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FÖRENINGSSTÄMMA 
 
Bostadsrättsföreningen Axets ordinarie föreningsstämma hålls i februari 2008. 
Kallelse delas ut mellan fyra och 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 
Om Du vill föreslå eller behandla något särskilt på stämman ska Du lämna in en 
skriftlig anmälan (motion) till styrelsen senast den 31 december 2007.  
 
RÖSTRÄTT 
Vid ingången till stämman ska Du kunna uppge lägenhetsnummer och vid behov 
kunna legitimera dig eller visa upp handling som styrker att Du har en 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 2006 - 31 augusti 2007. 
 
 

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 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 2007 haft 
följande sammansättning: 
 

Ordinarie ledamöter 
Marcus Magnusson ordf. 
Helena Rosén v.ordf. 
Rolf Darner  sekr. 
Kerstin Ekstedt studieorg.  
Inge Björkander 
Eva Reimers 
Åsa Finnström HSB Sthlm 

 
Suppleanter 

Zanna Larmén  
Kaj Nord 
Mia Wallin 
Vakant HSB Sthlm 

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

Vicevärd 
Vicevärd är Per-O Östlund. 
 
Firmatecknare 
Föreningens firma har tecknats av dels 
hela styrelsen, dels av Magnusson, 
Darner, Björkander och Östlund två i 
förening. 
 
Attesträtt 
För värme upp till 300 000 kr, vatten, el 
kabel-TV och sopor upp till 150 000  kr, 
samt övriga poster upp till 60 000 kr, har 
attesträtt innehafts av Magnusson,  
Darner, Björkander och Östlund var för 
sig och för belopp därutöver av två i 
förening. 
 
Bankfack 
Föreningens bankfack har disponerats av 
Magnusson, Darner, Björkander och Öst-
lund 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 
Rosén och Reimers samt suppleanten 
Wallin. Suppleanten Larmén har flyttat 
från föreningen varför fyllnadsval 
behövs. 
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Valberedning 
Thomas Nordén (sammankallande), Anna 
Hedelius och Olav Heinmets utsågs av 
stämman till valberedning. 
 
Arvoden 
Arvodena fastställdes av stämman till 
följande: 
• Styrelsen (inkl suppleanter 9 pers) 

får fördela 2,5 prisbasbelopp för 
arvoden och därutöver fritt 
disponera 0,5 prisbasbelopp till 
övriga kostnader. För 2007 innebär 
det 100 750 kr till arvoden och 
20 150 kr till övriga kostnader. 

• Revisorn får 10 % av prisbasbelopp, 
för 2007 är summan 4 030 kr och 
revisorsuppleanten får 900 kr. 
Därutöver utges mötesarvode med 
450 kr per styrelsemöte som 
revisorn eller revisorsuppleanten 
deltar på. 

• Valberedningens arvode är 900 
kr/pers. 

 
Möten 
Ordinarie föreningsstämma hölls den 13 
februari 2007 i Eriksdalsskolans matsal. 
96 röstberättigade medlemmar kom. På 
stämman bjöds läsk, snittar och godis. 
Deltagandet på de senaste sex ordinarie 
stämmorna visas i diagrammet. 
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Styrelsen hade 12 protokollförda möten. 
 
Motioner och förslag 
Åtta motioner hade lämnats in: 
 

 
# 1 Utöka Com Hems TV-kanaler 

Motionären föreslog att Kabel-TV utökas 
med t.ex en filmkanal. Styrelsen hade 
undersökt kostnaden för att får tillgång 
till fler kanaler i basutbudet, och priset är 
mycket högt. Stämman avslog motionen.  
 

# 2 Installera säkerhetsdörrar till 
engångsavgift 
Motionären föreslog att säkerhetsdörrar 
installeras till engångsavgift. Många har 
redan installerat säkerhetsdörr, och 
försök till samordnad upphandling har 
gjorts tidigare. Stämman beslöt att avslå 
motionen med motivering att de som vill 
kan själva ordna samköp. 
 
# 3 Höj hyran och amortera mer på lånen 
Styrelsen ansåg inte det fanns någon 
anledning att höja avgiften och amortera 
mera. Ekonomin är god och amortering-
arna följer en given plan. Motionen 
avslogs. 
 
