den 1 
oktober 2004, var oförändrad. Ingen 
höjning har planerats för räkenskaps
året 1 sep 2018 - 30 aug 2019 trots ett 
relativt omfattande planerat 
underhåll. 

Avskrivningar 
Axet har tillsvidare valt att tillämpa 
avskrivningsregel K2. 

FastlghetslAnen 
Under lret togs ett nytt lån om 2 milj 
kr för att finansiera underhlllet Vid 
årets slut var kreditskulden 54,2 milj 
kr, den genomsnittliga räntan 1,5 % 
och den genomsnittliga löptiden 0,8 år. 

Följande tabell visar hur kreditskulden 
fördelades vid räkenskapsårets slut: 

14,0milj kr 3,13 % Nov 18 
14,0 milj kr 0,95 %1) Nov 18 
2,0 milj kr 1,0 % Nov 18 

10.0 milj kr 0,8 % Nov 19 
14,0 milj kr 1,0 % Sep 20 

11 Kredittiden är bunden men räntan 
ändras per kvartal (Stlbor + 0,9) 

Efter räkenskapsåret har länet om 2 
miq kr lösts och två län pi vardera 14 
milj har lagts om till fast ränta under 3 
Ar om 1 % respektlv rörlig ränta under 
2 är om Stibor + 0,7 %. 

Axets sirsldlda avgifter 
Vid försäljning av bostadsrätten tar 
Axet ut en överlåtelseavgift av säljaren 
pi 1000 kr. Den som pantsätter en 
lägenhet får betala 400 kr I pant
slttningsavgift. Vid andrahands� 
uthyrning tar Axet ut en administrativ 
avgift, f.n. 300 kr per mAnad. 

Plusgirokonto 
Brf. Axet har ett plusgirokonto där bl.a. 
överlåtelse- och pantsåttntngsavgifter 
betalas in. Kontot är 40 00 96-4. 

Garantibelopp 
Gentemot Fastigo har föreningen ett 
garantibelopp för 2018 om 13 331 kr 
vilket kan krävas av oss i händelse av 
konflikt på arbetsmarknaden. 

Samköpavel 
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Sedan 1 juli 2005 samköper Axet elen 
och varje lägenhet betalar sin egen 
förbrukning genom ett el tillägg på 
hyresavin. 

Axet köpte elen till fast pris frin 
Fortum fram till den 31 mars 2018. I
avvaktan pä att äter binda elpriset 
köptes sedan elen till rörligt elpris. Den 
torra våren och sommaren gjorde dock
att elpriset höjdes. Priset 1,5 kr /kWh 
som Axet tar har ändå varit oförändrat 

Under året minskade inkomsterna 
frän eltllläggen med 1 % vilket betyder
att Axetbornas elförbrukning också
minskade. 

Fastlghetsförslkrlngen 
P.g.a. av att vi drabbats av många 
skador som värt försäkringsbolag 
Protector ersatt höjdes premjen med
11%til1307 83Okr per är. 

Medlemsinformation 
En bostadsrätt kan ägas av fler än en 
person. Varje ägare är medlem. Vid 
räkenskapsårets slut hade Axet 505 
medlemmar. 55 bostadsrätter överläts. 

F"" ä d i ka oi n r1aaveaet lPltal 
·- ··-- :,,-• 

Medleminsatser 
Insatser Uppi 

.. .._. 

av11lfter 
. Belopp vid Arets 590000 194100 

Flerirs6versikt 
-· · . - ... ·· -· 

Nettoom�
sättnintr tkr 
Resuttarefter
finansiella 
J)Oster. tkr
Soliditet 

· ){rsav�
---

2018/17 
13 763 

• 2 741

36% 
701 

-· 

2017[_\6 
13'665 

-1342

·- · -- ---

39% 
701 

�-- .. kvm 
* trsavgift utan debiterade eltillägg 

Förändring av eget kapital 
Se tabell not 13. 

