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FÖRENINGSSTÄMMA 
 
Bostadsrättsföreningen Axets ordinarie föreningsstämma hålls i februari 2003. 
Kallelse kommer separat. 
 
PRELIMINÄR DAGORDNING 

1.    Val av ordförande för stämman 
2.    Förteckning över närvarande medlemmar 
3.  Anmälan av sekreterare 
4.    Fastställande av dagordning 
5.    Val av två justerare till protokollet 
6.    Fråga om kallelse behörigen skett 
7.    Styrelsens årsredovisning 
8.    Revisorernas berättelse 
9.    Fastställande av resultat- och balansräkning 

10.    Beslut i anledning av föreningens resultat 
11.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
12.    Fråga om arvode 
13.    Val av styrelseledamöter och suppleanter 
14.    Val av revisor och revisorsuppleant 
15.    Val av valberedning 
16.    Val av ombud till HSB 
17.    Behandling av motioner 
18.  Övriga frågor - ordet är fritt 
19.  Mötet avslutas 

 
MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN 
Den som vill föreslå eller behandla något särskilt på stämman skall lämna in en 
skriftlig motion till styrelsen senast den 31 december 2002. 
 
RÖSTRÄTT 
Vid ingången till stämman ska Du kunna uppge lägenhetsnummer och vid behov 
kunna legitimera Dig eller visa upp handling som styrker att Du äger en bostads-
rätt i Brf.Axet, t.ex. den gröna boken eller godkänt överlåtelseavtal. 
 
VIKTIGT ATT DU KOMMER 
Det är många viktiga frågor som behandlas på stämman. Den här gången kommer 
den förhoppningsvis att vara trevligare också. Du kommer att märka att en hel del 
har förbättrats tack vare alla bra förslag som kommit fram då stämman diskuterats.   
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ÅRSREDOVISNING 
 
Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Axet i Stockholm får härmed avge redovisning 
för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 1 september 2001 - 31 augusti 2002. 
 
 

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 2002 haft 
följande sammansättning: 
 

Ordinarie ledamöter 
Maria Fryklund ordf. 
Hans Kvart v.ordf. 
Herman Grill sekr. 
Johan Åhman studieorg. 
Inge Björkander  
Anja Lyström  
Christer Sigevall HSB Stockholm 

 
Suppleanter 

Zanna Larmén  
Olav Heinmets 
Jörn Poulsen HSB Stockholm 

 
Revisor 
Föreningens revisor har under året varit 
Peter Andersson med Mona Larsson 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, 
Grill och Östlund två i förening. 
 
Attesträtt 
För värme upp till 250 000:-, vatten och 
el upp till 150.000:- samt övriga poster 
upp till 50.000:- har attesträtt innehafts av 
Fryklund, Kvart, Grill och Östlund var 
för sig och för belopp därutöver av två i 
förening. 
 
Bankfack 
Föreningens bankfack har disponerats av 
Fryklund, Kvart, Grill 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. Mandat-
perioden går ut för Grill, Björkander och 
Lyström samt suppleanten Heinmets. 
 
Valberedning 
Stämman omvalde Karin Larsson-Sundén 
(sammankallande), Kerstin Bergsvik och 
Joel Bark till valberedning. 
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Arvoden 
Arvodena fastställs av stämman.  
Följande arvoden gäller: 
o Styrelsen (8 pers inkl suppleanter) 

får fördela 2,5 basbelopp för 
arvoden och övriga kostnader. För 
2002 är summan 94 750 kr. 

o Revisor får 3000 kr och revisor-
suppleant 400 kr. 

o Valberedningen får 800 kr per 
person. 

 
Möten 
Ordinarie föreningsstämma hölls tisdagen 
den 19 februari 2002 i Eriksdalsskolans 
aula. Blott 39 röstberättigade med-
lemmar deltog vilket föranledde styrelsen 
att starta ett arbete för att förändra 
stämman så att fler kommer. 
 
Styrelsen hade 10 protokollförda 
sammanträden. 
 
Motioner och förslag 
Sju motioner hade lämnats in: 
# 1 föreslog att fler cykelställ ska ordnas. 
Styrelsen fick i uppdrag att ordna fler 
ställ om det fortfarande behövs när nya 
cykelrum öppnats. Ett nytt cykelrum har 
ordnats men inga fler ställ. 
 
# 2 innehöll förslag på hur fler P-platser 
kan ordnas på gatorna. Styrelsen hade 
redan uppvaktat kommunen och fick i 
uppdrag att fortsätta sina ansträngningar. 
(Se sid 7 för kommunens svar). 
 