# 4 Öppna ventilationen i trapphusen 
För att få bättre luft i trapphusen 
föreslog motionären att den stängda 
ventilationen öppnas. Eftersom brand-
myndigheten inte har några invänd-
ningar bifölls motionen och ventilerna 
öppnades under sommaren. 
 
# 5 Höj el-priset och stöd förnybar energi 
Motionären föreslog grön upphandling 
och högre el-pris på förbrukningen. 
Stämman avslog motionen och gav 
styrelsen fortsatt förtroende att 
upphandla el på lämpligaste sätt. 
 
# 6 Sälj gamla cyklar 
Motionären föreslog att utsorterade 
cyklar från cykelrum och cykelställ ska 
säljas. Stämman avslog motionen. 
 
# 7 Köp centrifug, öka värmen och ordna 
nyckelbokning 
Motionären föreslog inköp en fristående 
centrifug. Förslaget avslogs med 
motivering att sådana redan finns i vissa 
tvättstugor. Motionären föreslog även 
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att värmeelement installeras i 
torkrummen. Förslaget bifölls och nya 
värmeelement har monterats. Förslaget 
om nyckelbokning skulle bli mycket 
kostsamt. Förslaget avslogs. 
 
# 8 Öka öppettiden i grovsoprummet 
Motionären föreslog ökade öppettider. 
Stämman beslöt att utöka öppettiden på 
prov under söndagar mellan kl. 10-14. 
 
Anställda 
Lennart Johansson är anställd som fastig-
hetsskötare. 
 
Helena Johansson, som är anställd som 
lokalvårdare och trädgårdsskötare, tog 
mammaledigt. Under hennes ledighet har 
Annika Grip anställts som vikarie 
 
Ägarstruktur 
Brf.Axet består av 404 bostadsrätter. 
Under året har 65 bostadsrätter överlåtits 
vilket innebär en årsomsättning på 16 %. 
 
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 två bostadsrätter på 
Vickergatan. Två medlemmar äger 
vardera två bostadsrätter. 
 
Fastigheter 
Föreningen har 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 
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 
 
Bostadsrätternas totala bo-area är 16 283 
kvm. Lokalerna är totalt på 1 816 kvm. 
 
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 
Då vi till och från drabbas av klotter, har 
vi ett saneringsavtal med Klotter-
konsulten. Avtalet som kostar 683 kr/mån 
utlovar att klotter tas bort inom 36 tim. 
 
Även detta år fortsatte diskussionerna om 
att HSB, som höll i renoveringen av våra 
fastigheter, ska åtgärda putssläppen på 
socklarna. Fasadleverantören har åtagit 
sig att åtgärda bristerna på sockeln 
Grindshage 9. 
 
Samtliga plåttak behöver målas, men 
först måste den gamla färgen flagna.  Vi 
avvaktade med målningen även detta år. 
 
Varmvattenscirkulationen finjusterades 
vilket innebar bättre cirkulation.  
 
Samtliga mätare som registrerar och 
rapporterar lägenheternas elförbrukning 
byttes av leverantörer och garantitiden 
förlängdes. De gamla mätarnas sändare 
krånglade. All mätning har gjorts korrekt. 
 

Axet 3 
• Entréernas utsida har ännu inte 

åtgärdats. 
• Portkodssystemet behöver bytas. 

 
Grindshage 9 

• Entréernas utsida behöver målas. 
• Trappuppgångarna behöver fräschas 

upp. 
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Rågen 2 
• Putsen drabbades av en vattenskada 

och behöver åtgärdas. 
 
Värmeanläggningen 
Föreningen är ansluten till Fortums 
fjärrvärmenät. Ett serviceavtal med TAC 
Svenska AB tillser att vår värmecentral 
reglerar värmen på ett tillförlitligt sätt. 
 
Underhållsplan 
Under verksamhetsåret har den lång-
siktiga underhållsplanen uppdaterats. 
Underhållsbudgeten för pågående räken-
skapår fastställdes till 800 000 kr. Under-
hållsplanen finns på hemsidan och hos 
vicevärden. 
 