RESUL TA TDISPOSITION 

Stämman bar att ta sWlning till: 
Balanserat resultat 16 309 944 
Årets resultat � 2 7 41 468 

_, __ _.;;_;:.,.., 

13 568 475 

Styrelsen föreslår följande 
disposition: 
Uttag ur yttre - 2 741 468
underhlUlsfonden 
överföring till yttre 0
underhällsfonden 
Balanserat resultat 16 309 944

13 56847S 

···- -· 

Yttre under-
hlllsfonden 

19418137 

- ,.. _ __ 

Balanserat Arets 
Resultat Resultat 

16309944 -1342439 

ingäng 
. . . ·· -

------ -�--

. J!.esultatdmQ·ostionen 

Arets resultat 
-

Belopp vid Arets slut 590 000 194100 

•1342 439

-

18075698 
--·· - ···-·· 

0 1342439 
,---� 

-2 741468

16 309 944 . -2 741468

-., 
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HSB Boltlld1rlttsftlrenlng Axet I SIDckholm 

llalultatrlknlng 

RörelNlntlkter 
Nettoomsättning 

RörelNkostnader 
Drift och underhlll 
övriga externa kostnader 
Personalkosblader och arvoden 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Summa rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

Flnanalella paster 
Ränteintäkter och Hknande resultatposter 
Räntekostnader och lllmande resultatposb!r 
Summa finansiella poster 

Arm resultat 

Not 1 

Not 2 

Not 3 

Not4 

Nots 

Not6 

2017-ot-01 2016-09-01 
201&,08-31 2017-08-31 

13 762 993 13 664 723 

·11867064 -11019 663

-465 658 -507 31◄

-1844 007 -1374 000

-1531163 -1531163

-15 707 891 -14 432140

•1944898 •7&7417

3 251 5 280 

-799 822 -580 302

-796 571 -575 022

-2741468 -1342439

'().{ 
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HSB Bostadll'llttsföranlng Axet I stockholm 

Balansrllml!!S 2018-08-31 2017-08-31 

11Uglngar 

Anllggnlngltlllglngar 
Materie/la an/lJggnlngstJl/glngar 
Byggnader och mark Not 7 84 946 854 86 461327 

Inventarier odl maskiner Not8 33 379 50069 
84980 233 86 511396 

Rnans/ella an/llggnlngstll/gAngar 
Andra långfr1stlga värdepappersinnehav Not9 500 500 

500 500 

Summa anläggnlngstlllglngar 84980 733 86 511896 

Omllttnlngstlllglng■r 
Kortfristiga fordringar 
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 8 042 17453 

övrtga fordringar NotlO 3 851762 4 253198 
Förutbetalda kostnader och upplupna Intäkter Not 11 227 666 288 948 

4 087470 4 559 599 

Kassa och bank Not 12 294 829 219436 

Summa omsättnlngstlllglngar 4 382 300 4 779 035 

summa ttllglngar 89363033 91290931 

v.f
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HSB Boatad1rlttsförenlng Axet I Stockholm 

Balan■rlknlng 2018-08-31 2017-08-31 

EQet klpltal och skulder 

Eget kapital Not 13 

Bundet eget kap/tal 
Medlemslnsatser 784100 784100 

Yttre underhAllsfond 18 075 698 19 418137 

18 859 798 20 202 237 

Fritt eget kiJplfa/ 
Balanserat resultat 16 309 944 16 309 944 

Arets resultat -2 741468 -1342 439

13 568 475 14967 505

Summa eget kapital 32 428273 35169 741 

Skulder 
l.lngfr/stiglJ skulder 
Skulder tlll kredltlnstlb.lt Not 14 54159 000 52159 000 

54159 000 52159 000 

Kort:frfstiga skulder 
Leverantörsslculder 182 232 535 338 

Skatteskulder 42102 12 509 

övriga skulder Not 15 538102 524 337 

Upplupna kostnader och förutbet.alda Intäkter Not 16 2 013 324 2 890 006 
2 775 760 3 962189 

Summa skulder 56 934 760 56121189 

Summa eget kapital och skulder 89363033 91290931 

'V� 
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HSB Bostadlrlttsf6renlng Axet I Stockholm 
2017•09·01 2016-09-01 

Kaaaflödeaan■l�s 2018-08-31 2017 .. 09.31 

Ulpande verksamhet 
Resultat efter finansiella posb!r -2 741468 -1342 439

Justering för poster som Inte lnglr I kulaflödet 
Avskrivningar 1531163 1531163 
Kassaflöde från löpande verksamhet -1210 305 1ean◄ 

Kauaflöde flin förändringar I rörelsekapltal 
Ökning (-) /minskning ( +) kortfristiga fordringar -38 080 5 078 
Ökning ( +) /minskning (-) kortfristiga skulder -1186 430 1184191 
Kassaflöde från löpande verksamhet -2 434 815 1377 993 

Flnanslerfngsverksamhet 
Ökning(+) /minskning(-) av lån till kredltlnstibJt 2000 000 -4 000 000 
Kassaflöde från flnanslerlngsverksamhet 2000 000 -4 000 000 