# 3 föreslog att Axet ska köpa en kajak. 
Motionen avslogs. 
 
# 4 önskade ett bidrag på 50 000 kr till 
Hobbyklubben för inköp av säkrare 
maskiner. Motionen avslogs. 
 
# 5 föreslog inköp av cykelställ med tak. 
Motionen avslogs. 
 

# 6 föreslog energibesparande åtgärder i 
form av lågenergilampor och närvaro-
styrd belysning. Motionen bifölls. Hittills 
har nummerbelysningar fått lågenergi-
lampor. 
 
# 7 föreslog att grovsoprummet ska få 
tydligare skyltar för att underlätta 
sortering. Motionen bifölls och skyltarna 
har kompletterats. 
 
Anställda 
Lennart Johansson är anställd som 
fastighetsskötare. 
 
Lokalvårdaren och trädgårdsskötaren 
Helena Johansson förlängde sin barn-
ledighet till februari 2003. Hennes  första 
vikarie Maria Haberman slutade så vi 
anställde Ammi Eriksson och Mikael 
Ljung som delade på trapphusen. 
Därefter slutade även Mikael så Emmy 
Östlund och Victoria Greve anställdes för 
att städa Vickergatan medan Ammi åtog 
sig att sköta övriga portar.  
 
Ägarstruktur 
Brf.Axet består av 404 bostadsrätter. 
Under året har 52 bostadsrätter överlåtits 
vilket innebär en omsättning på 13 % 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 bostadsrätter har ändå endast 
en röst på föreningsstämman. 
 
o HSB Stockholm äger sju bostads-

rätter 
o Två medlemmar äger vardera två 

bostadsrätter 
 
Efter verksamhetsåret har HSB Stock-
holm sålt två av sina lägenheter. HSB:s 
lägenheter finns på Vickergatan där de 
funnits ändra sedan huset byggdes. 
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Fastigheter 
Axet består av följande fastigheter: 
 
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 
o Renoveringen av trapphusen 

startade. 
o Sockeln färgades om som ett led i 

åtgärdandet av putsproblemen. 
o Under vintern uppstod problem med 

is- och fuktbildning på vinden i 
3:an. En expert anlitades som ansåg 
att fler ventilationshål bör tas upp. 
Arbetet genomförs innan vintern. 

o Svartmöglet som tidigare drabbat 
fasaden efter en extremt fuktig 
period har blekts bort och utgör ej 
längre något problem. 

 
Grindshage 9 

o Omputsningen av fasaden startade 
o Tjärpappen på barnkrubbans tak 

läckte i samband med snö-
smältningen och behöver åtgärdas. 
Nästa år kommer taket att bestrykas 
med asfalt- och gummimassa. 

 
Övriga byggnader 

Övriga byggnader har inte behövt 
åtgärdas förutom det löpande underhållet. 
 
Putsproblem 
Under året nåddes äntligen en uppgörelse 
med HSB om omputsning av fasaden på 
Grindshage 9. Ända sedan fastigheten 
renoverades på 80-talet har fasaden släppt 
på gårdsidan. Med hjälp av advokat Hans 

Pedersen har vi drivit en flerårig process 
mot HSB som ägde ombyggnadens total-
entreprenör HSB Bygg.  
 
Uppgörelsen innebär att HSB betalar 
omputsning av socklar och fasaden på 
gårdsidan och tre gavlar. Axet behöver 
enbart betala för klottersanering. 
 
Uppgörelsen blev klar strax före 
sommaren. Kommunikationen när arbetet 
sedan startade blev tyvärr bristfällig. 
Utan förvarning restes plötsligt 
ställningen mitt under semestern och 
fönster plastades in så flera boende fick 
saker på balkongerna förstörda. Trots 
missödet i starten har det blivit bra och 
förhoppningsvis kommer fasaden nu att 
hålla i många år framåt.  
  
Vickergatans trapphus 
Renoveringen av trapphusen påbörjades 
under året. Det stora problemet var att 
hitta ett bra material till golvet. Ett prov 
med ytbelagda träskivor lades in 3:an. 
Träskivorna var dock svåra att lägga och 
efter att provet utvärderats valde styrelsen 
att istället lägga ett tjockare plastmatta av 
samma tillverkare som gör golvmattorna 
till vagnarna i tunnelbanan. 
 