Vindsombyggnader 
I Grindshage 9 har flertalet lägenheter 
högst upp inrett vinden ovanför 
lägenheten till bostadsyta. Vindarna 
ovanför 17 av totalt 22 möjliga 
lägenheter är ombyggd och under året 
beviljades ytterligare en ansökan om 
ombyggnad. Reglerna för ombyggnaden 
finns på vår hemsida och hos vicevärden. 
 
Även boenden på Råggatan har ansökt 
om tillstånd att få inreda vinden. 
Förutsättningarna är dock helt annor-
lunda, takhöjd och taklutning är mindre 
och Stadsbyggnadskontoret har avslagit 
ansökan om bygglov för ombyggnad till 
boyta. Ombyggnad till förrådsyta skulle 
dock kunna vara möjlig. Styrelsen har 
bestämt att frågan om inredning av vindar 
i andra hus än Grindshage ska behandlas 
av föreningsstämman.   
  
Samköp av el 
Axet samköper elen och varje lägenhets 
förbrukning mäts och debiteras som 
eltillägg på hyresavin. Även detta år 
bestämde styrelsen priset till 1 kr per 
kWh. 
 

Den som har kvar inloggningsuppgifterna  
kan läsa av sin egen elförbrukning via 
datorn. Nya inloggningsuppgifter kan 
beställas.   
  
Porttelefon 
Alla portar, utom de på Vickergatan där 
byte planeras, har porttelefon som är 
kopplad till telefonnätet så att porten kan 
öppnas från lägenheten. 
 
Bredband 
Förutom via telefonnäten erbjuds 
bredband via kabel-TV (Com Hem) och 
fiberkabel (Bredbandsbolaget). Drygt 
50 % av de boende har valt Bred-
bandbolaget som leverantör. 
 
Under året tecknades ett förlängnings-
avtal med Bredbandsbolaget. Avtalet 
gäller t.o.m. 31 augusti 2008 med 12 
månaders uppsägningstid. Genom avtalet 
sjönk priset till 275 kr/mån och ett nytt 
”senior”-pris på 225 kr/mån infördes. Se 
www.bredbandsbolaget.se för mer info. 
Com Hem erbjuder olika abonnemang 
från 99 kr/mån, se www.comhem.se för 
mer info.   
 
Under året presenterade Bredbands-
bolaget ett förslag till gruppanslutning av 
alla lägenheter som skulle ge både 
internet och IP-telefoni för 150 kr/mån. 
Styrelsen avvisade förslaget. Var och en 
ska kunna välja vilken leverantör man 
vill ha. Istället försöker styrelsen få Bred-
bandsbolaget att erbjuda billigare tjänster 
i Axet.  
 
Kabel-TV 
Föreningen har ett avtal med Com Hem 
om leverans av kabel-TV. Avtalet med 
Com Hem gäller till den 7 juni 2008. 
Kostnaden för kabel-TV är 55 kr per 
lägenhet och månad. I kostnaden ingår 
Com Hems basutbud som i september är:  

• SVT 1 ( VHF 5)  
• SVT 2 ( VHF 7)  
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• TV 3 (VHF 11)  
• TV4 (VHF 6 ) 
• TV4 Sport (S 17)  
• TV4+ (K57)  
• Kanal 5 (S 11)  
• TV6 (VHF 8)  
• TV8 (S 14)  
• KANAL 9 (S 36)  
• SVT 24 (VHF 10)  
• Barn / Kunskapskanalen (S 13)  
• MTV (S 16)  
• Lokalkanal (VHF 9)  
• Kanal Lokal Stockholm (S 15)  
• Finlands TV (S 12)  
• Extrakanal (S 6) 

 
Dessutom finns samtliga radikanaler på 
FM-bandet mellan 87,0-108,0 MHz. Den 
som vill kan köpa fler kanaler. För mer 
information se www.comhem.se. 
 
Tvättstugor 
Axets tvättstugor finns på: Råggatan 10, 
Timotejgatan 5, Timotejgatan 6 och 
Eriksdalsgatan 34. Tvättstugorna är 
öppna vardagar 07.00 – 22.00, lördagar 
07.00 – 19.00 samt söndagar 10.00 – 
19.00. Andra tider slår timrar automatiskt 
av strömmen. 
 
Till varje tvättpass hör bestämda 
städuppgifter. I tvättstugorna finns 
spontanmaskiner som gör det möjligt att 
tvätta utan att man bokat tid. 
 