Arets lm111fttide -434815 •2622007

Ukvlda medel vid Arets början 4418 634 7088641 

Ukvlda medel vid lreta ■lut 4031819 4486634 

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräknlngskonto, kortfristiga placeringar samt placerfngskonto 
hos HSB Stx>ckholm In I de likvida medlen. 
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HSB Bostad■rltblförenlng Axet I Stockholm 

bdovllnlnp- och Ylrdertng1prlnclper Nmt Ovrtga bokllutakommenlalW 

Arsredovlsnlngen l!r upprlttad I enllghet med lrsredovlsnlngslagen och BFNAR 2016:10 
Arsredovlsnlng I mindre fflretag (K2). 
Belopp anges I kronor om Inget annat anges. 
llllglngar och skulder har varderats tlll anskaff'nlngsvlrden om Inte annat anges nedan. 
Fordringar har upptagits tlll de belopp varmed de berlknas Inflyta. 
Lin med en bindningstid p8 ett lr eller mindre tas r lrsredovlsnlngen upp som llngfristlga skulder. 

AVlkrlvnlng fMtlghet 

•Pr1ndpen fflr K2 ar att endast ny- och tillbyggnader kan aktlvenls. De tkllgare aktiverade komponenmr som I enllghet med
god redavlsnlngssed och tidigare normgivning aktiverats som separata avskrtvnlngsenheter llgger fortsatt kvar med
separata avskrlvnlngsplaner.

Byggnaden skrlVs av llnjärt över nytt;fandeper1oden med 1,43% av anskaffnlngsvärdet lrflgen och tatal Hvslangd har 
bed&nts tlP 120 lr frln flrdlgstlllandetlden. 

övriga komponenter skrivs av linjärt mellan lo-60 lr. 

AVlllrlvnlng rnventarllr och mlllklner 
Avskrivning sker med 20% p8 anskatrnlngskostnaclen, 

Pond Mr yttre unclerhlll 
Reserverlng fGr framtida underhlll av föreningens fastigheter sker genom resultatdlsposltlon pi basis av föreningens 
undemlllsplan. Avsittning och lansprlkstagande frln underhlllsfonclen beslutas av stimmen. 

FaltlgMIAvglft/faltlghetakatt 
nit'enlngen beskattas genom en kommunal fastlghetsavglft pi bostlder som hOgst tar vara 0,3 % av taxeringsvärdet för 
bostadsdelen. Föreningens fastfghetsavglft var fflr räkenslcapslret 1 337 kronor per lägenhet. 

För lokaler betalar föreningen sl3tllg fastlghetsskatt med 1 % l!N taxertngsvlrdet fflr lokaldelen. 

lnkomltalcatt 
En bostaclsrattsf'örenlng, som skattemasslgt ar att betrakta som ett privatbostadsfflretag, belastas vanligtvis Inte med 
Inkomstskatt. Beskattning sker med 22 % fflr verksamheter som Inte kan hlnföras tlll fastigheten, t ex avkastning pi en del 
placel1ngar. 

FOrenlngen har sedan tidigare Ar ett skattemässigt underskott uppgAende tlll 3 230 813 kr. 
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HSB Bosbldrittsftirenlng Axet I StDckhalm 
2017-ot-01 201&•09-Gl 

Notar 2011M1Wl 2017-08-31 

Not1 Netlloomllttnlng 

Arsavglfter 11445 574 11407 356 
Arsavglfterel 956147 965 272 
Hyror 1286173 1258150 
övriga lnti!kmr 156 776 158246 
Bruttll0msättnlng 13844 670 13 789024 

Avgifts- och hyresbortfall ~5140 -60 396 

Hyresftlrluster 0 -47369 
Avsatt till Inre fond ·16 536 ·16 536 

13782it3 13654723 

Not2 Drift och underhAII 

Reparationer 421792 321274 
El 1408 605 1322 453 
Uppvärmning 2 273 748 2 270990 
Vatten 433 977 485 375 
Sophl!mtnlng 552302 554 866 
Fastighetsförsllla1ng 307830 278 235 
Kabel-1V och bredband 572334 557 731 
Fastighetsslcalt och fastlghetsavglft 779334 730002 
R!rvaltnlngsarvoden 263119 268480 
Planerat undem611 4854023 4230257 