William Maruschak på arkitektfirman 
Strategisk Arkitektur anlitades för 
färgsättning och utförandeskiss. Efter att 
anbud tagits in gick uppdraget till Björns 
Golvservice och Kindbloms Måleri. 
 
Då många brevinkast är utslitna, och 
hålet för litet för en tidning, bestämdes att 
alla inkast ska bytas. Efter en tids 
sökande fann vi tillslut företaget Skåne-
beslag som kan göra brevinkast som ser 
ut som de gamla. 
 
Renoveringen startade före sommaren 
och beräknas bli klart till årsskiftet. 
Kostnaden för hela uppfräschningen 
uppgår till drygt 720 000 kr. 
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Värmeanläggningen 
Föreningen är ansluten till Stockholm 
Energis fjärrvärmenät. Vår egen värme-
central styrs av datorer och reglerar 
värmen på ett tillförlitligt sätt. Ett 
serviceavtal med TAC Svenska AB 
garanterar kvaliteten på anläggningen. 
 
Underhållsplan 
Under verksamhetsåret har den lång-
siktiga underhållsplanen uppdaterats. 
Underhållsplanen finns hos vicevärden. 
 
Vindsombyggnader 
I fastigheten Grindshage 9 är det möjligt 
att inreda vinden ovanför lägenheterna 
högst upp till bostadsyta. Under året 
beviljades ytterligare 2 ansökningar om 
att inreda vinden. Totalt är nu vindarna 
ovanför 17 av totalt 22 möjliga lägen-
heter ombyggda. 
 
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 
Under året fick Bredbandsbolaget änt-
ligen igång det bredbandsnät de install-
erat i våra fastigheter. Den som är 
intresserad kan beställa abonnemang på 
www.bredbandsbolaget.se.  
 
Vi har begärt att Bredbandsbolaget 
åtgärdar en rad brister som kvarstår från 
installationen. Efter räkenskapsåret har 
vissa av bristerna börjat åtgärdas.   
 
Kabel-TV 
Under året tecknades ett nytt avtal med 
Com hem om leverans av kabel-TV. 
Avtalet gäller till 2004-11-27. Axet 
betalar 216 000 kr per år vilket igenom-
snitt betyder ca 44 kr per lägenhet och 
månad. 

I kostnaden ingår Com hems basutbud. 
Den som vill kan köpa fler kanaler. För 
utbud och priser, besök www.comhem.se. 
 
Nej till 3G-master 
Mobiltelefonföretaget Hi3G ville sätta 
upp en mast för 3G på taket vid 
Eriksdalsgatan 17 med tillhörande ut-
rustning i källaren.  Som ersättning 
erbjöds Axet 36 000 kr per år i hyra. 
Styrelsen tackade dock nej. Oron och 
osäkerheten kring radiovågornas effekter 
bedömdes vara för stor. 
 
Tvättstugor 
Föreningen har tvättstugor på Råggatan 
10, Timotejgatan 5, Timotejgatan 6 och 
Eriksdalsgatan 34. Alla tvättstugor har 
timer som automatiskt slår av maskinerna 
när dagens tvättid är slut. 
 
Alla tvättstugor utom den på Råggatan är 
nyligen renoverade. Beslut om när 
Råggatans tvättstuga ska renoveras fattas 
under 2003. 
 
Den som använder tvättstugan ska också 
städa efter sig. Tyvärr har detta fungerat 
dåligt. Under året infördes därför 
bestämda städuppgifter till varje tvätt-
pass. Tvättstugorna försågs även med 
städutrustning, säck för kvarglömd tvätt 
och papper till ”kom-ihåg”-lappar. 
Därefter fungerade det bättre. 
 
De som tvättar i spontantvättmaskinerna 
glömde ofta bort att även de måste städa. 
Därför kompletterades även spontan-
maskinerna med  städschema. Tyvärr 
stals en del tvätt ur torkrummen. 
 
Inventarier 
Det finns en utförlig inventarielista hos 
vicevärden. Under året köptes en dator 
till fastighetsskötarens kontor för 3 000 
kr och en fax till vicevärdskontoret för 
2 595 kr. 
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Uthyrda lokaler 
Föreningen hyr ut 22 lokaler med 
särskilda kontrakt. Två lokaler fick nya 
hyresgäster och en lokal gjordes om till 
cykelrum.  
 
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. 
 
Axet hyr även ut teknikutrymme och 
kabelrör i källarna till Stokab som äger 
det fiberoptiska bredbandsnätet i gatorna. 
Ersättningen är 1 000 kr per år. Beloppet 
räknas upp med KPI och gäller enligt ett 
avtal som löper ut 2021-04-01.  
 