Under året förekom att hundar otillåtet 
togs med till tvättstugan varför matte och 
husse ombads fixa tvätten själva. 
 
 
 
Inventarier 
En utförlig inventarielista finns på 
vicevärdskontoret. Under året köptes en 
mobiltelefon till Lennart för 2 948 kr, 
Armaturer till trapphusen på Eriksdals-

gatan med 64 176 kr samt en ny dator till 
vicevärdskontoret för 12 478 kr. 
 
Uthyrda lokaler 
Samtliga 30 lokaler var uthyrda. Under 
året skrevs tre kontrakt om, två till nya 
hyresgäster och en med kortare 
uppsägningstid. Totalt inklusive bränsle-, 
index- och skattetillägg ger lokalerna en 
årlig intäkt på 765 000 kr. 
 
Axet arrenderar även ut mark på gårdarna 
till Fortum för transformatorstationer. 
Arrendet, som löper ut år 2017, ger oss 
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 
den 1 april 2021. 
 
Andrahandsuthyrning 
Tillstånd beviljas högst i ett år i taget. 
Hyresgäster ska kontakta vicevärden eller 
fastighetsskötaren för information om 
föreningens ordningsregler. 
 
Styrelsen behandlade 21 ansökningar om 
att få hyra ut lägenheten i andra hand 
varav 20 godkändes och en avslogs. Det 
fall som avslogs gällde en lägenhet som 
varit uthyrd under längre tid p.g.a. 
boende på annan ort för vård av anhörig. 
Avslaget överklagades till Hyresnämnden 
som gav Axet rätt och fastställde 
avslaget.  
 
 
 
 
Om Axet 
Föreningens informationsskrift ”Om 
Axet” kom ut vid 5 tillfällen. 
 
www.brfaxet.se 
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Hemsidan sköttes och utvecklades av 
Olav Heinmets. Hemsidan får allt fler 
besökare, vilket bl.a. märks på den 
ökande strömmen av mail via hemsidan. 
Axets mailadress är info@brfaxet.se. 
 
Varningar 
Tre varningar delades ut, en p.g.a. 
störande beteende, en p.g.a. otillåten 
andrahandsuthyrning och en p.g.a. 
obetald  årsavgift. 
 
Den sistnämnda varningen gick vidare till 
mål i tingsrätten varefter innehavaren 
avhystes och lägenheten såldes på 
exekutiv auktion.  
 
Skador 
En omfattande vattenskada, som krävde 
evakuering av boende, inträffade. Skadan 
medförde mycket merarbete i form av 
kontakter med försäkringsbolaget, bygg-
firmor,  kommunen och annhöriga. 
 
Avtal med Securitas 
Föreningen har ett avtal med Securitas 
om områdesbevakning. Det innebär att 
deras väktare slumpvis patrullerar 
området 18.00 – 06.00. 
 
Avtal träffades även med Securitas om 
larmbevakning vilket innebär att man 
vid akuta situationer, t.ex. vattenläckor, 
kan ringa tel 21 10 00 så skickar de 
någon som kan hjälpa.  
 
Hobbylokalen och vävstugan 
Mot erläggande av medlemsavgift kan 
nyckel till hobbylokalen eller vävstugan 
hämtas hos fastighetsskötaren. Problemen 
med ljud, damm och lukt i lägenheterna 
ovanför hobbylokalen när maskinerna 
används kvarstod trots tätningsarbete och 
installation av timer som enbart gör det 
möjligt att använda maskinerna 09.00-
19.00 och lördag/söndag 10.00-17.00. 

Styrelsen beslöt att installera en 
spånsuganläggning. 
 
Tejan 
Föreningslokalen Tejan hyrdes vid 69 
tillfällen. Hyran är 100 kr/dygn och 
depositionsavgiften är 1 500 kr. 
 
Under året stängdes Tejan för renovering. 
Renoveringen innebar nya golv och 
kakling av vissa utrymmen. Inklusive 
renoveringen av bastun/solariet och 
duschen i Lennarts omklädningsrum 
kostade renoveringen ca 280 000 kr. 
Efter renoveringen har inköp av nya, och 
uppfräschning av gamla, inventarier till 
Tejan påbörjats. 
 
Axet bjöd traditionsenligt på glögg och 
lussekaffe i Tejan den 10 december.  
 