11817ÖM 1101tiib 

NoU Ovrtta•utmn• lcoltnader 

Betelcnlngskostnader 31 7'42 30021 
Hyror och arrenden 4288 4216 
R!rbruknlngslnventarler och varulnld!p 204 027 213426 
AdmlnlstJatlonsk:Dstnader 139 739 1'40 281 
Elctl!rnrevlslon 28963 282DD 
KcnS\JllkDstnader 0 35143 
Medlemsavgifter 56899 56027 

465658 507314 

Not4 Perlanllllmltnad• och arvoden 

Arwde styrelse 106 000 112 000 
Revlslonsllrvode 5950 5380 
övriga arvoden 8200 7700 
I..Oner och &niga ersättningar 927136 733 018 
SemestertOneskuld zoom 0 
Sodala avgtfl:er 335 522 290 306 
Uttagsbeska!Snlng 160 516 158 754 
Penstonskostnad och fflrpllktelser 92887 61264 
övriga peisonallcostnader 7023 5579 

1844007 1374000 

NotS Untelntlldler och llknllnde Nl&lltatpoltllr 

Rl!ntelntllkter evrllknlngskontn HSB Stoc:kholm 945 2 220 
Rl!ntelntllkter HS8 placeringskonto 80 80 
Ovr!ga rtntelntllkter 2225 2 980 

3251 5280 

Notl IUlntllmltnlder och llknanda N111btpollilr 

R!ntekcstnader långfristiga skulder 796933 577421 
Ovrlga rlnl:å<ostnader 2 ~9 2 881 

799822 580302 

~1 
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HSB BOltedsrlttwftlrenlng Axet I Stockholm 

Notar 2018•08-31 2017-o&-11 

Not7 Byggnader och martc 

Adaanuf■l'IIM anlbffnlnpvlrden 
Inglende ansbfl'nlngsvlrde byggnader 106 212139 106 212139 
Ingla,de ansbfl'nlngsvlrde mark 136350 136350 
utglende adannu.._.. ■nlkalfnlng1Vlrden 105341481 10l34141t 

Inghnde avskrivningar -19887162 -18372 689 
Arets avslcl1vnlngar -1514 473 -1514473 
Utgi■nd■ adannulerede awkrtvnlnger ·21401135 •11187112 

Ulflend• r■dovlat vlrde 84946854 N461127 

Tueltnpvlrdll 
Tlxer1ngsvllrde byggnad - bostlder 195000000 195000000 
Taxeringsvärde byggnad - lokaler 6000000 6000000 

Taxerlngsvllrde mark - bostlder 252000000 252000000 
Taxerlngsvtlrde mark - lokaler 16000 000 16 000000 
summa tuerlngnlrde 4iiöoöööo 4HDDDDDD 

Nota IIMlntarler och mllldner 

Adallnul■r■d• amlaffnlnlllVlrden 
Inglencle anskall'nlngsvlrde 334680 334680 
utglendll ■dmmulel'IIM ■llllcaftlnlng1Vlrd1n 33411D 334ii6 

Adallnuler■dll nmlvnlngar enllat plan 
Inglende avslcl1vnlngar -284611 •267 921 
Arets IMkrtvnlngar -16690 -16 690 
Utglende adalmldarllde ■vllcrtvnlng■r ·J01301 ·214111 

Bold&t vlrde 33371 SDDU 

Notl Akt!er, andelar och vlrdtpepper 

Inglende anskaft'nlngsvlrde 500 - - 500 
Utglende lldlurnulerade anskaffnlngsvllrden IOD 50D 

Andel I HSB StDc:kholm 500 500 

Not10 Ovrfg■ lcartfrflltlg■ fordringar 

SkatmkontD 113 734 4962 
Avrlknlngskonto HSB StDdcholm 3 656 858 4167147 
Plaa!rlngskontD HSB StDdcholm 80132 80052 
Ovrlga lbRll1ngar 1038 1038 

3851712 4253118 

'Q1 
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HSI IOltadllllttaNJrenlng Axet I StDckholm 

Notar 2018-08-31 2017-0S-31 

Nat 11 FGnltblalda lmllnader oc:11 upplupna lntlkter 

Rlrutbebllda kostnader 226 953 
713 

Nat12 

Nat13 

Not14 

Not15 

NatUli 

Upplupna lnölkl:er 
227611 

0vanstAende poslJ!r bestAr IN ffirsk.ottsbetBlda kmtnader avseende kommande rlkenskapslr samt 
lntäldsfordrlngar ftlr Innevarande rllkenskapslr. 