Andrahandsuthyrning 
Styrelsen behandlade 23 ansökningar om 
att få hyra ut lägenheten i andra hand. 
Samtliga beviljades. 
 
De som hyr i andra hand ska kontakta 
vicevärden eller fastighetsskötaren för 
information om föreningens ordnings-
regler. 
 
Om Axet 
Föreningens informationsskrift ”Om 
Axet” kom ut vid 7 tillfällen. 
 
Information om Axet 
Under året saknades informationshäftet 
till de nyinflyttade. Datafilen med häftet 
har nu hittats och en ny uppdaterad 
version har tagits fram. Den som vill kan 
hämta häftet hos vicevärden eller 
fastighetsskötaren. 
 
Varningar 
Fyra varningar delades ut, tre avsåg 
störande beteende och en avsåg obetald 
årsavgift. 
 
Skador 
Tre portrutor slogs sönder och på några 
ställen drabbades våra hus av klotter. 

I en lägenhet läckte vatten in från taket.  
 
Fritidsverksamhet 
Väv- och hobbyklubbarna har fortsatt sin 
verksamhet. Det finns plats för fler 
deltagare. Mot erläggande av medlems-
avgift och deposition kan nyckel lösas ut 
hos fastighetsskötaren. 
 
Tejan 
Föreningslokalen Tejan hyrdes vid 88 
tillfällen. Hyran är 100 kr/dygn och 
depositionsavgiften är 1 500 kr 
 
Vid Lucia bjöd Axet på lussekaffe i 
lokalen. Ca 30 personer deltog. 
 
Bastu/solarium 
Under året delades 15 nya nycklar ut. För 
att få tillträde till bastun/solariet måste 
man kvittera ut en nyckel hos fastighets-
skötaren och betala 100 kr i årlig 
städavgift. Därefter är bastun avgiftsfri 
medan solariet kräver att man betalar i 
myntautomaten. 
 
Övernattningsrum 
Föreningens två övernattningsrum var 
sammanlagt bokade under 263 nätter. 
Hyran är 100 kr per dygn. 
 
Varje rum har två sängar. Pentry och 
dusch är gemensamt för båda rummen. 
 
Cykelförvaring 
Under året öppnades ett nytt cykelrum. 
Tack vare det kunde 22 nya 
cykelrumsnycklar 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. Under året rensades 
några till synes övergivna cykellik bort. 
För att undvika misstag ska Din cykel ha 
namnskylt när den parkeras i Axet. 
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Parkering på gatorna 
Styrelsen skrev till kommunen och 
begärde fler parkeringsplatser genom att: 
o Vickergatan öppnas för parkering 
o Dagstädning införs 
o Sneddparkering ordnas på Eriks-

dalsgatan. 
o MC-parkeringarna säsongsanpassas 
o Lastbils- och bussparkering förbjuds 
 
Kommunen svarade att Vickergatan är 
för smal, att andra försök med dag-
städning och sneddparkering först ska 
utvärderas och att det redan är förbjudet 
att parkera lastbilar och bussar i 
området. P-platserna för motorcyklar 
ska dock omgående säsongsanpassas. 
 
Gårdarna 
Som tidigare har flera medlemmar själva 
ordnat och vårdat rabatter på föreningens 
mark. På gårdarna finns också 20 
odlingsrutor som samtliga varit upptagna. 
Odlingsrutorna fördelades under våren av 
Anja Lyström. 
 
Vid juletid lystes gårdarna upp av 
traditionsenliga julgranar tills någon stal 
belysningen. Vi fick köpa ny julgrans-
belysning som Lennart band fast med 
ståltråd.   
 
Gårdsfest 
Den 17 augusti ordnades en mycket 
lyckad gårdsfest med liveuppträdande. 83 
deltagare kom. Till festen köptes två 
grillar. Styrelsen lovade att ordna fler 
gårdsfester. 
 

Snöröjning 
Vintern var ovanligt rik på snö och is. Vi 
var tvungna att ta ned istappar från taket 
på Vickergatan 3. 
 
Traktor 
Traktorn höll överraskande nog ännu en 
vinter. Ansträngningarna för att hitta en 
ny intensifierades och en ny har köpts 
under pågående räkenskapsår. 
 
Rengöring av imkanaler 
Under året rengjordes imkanalerna och 
köksfläktarna. Enligt en förordning ska 
rengöring ske vart 6:e år. Då några tyvärr, 
trots avisering, inte var hemma då sotaren 
kom drabbades Axet av merkostnader då 
sotarna måste göra återbesök. 
 