Bastu/solarium 
Under året stängdes även bastun och 
solariet för renovering. Efteråt blev det 
mycket fräscht. 
 
Under året delades 8 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 
städavgift. Därefter är bastun avgiftsfri 
medan solariet kräver att man betalar i 
myntautomaten. 
 
Övernattningsrum 
Föreningens två övernattningsrum var 
sammanlagt bokade under 379 nätter. 
Hyran är 100 kr per dygn. 
 
Varje rum har två sängar. Pentry och 
dusch är gemensamt för båda rummen. 
 
Cykelförvaring 
Under året delades 22 nya cykelrums-
nycklar ut. Depositionsavgiften för 
nyckeln är 100 kr. 
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Bilparkering 
Även detta år vädjade styrelsen till 
kommunen om bättre parkerings-
möjligheter i området. I stället infördes 
parkeringsförbud när trottoarernas sten-
beläggning byttes. Resultatet blev att det 
under en tid blev ännu svårare att 
parkera. 
 
Gårdarna 
Under året beskars popplarna och några 
träd togs bort. Under sommaren 
blommade vårt tulpanträd vilket lockade 
50 - 100 trädintresserade per dag. 
 

 
Exempel på tulpanträdsblomma 

 
Ränndalarna  lagades. Flertalet räcken 
målades. Även detta år var det flera 
medlemmar som själva ordnade rabatter 
på föreningens mark. På gårdarna finns 
också 20 odlingsrutor som fördelades 
under våren av Helena Rosén. 
 
Brandvarnare 
Axet är skyldig att se till att det finns en 
brandvarnare i alla lägenheter. Den 
boende är skyldig att byta batteri (brand-
varnaren piper när det är dags att byta), 
kontrollera att den fungerar (det finns en 
testknapp) och om den inte fungerar kon-
takta fastighetsskötaren för att få en ny. 
 

”Reklam - nej tack” 
Det är inte tillåtet att klistra lappar på 
lägenhetsdörrarna. I stället erbjöds 
standardiserade ”nej till reklam”-lappar.  
Bokbytarhylla 

Även detta år fanns det en  bokbytar-
hylla i tvättstugan på Timotejgatan 5. 
Många böcker bytte ägare där. 
 
Bygg-rykte 
Rykten spreds om att kommunen 
planerade att bygga parkeringshus under 
bollplanen på Vickergatan. När styrelsen 
frågade kommunen om planerna gavs 
beskedet att sådana planer inte fanns.  
 
Grovsopor 
För att komma till rätta med den stora 
mängden grovsopor är grovsoprummet 
enbart öppet 07.00 – 09.00 och 
tisdagskvällar 18.00 – 20.00. Efter beslut 
på stämman utökades öppettiden på prov 
även med söndagar 10.00 – 14.00. 
 
Klagomål på damm och oljud 
Efter klagomål från en boende som ansåg 
sig drabbad av damm från ventilationen 
och oljud från en uthyrningslokal 
genomförde kommunen en besiktning av 
lägenheten och den uthyrda lokalen. 
Kommunen avskrev därefter ärendet. 
 
Trappuppgångar 
Enligt Lagen om skydd mot olyckor 
(LSO) får inte brännbart material som 
barnvagnar, tidningsbuntar och bygg-
material förvaras i trapphus. Däremot kan 
sådant som innehåller väldigt lite 
brännbart material, t.ex. rullatorer, få stå 
där under förutsättning att utrymning inte 
försvåras. 
 
Under året tillrättavisades några boenden, 
som ställt byggmaterial i eller utanför 
porten eller rökte utanför portarna och 
glömde att ta med sig fimparna.  
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EKONOMISK BERÄTTELSE 
 
Ekonomiförvaltning 
Den löpande ekonomiförvaltning sköts 
enligt särskilt avtal av HSB Stockholm. 
 
Allmänt 
Resultatet för året är negativt, verk-
samhetsåret ger ett underskott på 56 975 
kr. Jämfört med året innan är det en för-
sämring på nästan 1,5 milj kr. 
 
Förklaringen är att inkomstskatten ökade 
med ca 700 000 och elen med ca 800 000 
kr efter att intäkterna från eltilläggen 
dragits av. Inkomstskatten ökade p.g.a. 
kraftigt ökade taxeringsvärden och elen 
p.g.a. eftersläpad fakturering och höjt 
elpris. 
 