~ocllbllnk 

Handkasu 3000 
Nordea 100019 
Nordea plusglro 191810 

214129 

F&lndrfng av eglll: bpltal 
Medlemslnsatser Wreuh Balanserat 

Insatser Uee! nyglftar fond resultat 
Belopp vid lrets lnglng 590000 194100 19 418137 16309944 
ResuJtatxllsposlllon •1342 439 0 
Arets resultat 
Belopp vid lrets llut 00000 1Ml00 180751N 11309144 

llculd• ffll llnldllll'lllltut 

Ränll!lndr 
Llnelnstttut Llnenumrner Rlnta dag Belq-;I! 
Nott!GI H~k: 39788524648 3,13% 2018-11-21 14000000 
Nordea Hypmk 39788697100 0,95'Mi 2018-11-21 14000000 
Nordea Hypotek 39788750451 0,80'Mi 2019-11-13 1D 0D0 000 
Nordea Hypotek 39788790852 1,00!Mt 2020-09-29 14000000 
NDnlea Hypotek 39788807208 1,00% 2018-11-12 2000000 
Slxx:Jcholms Fastlghåsn 552526 0,00!Mt 75000 
Slxx:Jcholms F&.;ti!lhåsn 552622 0,00% 84000 

541HDOO 

JJngft'lstlga skulder e,clduslve kDrtfristlg del 

Om fem lr berlknas IIUYlllnde skulder tlll kreditinstitut uppgl tlll 

Stllldallkartleter 
Fasllghelslnt2dcnlngar stlllda fflr skulder t!H kreditinstitut 90 573310 

övrfp lkulder 

Inre fond 512 217 
Klllskatt: 24762 
Ovrlga kortli1sdga skulder 1123 

538102 

Upplup1111 lmtnaå och fllnltNtllldti lntlldilr 

Upplupna rlntekostnader 99 731 
Förutbetalda hyror och avgifter 1099842 
Ovrlga upplupna kostnader 813 751 

2013324 

287692 
1256 

ZliM8 

3000 
101219 
115 216 

219431 

Arab resultat 
·1342439 
1342439 

·2 741468 
-2 741481 

Nllsta lrs 
~ 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

54159000 

54159000 

90 573 310 

504 233 
20104 

0 
524337 

83846 
1091880 
1714280 

219000I 

0vanstlende pomr best!r av ftlrskattsinbetalda Intäkter avseende kommande rllkenslcapslr samt skulder 
som avser Innevarande rllkenskapslr men betalas under nllstfcommande ar. 

Not 17 VINnUlp hind ..... eftlr lrm ■ut 

Inga vlsentllga hllndelser har skett efter lrets slut 
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Revlslonsbarlttelsa 

TUI förenlnt1satämmarl I HSB Blf Axet f Stockholm, org.nr, 702000-1041 

Rapport om 6rsredovlsnlngan 

Uttlllndtn 

VI har utfört en IIVlalon av Araredovlsnlngen fflr HSB Bit Axet Rlr 1r 
2017-2018, 

Enllgt vft uppfattning har iraredovlsnlngen upprlttals I enlighet 
med Araradovlsnlngslagen och ger en I alla 1/Aeentllga avseenden 
riifMlanda blld av föraningens flnanalalla sllllnlng par den 31 
augulll 2018 och av dess 1lnanslella reaullat och kassaffllde fflr 
Aret enligt Arsraclovlarilngalagen. Förvaltnlngaberittelsan lr 
förenlig mad ilrsredovlanlngana övriga dalar. 

VI Ullst,kerdltfflr attfärenlngadmman faal8llller 
reeull,,blknlngen och balanarlknlngen fflrfflrenlnr,an. 

Grund Mruttlllndtn 

VI har utfflrt nwlalonen enllgt god revlalonaeed I SVe�ge. 
Revlsorama ansvar anllgt denna 88d beakrlw närmara I IV8llllen 
Rev/mm ufatdd IN HSB RlklffidJundr BRIV&l'ach Din 
'°"'1/no8tllfdl 18Vlaomr nver. 

VI lr abaroencle I ferhlllanda 111 förenlllgen enligt god nMIIOll8Gd l 
Svafge. Revlaom utaadd av HSB Rlklfflrbund harfullgjortlltt 
yrkesatiaka ansvar enligt dea11 krav. 

VI anaar att da 18Vlalanabella vi harlnhlmlat lrtlllrlcldlga OClt 
lndamAllllllllga aom grund fflr vira uttalanden. 