Sopor 
Föreningen har ett grovsoprum på 
Råggatan 8 för skräp från lägenheterna i 
Axet. Rummet kompletterades med bättre 
skyltar. Eftersom många utomstående 
använde grovsoprummet har det försetts 
med kodlås efter räkenskapsåret. 
 
Brandvarnare 
I samarbete med tidigare försäkrings-
bolag Folksam har Axet sålt brandvarnare 
till kraftigt reducerat pris. Från 1 januari 
2003 är det krav på att brandvarnare ska 
finnas i alla bostäder i Stockholm. 
 
Skyltar om ”ingen reklam” 
Många klistrade lappar med texten 
”Ingen reklam, tack” på lägenhetsdörren. 
Lapparna förfular i trapphuset och förstör 
dörrfärgen. Därför beställdes textremsor 
som kan fästas på brevinkastet. Remsorna 
kan hämtas hos Lennart eller vicevärden. 
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EKONOMISK BERÄTTELSE 
 
 
Ekonomiförvaltning 
Den löpande ekonomiförvaltning sköts 
enligt särskilt avtal av HSB Stockholm. 
 
Allmänt 
Verksamhetsåret ger ett överskott med 
459 760 kr vilket är 500 000 kr bättre än 
budget. Förklaring är främst att 
underhållet blev 500 000 kr lägre än 
planerat och att räntekostnaderna 
minskade med 200 000 kr vilket var mer 
än vi vågat hoppas på. 
 
Lägre underhåll och räntekostnad upp-
vägde att övriga utgifter steg med ca 
200 000 kr varav hälften utgjordes av 
ökad fjärrvärmekostnad p.g.a. höjd 
energiskatt. 
  
Årsavgifterna 
Årsavgifterna har varit oförändrade sedan 
den 1 oktober 1997. 
 
Axets särskilda avgifter 
Vid överlåtelser tas 800 kr ut av säljaren. 
Den som pantsätter lägenheten får betala 
300 kr i pantsättningsavgift. De som 
köper lägenhet i Axet 2 och Rågen 2 får 
dessutom betala 75 kr för namnskylt. 
 
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 
950 000 kr till 73,7 milj kr. Ett stort lån 
på 20,7 milj kr som skulle läggas om den 
30 april lades om i förtid  redan den 17 
januari. Efter omfattande upphandling 
och förhandlande blev räntan 5,77 % 
inklusive 0,12 % i extrapremie för att 

räntan bands i förtid. Förtidsbindningen 
blev lyckad, fram till den 30 april steg 
sedan räntan med ca 0,8 %. 
 
Före omläggningen var räntan på lånet 
7,73 %. Den genomsnittliga räntan på 
samtliga lån sjönk till 5,64 %. 
 
Följande tabell visar omläggningstakt och 
genomsnittlig ränta för lånen: 

02/03 4,5 milj kr 5,66 % 
03/04 14,4 milj kr 4,40 % 
04/05 13,1 milj kr 6,55 % 
05/06 21,7 milj kr 5,82 % 
06/07 20,8 milj kr 5,77 % 

 
Amorteringarna är 1 261 000 kr nästa år. 
Detta motsvarar en årstakt på 1,7 %. 
 
Taxeringsvärde 
Taxeringsvärdet höjdes kraftigt efter att 
de tidigare år varit frysta. 
 
Förmögenhetsvärden 
P.g.a. den kraftiga höjningen av 
taxeringsvärdet höjdes även förmögen-
hetsvärdena för bostadsrätterna. 
 
El-abonnemang 
Axet har ett treårigt avtal med Birka 
Energi, numera Fortum, om fast pris på 
el. Avtalet gäller till 2003-05-31 och 
innebär att vi betalar 16,1 öre /kW för s.k. 
grön el. Därtill kommer nätavgift, energi-
skatt och moms. Risken är stor att el-
kostnaden stiger när avtalet löper ut. 
 