När det gäller övriga kostnader ökade 
underhåll, vatten och sopor med drygt 
500 000 kr. Ökningen togs ut av att 
kostnaden minskade med samma belopp 
för fjärrvärme, fastighetsskatt och räntor. 
 
Underhållskostnaden ökade mestadels 
beroende på att vi fick skattereduktion i 
form av rotavdrag förra året med 200 000 
kr. Räntorna minskade med 240 000 p.g.a 
att lån sattes om till lägre ränta. 
 
Hur ser ekonomin ut nästa år?  
Det finns anledning att se positivt på 
framtiden. Inkomstskatten försvinner 
vilket innbär 1,9 milj i minskade 
kostnader. Dessutom kan elen förväntas 
minska ca 0,6 milj och fastighetskatten 
ersätts av en avgift som torde bli ca 0,5 
milj lägre. Tillsammans minskar således 
dessa kostnader med ca 1,1 milj, men det 
tas förmodligen ut av att andra kostnader 
ökar. Enbart räntekostnaden för fastig-
hetslånen förväntas stiga med 0,7 milj kr. 
 
 

Årsavgiften 
Årsavgiften har varit oförändrad sedan 
den 1 oktober 2004 då den höjdes 10 % 
för att finansiera inkomstskatten. 
 
Från nästa år slipper föreningen att betala 
inkomstskatt. Då inkomstskatten utgör ca 
17 % av årsavgifterna skapas ett utrymme 
för att sänka årsavgiften. Vad som sker 
beslutas av styrelsen under nästa 
verksamhetsår. 
 
Underhållet påverkar resultatet 
Som en följd av de regler som den 
statliga Bokföringsnämnden (BFN) 
bestämt för bostadsrättsföreningar (BFN 
Allmänna råd 2003:4) kan reultatet 
svänga kraftigt mellan åren beroende på 
hur stort underhållet är.  
 
Effekten av gällande bokföringsprinciper 
är å andra sidan att det egna kapitalet blir 
större vilket ger en större ekonomisk 
motståndskraft. Med ekonomiskt fack-
språk ökar soliditeten. 
 
Fastighetslånen 
Lånen föranledde en hel del diskussioner 
under året. Dels gjordes en extra-
amortering med 1 milj kr. Dels bestämdes 
att en del av våra rörliga räntor ska säkras 
med s.k. swappar. 
 
Bakgrunden är att den rörliga ränta under 
en tid varit betydligt lägre än den fasta. 
Det har gjort att vi valt rörlig ränta vid 
omsättningar. Lån med rörlig ränta ökade 
därför till 49,5 milj eller 71 % av 
samtliga lån. För att minska  risken som 
det innebär att ha rörlig ränta, men också 
behålla flexibiliteten det ger, besöt 
styrelsen att binda räntan för 10 Mkr i två 
år och 14 Mkr i fem år genom swappar. 
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Avsikten är att komplettera ett redan 
bundet lån som löper i tre år. Därmed 
fortsätter 30 Mkr (43 % skulden) att vara 
rörligt. 
 
Förutom att minska ränterisken i 
portföljen innebar beslutet att styrelsen 
nu bättre kan arbeta aktivt med att få så 
låga räntekostnader som möjligt. Genom 
swapparna har föreningen handlat upp 
räntor som ger möjlighet till löpande 
förändringar framöver så att risk-
spridningen kan behållas över tiden. Vi 
har skapat en ränteportfölj där risker och 
kostnader bevakas via nyckeltal som 
genomsnittlig ränta och bindningstid. 
 
Kreditskulden vid årets slut var 69,7 milj 
kr. Följande tabell visar fördelningen på 
olika räntesäkringar: 

rörligt 30,0 milj kr ~ 3,7 %
07/08  
08/09 10,0 milj kr swapp 
09/10 15,6 milj kr 3,18 % 
10/11   
09/10 14,0 milj kr swapp 

 
Axets särskilda avgifter 
Under året höjdes överlåtelseavgiften 
som tas ut av säljaren till 1000 kr. 
Pantsättningsavgiften, som tas ut av den 
som pantsätter lägenheten, höjdes till 400 
kr. Under året har 54 överlåtelse- och 57 
pantsättningsavgifter betalats vilket till-
sammans inbringat 63 200 kr. 
 