,,,._,,,,,llf'llrlfd,,.,,.,.. 
Utan att del plverllar vira uttalanden ovan vill vi fiata 
uppmilrkaamhet pil klaael1k:erlngen av f&enlngens akuldertll 
kradldnslltut I lrslldoulanlnga,. Föreningen har län som 
kluslbru aam llngfllsUga man förfaller Inom ett Arfrtn 
balanadagan och som därmed llr kortfriatlga. 

S,..,..,.,.tnl lnfflf 

Det lr at,relsan mn har ansvarat mr att nlldovianingen 
upprlttas och att dan garen rlltvlsanda blld enllgt 
Arsredovisnlngalagen, S1yll!HII ansvarar Ivan lrden lntema 
kantrall aom de bedamar lr nödvirdg llr att upprilla an 
lrsradovlanlng som lntl lnnehAllar nll!gra viiaenlllga felaktlghtter, 
va111 sig dessa bellll' pi oaganfllgheter allei pi rei. 

Vid upprittm1det av Arndovlanlngan ansvarar styrallan ftlr 
bad6mnlngan av föreningens f6rmlga att rortaltla verksamheten. 
Din upptyaar, nlr ali lrtlllmpllgt, om fflrhllfanden aom kan 
JJ•rka förmAgan att fortsba verksamheten och att anvlnda 
antagandet om foJtaatt d�ft. Antagandet om fortsatt drift dlllmpas 
dock. Inte om bnlut har fattats cm alt avveckla varklamhalan. 

Rev/ram lflldd' l'I HSI RlhflJrbundl IIIIVlr 

Jag har utfört alalonen enligt båmatlonal Standards on Audllng 
(ISA) octl god IIVlalonssed I Sverige, Mitt ml lr att uppnl an 
rimlig grad av säkerhet om huruvida 6rsl'8dovlsnlngan som helhet 
Inte lnnehlllar njgra vAsenlllgafelaktiQheter, vare sig dem. beror 
på oaganU/ghellr eller pli fel, och alt lllmna en nwlelOll8beliilalae 
som Jnnehlller vira uttalanden. Rimlig Bikerhel lr en h6g grad av 
säkerhet, men är Ingen garanti för alt en nwlalan aom ulfflra enligt 
ISA och god revlli011118d I Sverige allld kommer att upptldca en 
visentllg felakllghet om en ddan finns, Felak11gheter kan uppd 
pal grund 8N oegenlllgheter allerfel och 111188 vara vlsenlllga am 
de 1nskllt elerUllsamm111a !lmJigan kan förvlnlas pArerka de 

akonomlska beslut som användare fattar med grund I 
h'edovlantngan, 

Som del av en revision enligt ISA använder JaG profesalonellt 
cmd6me och har en pmfnalonallt slcapllak hllillnlng undar hela 
revilonell, Daaautom: 

• ldenHflararoch bedömar leg rllkema fflr vlaanUlga
felakUgheter I Anndovlanqaan, vn alg d111111a beror pi
oeganUlghetereller pi fel, u1fOl'lnll" och ulf&'
grnlmlngaAlgirdar bland annat ulfdrl da8lla rlalceroch
lnhtmlar revllllanabavla som It' tUlltillga och
lndamllsenllga för att utgöra en grund lir mina ultelandan,
Risken mr att 1nm uppticka en vlaanllla felalctlghat flD 181d av
oagantllgh818r är hägra in ffir an viaanlllg felaktlghal som
beror på '81, eftersom oegentllghtllll' kan Innefatta llgllRllda I
maskopL förfalaknlng, avaltlga uldmaooen, felaktlg
lnfonnatlon eller lllldadltallda av lnlBm komroll.

• skaffar Jag mig an fihallalae aw dan del av iirllnlf1'1111S
lntama kontroll som har batydelee ftlr min IIVl1lan för alt
utforma granakningaltgirder aom lr llmpllaa med hlnayn 111
Ol1llfindfglteta, man Ini& fDr att uttala mig om
affaktlvllaten I den lnllma kontroll1111.