Ansvarsbelopp 
Gentemot Fastigo har föreningen ett 
ansvarsbelopp på 7 202 kr vilket kan 
krävas av oss i händelse av konflikt på 
arbetsmarknaden.
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Diagram över Brf.Axets intäkter 2001/2002 
(Siffra inom parentes avser föregående räkenskapsår) 

 
 
 

Diagram över Brf.Axets utgifter 2001/2002 
(Siffra inom parentes avser föregående räkenskapsår) 
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RESULTATRÄKNING 01/02 
   
INTÄKTER 2001/2002 2000/2001 
        Årsavgifter 10 361 462 10 358 776 
        Hyror och arrenden Not 1 727 022 699 180 
        Övriga intäkter                               Not 2 92 022 98 080 
    Summa bruttoomsättning 11 180 506 11 156 036 
   
        Avgifts och hyresbortfall Not 3 - 22 728 - 12 075 
        Avsättning till inre underhållfond - 16 534 - 16 261 
SUMMA INTÄKTER (NETTOOMSÄTTNING) 11 141 244 11 127 700 
   
 
FASTIGHETSKOSTNADER 
        Arvoden Se noter - 88 775 - 67 810 
        Löner - 519 452 - 511 602 
        Övriga personalkostnader Se noter - 309 265 - 277 557 
    Summa arvoden och personalkostnader - 917 492 - 856 969 
   
        Fjärrvärme Not 4 - 1 711 807 - 1 600 201 
        El - 264 582 - 242 358 
        Vatten - 415 469 - 425 789 
        Sophämtning - 281 772 - 246 928 
        Kabel-TV, avgift Not 5 - 191 791 - 138 796 
        Fastighetsförsäkring Not 6 - 108 063 - 76 541 
        Sotning av kökskanaler Not 7 - 91 819 0 
        Ekonomiförvaltning, HSB - 186 336 - 182 366 
        Medlemsavgifter, HSB  - 42 400 - 42 434 
        Köpta tjänster                            Not 8 - 71 823 - 73 580 
        Varuinköp för förbrukning  - 60 112 - 38 839 
        Administrativa kostnader - 20 599 - 20 633 
        Omkostnadsförda inventarier 0 0 
        Föreningsverksamhet Not 9 - 39 172 - 73 276 
        Övriga driftskostnader Not 10 - 28 622 - 15 935 
    Summa driftskostnader - 3 514 367 - 3 177 676 
   
        Skador och självrisker Not 11 - 36 084 - 47 221 
        Löpande underhåll - 34 316 - 33 698 
        Planerat underhåll Not 12 - 447 329 - 538 125 
    Summa underhållskostnader - 517 729 - 619 044 
   
        Fastighetsskatt Not 13 - 767 666 - 501 924 
        Avskrivningar  byggnader Not 14 - 531 060 - 531 060 
        Avskrivningar  maskiner/inventarier Not 15 -2 658 - 2 658 
SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER - 6 250 972 - 5 689 331 
   
RÖRELSERESULTAT 4 890 272 5 438 369 
   
 
FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER 
        Ränteintäkter 20 560 28 132 
        Räntekostnader Not 16 - 4 451 072 - 4 806 048 
SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER - 4 430 512 - 4 777 916 
   
   
   
ÅRETS RESULTAT 459 760 660 453 
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BALANSRÄKNING 01/02 
   
TILLGÅNGAR 2002-08-31 2001-08-31 
        Byggnader                                Not 14 97 241 162 97 772 222 
        Mark Not 14 136 350 136 350 
        Inventarier Not 15 8 999 18 857 
    Summa materiella anläggningstillgångar 97 386 511 97 927 429 
    
        Andelar HSB Stockholm          Not 17 500 500 
    Summa finansiella anläggningstillgångar 500 500 
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 97 387 011 97 927 929 
   
        Avgifts- och hyresfordringar 9 155 3 582 
        Övriga kortfristiga fordringar  56 575 186 903 
        Förutbetalda kostnader Not 18 131 990 112 492 
        Upplupna intäkter                    Not 19 13 086 13 917 
    Summa kortfristiga fordringar 210 806 316 894 
   
        Avräkningskonto, HSB                           1 596 025 1 079 858 
        Handkassa 3 000 3 000 
    Summa kassa och bank 1 599 025 1 082 858 
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 809 831 1 399 752 
SUMMA TILLGÅNGAR 99 196 842 99 327 681 
   
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
        Insatser 590 000 590 000 
        Upplåtelseavgifter 194 100 194 100 
    Summa bundet eget kapital 784 100 784 100 
   
        Dispositionsfond Not 20 12 635 178 11 974 725 
        Årets resultat Not 20 459 760 660 453 
    Summa fritt eget kapital 13 094 938 12 635 178 
SUMMA EGET KAPITAL 13 879 038 13 419 278 
   
        Fond för yttre underhåll 9 295 783 9 295 783 
        Fond för inre underhåll 379 614 367 730 
SUMMA UNDERHÅLLSFONDER 9 675 397 9 663 513 
    
        Fastighetslån Not 16 72 443 238 73 764 964 
    Summa långfristiga skulder 72 443 238 73 764 964 
   
        Korta skulder till kreditinstitut Not 21 1 261 300 886 900 
        Leverantörsskulder Not 22 205 358 87 787 
        Övriga kortfristiga skulder Not 23 14 311 19 612 
        Upplupna kostnader/ förbetalda intäkter Not 24 1 718 200 1 485 627 
    Summa kortfristiga skulder 3 199 169 2 479 926 
SUMMA SKULDER 75 642 407 76 244 890 
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 99 196 842 99 327 681 
   
   
TAXERINGSVÄRDE 
        Mark 67 242 000 52 807 000 
        Byggnader 159 140 000 125 066 000 
    Summa taxeringsvärde 226 382 000 177 873 000 
   
PANTER 
        Uttagna panter 120 598 310 120 598 310 
        Ställda panter  81 886 310 119 250 310 
   
ANSVARSFÖRBINDELSER 7 202 7 360 
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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 baserad på inventariernas livslängd. 
 
Avsättningar avser åtagande mot utomstående parter. Vi har valt att även redovisa fond för 
yttre underhåll som avsättning i balansräkningen. Fonden avser reservering för framtida 
underhåll. Minimiavsättning regleras i stadgarna. 
 
Vi kommer att betala inkomstskatt på överskott i verksamheten när det underskott vi 
ackumulerat under flera år är förbrukat. Underskottet uppgår i år till 6 789 891 kr och har 
minskat med 2 361 461 kr sedan förra året då det var 9 151 352 kr. 
 
Medeltal anställda 2002-08-31 2001-08-31 

Män 2 2 
Kvinnor 4 2 
Summa 6 4 

 
Arvoden, löner och sociala avgifter 2001-2002 2000-2001 

Arvoden förtroendevalda 76 150 56 100 
 revisor BoRevision AB 12 625 11 710 
Summa arvoden 88 775 67 810 
Summa löner 519 452 511 602 
Övrigt sociala avgifter 165 018 153 621 
 uttagsbeskattning 91 625 95 502 
 pensionskostnad 52 238 22 769 
 Övrigt 384 5 665 
Summa övrigt 309 265 277 557 
Summa personalkostnader 917 492 856 969 

 
Not 1 Hyror och arrenden består av hyresintäkter från de 22 uthyrda lokalerna med 

709 772 kr samt 17 250 kr i arrende för tranformatorstationerna. Av arrendet är 
8 250 kr försenad betalning från föregående år. 

 
Not 2 Övriga intäkter består av extradebiterade hyrestillägg samt intäkter från 

överlåtelse- och pantsättningsavgifter, nyckeldepositioner m.m. 
 
Not 3 Avgifts- och hyresbortfall avser tidigare uthyrda lokaler som ej längre hyrs ut. 
 
Not 4 Fjärrvärmekostnaden har ökat p.g.a. energiskattehöjning och ökad förbrukning. 
 
Not 5 Kabel-TV-avgiften höjdes till 216 000 kr under året. Hela höjningen slår 

igenom först nästa år. 
 
Not 6 Premien för fastighetsförsäkringen höjdes kraftigt p.g.a. allmän premiehöjning 

orsakad av ökade kostnader för försäkringsbolagen. 
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Not 7 Sotningen avser obligatorisk rengöring av imkanaler och köksfläktar. 
 
Not 8 I köpta tjänster ingår ersättning för advokathjälp i putsärendet med 43 750 kr, 

trapphusritning av Strategisk Arkitektur med 14 050 kr,  undercentralens 
serviceavtal med 8 644 kr, SOS Alarm för larmnummer med 4 134 kr och 
lånehantering av HSB Stockholm med 1 245 kr. 

 
Not 9 Föreningsverksamhet avser kostnader för årsstämman, Lussekaffe, gårdsfest och 

styrelsemöten, infobladet ”Om Axet” samt kurser för styrelseledamöter.  
 
Not 10 Övriga driftskostnader avser reparation av hemdatorpaket och takskottning.  
 
Not 11 Skador och självrisker består av reparationer av sönderslagna portrutor och av 

en vattenskada från tidigare år. 
 
Not 12 Planerat underhåll avser renoveringen av Vickergatans trapphus. 
 