• utvlrdeJar Jq llmpllgheten I de mdovlanfr'8pmclpar som
anvlnda och dmllgheten I alynllaana uppskattningar I
NldOvlllllngan ach lllhtanda upplyanl11ar,

· • dlll" Jag an slutaata om llmpRgheten I altaty1'8!sen anvilndar
antagandet om btaalt drift vid upprlttandet av 
Araradovlanlngan. Jag drar oc1all 811 111&11, mad wund I de 
lnhlmlade rsvlalonsbavl1an, om huruvida det finns nlgon 
vlaanlllg odkarltetsrådor som avser aldana hllnddaareller 
f&hlllanda11 aom kan leda 111 batydande tvlvll om 
fhnfnaens ffirmlga altbtslitta verkaamhatan, Om Jag drar 
slutlaleen att det finna en vlaenllg Ollka1lelsfalda, mlele 
Jag i IIIVialanllbarlltalsen fllla uppmlrtcaamhelen pi 
upplyanlngama I l1118dovlsnlngen om den Vlsentllga 
09llkerttelafak eller, om lldana upplysnqa.- Il' 
ollllrilakllga, modmara uttalandet om mredoYlsnlngan. Mina 
allduller ba11ra1 pA de revfalonlbevla aom inltlmtaa fram 
1111 datumet !r nrvlalonabmlltel111n. Dodc kal frlmllda 
hindelter eller föl'hlllande.n göra att an f&enlng Inte längre 
kan btlllta varkaamhalan. 

• UNärderar Jag den 6veigrf pande prasenlatlonan, alruldullfl
och lnnahllletl Araradovlanlngen, dlriblad upplyanlrl!lna,
ocll om Arndovianlngen "8rger de undadlpnde
tranaakUonama och hlndelsema pi att lått aom ger en
rillvlaande blld.

Jag miste Informera atyrelaen om bland annat RWlslanens 
planerade omfattning och Inriktning aamt tidpunkten för dan. Jag 
måt8 ockal Informera om ·belydalaafulla laldl8gelser undar 
revisionen, dldbland de aventualla betydande brister I den inlema 
kontrollen aom Jag ldandfterat. 



Dtn ftlrlnlngsVlkla revisorns ,nav,r 

Jag har utfört en ravlslon enligt revisionslagen och dårmed enligt 
god revisionssed I Sverige. Mitt mål är att uppnl en rimlig grad ev 
sAkerhet om huruvida lrsredovlsnlngen har uppråttals I enlighet 
med Arsredovlsnlngslagen och om årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. 

Rapport om andra krav enligt lagar, andra 
författningar samt stadgar 

Uttalanden 
Utöver vAr revision av Arsredovlsnlngen har vi även utföl1 en 
revision av styrelsens förvaltning för HSB Brf Axet ffir år 2017-
2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller fOrtust. 

Vi tillstyrlcer att föreningsstAmman behandlar resultatet enligt 
förslaget I f-örvaltnlngsberåttelaen och bavll]ar styrelsens ledamöter 
111svarafrthet för räkenskapsåret, 

Grund ftJr uttalanden 

Vi har u!Mrt revisionen enligt god revlslonBSed I Sverige. VArt 
ansvar enigt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansVBr. 
Vi är oberoende i fflmAllande till föreningen enligt god ravlSOt'llsed I 
Sverige. Revisorn utsedd ev HSB Riksförbund har i övrigt fullgjort 
allt yrl<esellaka ansvar enligt dessa krav. 

Vi anaer att de revlalonsbevls vi har Inhämtat är tillräckliga och 
ändemllaenllga som grund för vAra uttalanden. 

SlyrelrtM ansvar 
Del är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffalde föreningens vinst eller förlust. Vid förslag tll utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
ffiravarllg med hänsyn till de krav som rö(eningens vetllsamhetsart, 
omfattning och risker ståller på storleken av föreningens egna 
kapital, konsolidenngsbehov, llkvldltet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för föreningens organlsedoo och förvaltningen 
av föreningens angelAgenheter. Detta Innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tlllse 
att föraningens organisation är utformad sA att bokffirtngen, 
medelsförvallnlngen och föreningens ekonomiska angelägenheter I 
övrigt kontrolleras pi ett betryggande sätt. 

Revisorns ,navar 
Vårt mAI beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ensvarafrihet, är att inhlmta revlalonsbevls för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något vhentllgt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försumrnaae aom kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen, ellEI' 

• pi något annat sätt handlat i strid med bostadsrättalagen, 
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar, 
lrsredovisningslagen eller stadgarna, 

VArt mål beträffande revisionen av förslaget tlll dispositioner av 
föreningens vinet eller rorluat, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad ev säkerhet bedllma om förslaget är förenligt 
med boetadsråtlslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utffirs enligt god revlalonaaed I Sverige alltid 
kommer att upp!Acka Atgänfer ellerfflrsummelaer som kai 

föranleda ersattnlngsskyldighel mot föreningen, eller att ett förslag 
tlll dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt 
med bostadsrättslagen. 

Som en del av en revision enftgt god revisionS9ed I Sverige 
anvAnder revtaom utsedd av HSB Riksförbund professionellt 
omdöme och har en professionellt 1kepllak inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget Ull 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst pi 
revisionen av räkenskaperna. VIika Ullkommande 
granskningsAtgärder som utförs baseras pi revisorn utsedd av 
HSB Riksförbunds profeaslonella bedömning med utgångspunkt I 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi foku881'81' granskningen pi 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som år väsentliga för 
verlcsamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för föraningens situation. Vi gir Igenom och prövar 
fatlade beslut, beslutsunde~ag, vidtagna iltgårderoch andra 
ffirhållanden som är relevanta för vårt uttalande om anavarafrthet. 
Som unde~ag for vårt uttalande om styrel88lla förslag till 
dlapositioner belråffande föreningens vinst eller förlust har vi 
grlrlskat om förslaget är förenligt med bostadsrättalagen. 

Stockholm den \9 I 1,i 2018 

.. ~ .. ~ 
Daniel You~if 

BoRevision AB 
Av HSB Riksförbund 
utsedd revisor 

Av föreningen vald revisor 



HSB Bostadsrättsförening Axet i Stockholm, Org. nr 702000-1041 

Rutiner vid överlåtelser I HSB:s Brf Axet 
Information till mäklare, köpare och säljare 

Information om lägenheten 
• Mäklart>lld beställs hos HSB Stockholm Sevicecenter, 010-442 1 0 00 
• lnfonnation om pantsättning ges av vicevärden, enklast via mail till till 

lnfo@brfaxet.se 
• lnfonnatlon om axet ges av vicevärden eller på ·www.brfäxet.se 
• Ritningar och frågor om ombyggnader m.m. ges av fastighetsskötaren eller 

vicevärden. 

Rutin vid övarlitalsar 
• Brf.Axet tillåter inte Juridiska personer som medlemmar. 
• Brf.Axet godkänner samägande när de som samäger antingen bor I 

lägenheten eller när det är motiverat av finanslella skäl såsom att 
föräldrarna behöver vara medlånetagare. Den som bor I lägenheten (ofta 
barn) ska då ha minst lika stor andel som den som inte bor. 

• Säljaren ska: 
o betala 1000 kr i överlåtelseavgift på 400096-4 (uppge lägnr) 
o tag med den "göna boken" d.v.s. det gamla bostadsrättsbeviset 
o återlämna utkvitterade nycklar till fastlghetsskötaren (cykelrum etc) 

• Köparen ska: 
o betala 400 kr i pantsättningsavglft på 400096-4 (uppge lägnr) om 

lägenheten pantsätts 
o Betala 200 kr för namnskylt på 400096-4 (uppge läg.nr) om 

lägenheten ligger i Axet 2 eller Rågen 2 
o Ansöka om tillstånd om lägenheten ska renoveras/byggas om. 

Samköp avel 
Brf. Axet samköper all el, därför behövs inget eget elabonnemang. Kostnaden 
för elen som förbrukas debiteras som tlllägg på hyresavin med fyra månaders 
fördröjning. Vid överlåtelser görs ingen avläsning av elen. Det betyder att 
köparen får betala säljarens elförbrukning under fyra månader om köpare och 
säljare inte kommer överens om annat. 

Bredband 
Brf .Axet har gruppanslutit samtliga lägenheter till Bahnhof bredband med en 
hastighet upp till 1000/1000. Vid över1åtelser ansluter köparen sin dator och 
registrerar sig I nätverket. Säljaren behöver Inte göra något eftersom 
abonnemanget numera står på lägenheten. I bahnhofs tjänsteutbud ingår 
möjlighet tlll lP-telefoni, mailadresser och egna websidor. 





HSB Bostadsrättsförening Axet i Stockholm, Org. nr 702000-1041 

HSB:s Brf.Axet i Stockholm 
Timotejgatan 3 

118 59 Stockholm 

www.brfaxet.se 

Telefon: 08- 641 79 53 

Epost: info@brfaxet.se 
Postgiro: 40 00 96 - 4 
Org.nr: 702000-1041 

Vicevärd 
Per-0 Östlund 

0733 - 200 204 

Eriksdalsgatan 17 
ingång från gården 

Telefon- och besökstid: 
Tisdagar kl. 18.30 - 20.00 

Fastlghetsskötare 
Lennart Johansson 
070- 566 15 69 

Timotejgatan 3 
ingång från gården 

Telefon- och besökstid: 
Måndagar och fredagar 

kl. 07 .30 - 08.30 
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