Not 13 Fastighetsskatt utgörs av årets skatt med 694 123 kr och en restdebitering från 

förra året med 73 543 kr. 
 
Not 14 Materiella anläggningstillgångar. 

 Anskaffnings- 
värde 

Årets 
avskrivning

Avskr. 
procent 

Ackum. 
avskrivning 

Bokfört 
värde 

Byggnader 106 212 139 - 531 060 0,50 % - 8 970 977 97 241 162
Mark 136 350 0  0 136 350

 
Not 15 Dator avser hemdator till fastighetsskötaren, avskrivning motsvarar löneavdrag. 

Inventarie Anskaff- 
ningsvärde 

Årets 
avskrivning

Avskr. 
procent 

Ackum. 
avskrivning 

Bokfört 
värde 

Dator 22 625  - 7 200  - 21 600 1 025 
Gräsklippare 13 290 - 2 658 20 % - 5 316 7 974 

 35 915 - 9 858  - 26 916 8 999 
 
Not 16 Fastighetslånen fördelas enligt följande 2002-08-31: 

Låneinstitut Ränta Ränteändring Belopp 
Sthlms kommun   159 000 
Föreningssparbanken 5,66 % 2003-01-30 4 504 557 
Nordbanken 4,40 % 2004-02-26 14 378 500 
Nordbanken 6,34 % 2005-02-16 3 362 998 
Nordbanken 6,59 % 2005-03-01 9 238 750 
Föreningssparbanken 7,13 % 2005-03-10 476 413 
Nordbanken 6,86 % 2005-09-01 5 170 924 
Stadshypotek 5,37 % 2006-03-01 13 272 000 
Nordbanken 6,05 % 2006-04-19 2 478 152 
Nordbanken 5,77 % 2006-11-15 20 663 244 
Summa fastighetslån   73 704 538 
Årets amortering   - 1 261 300 
Summa efter amortering   72 443 238 

 
Not 17 Andelar är upptagna till nominellt värde. 
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Not 18 Förutbetalda kostnader är till Birka Energi 11 297 kr, Stockholms Vatten 
28 674,  Trygg-Hansa 40 363, Folksam för sep-nov 2002 med 3000 kr, Com 
hem 18 118 kr, Ekonomiförvaltning 15 657 kr och medlemsavgifter till HSB 
14 133 kr samt Fastigo 748 kr.  

 
Not 19 Upplupna intäkter är ränteintäkter. 
 
Not 20 Föregående års överskott, 660 453 kr, har överförts till dispositionsfonden. 
 
Not 21 Korta skulder till kreditinstitut är nästa års planerade amortering av fastighets-

lånen med 1 261 300 kr. 
 
Not 22 Leverantörsskulder är till Kindbloms Måleri 86 250 kr, Birka Marknad 31 670 

kr, Edlunds service 538 kr, GG VVS Gross 800 kr, Hagsätra Glas 1 365 kr, 
Låssnabben 3 370 kr, Sita Sverige 8 578 kr, SNC Maskincentral 384 kr, 
Stockholm Vatten 69 962 kr Södermalms trädgårdsmaskiner 534 kr och Ziehl-
Ebm 1 906 kr.   

 
Not 23 Övriga kortfristiga skulder är kompetensutveckling 8000, retur återbetalning 

avgift 908 kr och källskatt personal 5 403 kr. 
 
Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter består i huvudsak av 

förskottsbetalda årsavgifter 827 154 kr, ränta fastighetslån 472 702 kr, 
uttagsbeskattning 188 884 kr, fjärrvärme 142 813 kr, sophämtning 69 000 kr, 
revision 12 000 kr och arbetsgivaravgifter 5 647 kr. 

 
 
 

Årets resultat 
Styrelsen föreslår att årets överskott, 459 760 kronor, överförs till dispositionsfonden. 
 
Stockholm den 6 november 2002 
HSB:s Brf.Axet i Stockholm 
 
 
…………….……...……          …….…..….…….……          …….…..….…….…… 
 
 
…………….……...……          …….…..….…….……          …….…..….…….…… 
 
 
 
    Vår revisionsberättelse beträffande denna 
   årsredovisning har angivits den …../….. 2002 
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HSB:s Brf.Axet i Stockholm 
Timotejgatan 3 

118 59  Stockholm 
 

Telefon: 08 - 641 79 53 
Fax: 08 - 644 21 90 

Postgiro: 40 00 96 - 4 
 
 
 
 

Vicevärd  Fastighetsskötare 
Per-O Östlund  Lennart Johansson 

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 

   
   

 
 