Plusgirokonto 
Brf.Axet har ett plusgirokonto där bl.a. 
överlåtelse- och pantsättningsavgifterna 
betalas in. Kontot är 40 00 96-4. 
 
Taxeringsvärde 
Taxeringsvärdet, som ligger till grund för 
fastighetsskatt och förmögenhetsvärden, 
höjdes kraftigt. 
 
 
Förmögenhetsvärden 

Då föreningens tillgångar överstiger 
skulderna får varje bostadsrättshavare ett 
förmögenhetsvärde till sin deklaration. 
 
Ansvarsbelopp 
Gentemot Fastigo har föreningen ett 
ansvarsbelopp på 14 251 kr vilket kan 
krävas av oss i händelse av konflikt på 
arbetsmarknaden. 
 
Samköp av el 
Sedan 1 juli 2005 samköper Axet elen 
och varje lägenhet betalar sin egen 
förbrukning via ett tillägg på hyresavin.  
 
Under året valde styrelsen att träffa ett 
avtal med Fortum som innebär att vi varje 
kvartal binder 20 % av elpriset för de 
närmaste fem kvartalen. Resultatet blir att 
vi löpande betalar ett genomsnitt av det 
priset som gällt för kvartalet under de 
senaste fem kvartalen. Avsikten är att vi 
ska få lägre elpris samtidigt som vi 
undviker stora svängningar i priset.  
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Diagram över Brf.Axets intäkter 2006/2007 
 (Siffra inom parentes avser föregående räkenskapsår) 

 

 
 

Diagram över Brf.Axets utgifter 2006/2007 
(Siffra inom parentes avser föregående räkenskapsår) 
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RESULTATRÄKNING 06/07 
   

NETTOOMSÄTTNING 2006/2007 2005/2006 
        Årsavgifter 11 413 685 11 413 752 
        Hyror och arrenden Not 1 950 038 944 900 
        El-tillägg lägenheter Not 2 781 874 609 307 
        Övriga intäkter                               Not 3 160 742 197 913 
    Summa bruttoomsättning 13 306 339 13 165 872 
   
        Avgifts- och hyresbortfall - 12 540 - 12 940 
        Avsättning till inre underhållfond - 16 532 - 16 534 
SUMMA NETTOOMSÄTTNING 13 277 267 13 136 398 
 
FASTIGHETSKOSTNADER 
        Arvoden Se noter - 94 000 - 100 570 
        Löner - 699 965 - 637 671 
        Övriga personalkostnader Se noter - 406 995 - 369 922 
    Summa personalkostnader m.m. - 1 200 960 - 1 108 163 
   
        Fjärrvärme  - 1 750 455 - 1 909 120 
        El Not 4 - 1 870 744 - 892 354 
        Vatten Not 5 - 354 290 - 252 936 
        Sophämtning Not 6 - 512 886 - 402 647 
        Kabel-TV, avgift  - 267 837 - 249 385 
        Fastighetsförsäkring  - 100 480 - 100 146 
        Ekonomiförvaltning, HSB - 198 845 - 196 843 
        Medlemsavgifter, HSB  - 42 400 - 42 400 
        Köpta tjänster                            Not 7 - 100 118 - 71 917 
        Varuinköp för förbrukning  - 57 057 - 72 216 
        Administrativa kostnader  - 32 043 - 38 413 
        Föreningsverksamhet Not 8 - 73 181 - 87 326 
        Reparationer Not 9 - 78 916 - 206 487 
        Övriga driftskostnader Not 10 - 108 304 - 117 541 
    Summa driftskostnader - 5 547 556  - 4 639 731 
   
         Planerat underhåll  - 477 269 - 349 079 
         Skattereduktion (ROT-avdrag)  0 195 525 
    Summa planerat underhåll Not 11 - 477 269 - 153 554 
   
    Summa fastighetsskatt - 1 101 894 - 1 232 119 
    
        Avskrivningar  byggnader Not 12 - 531 060 - 531 060 
        Avskrivningar  maskiner/inventarier Not 12 - 48 366 - 48 466 
    Summa avskrivningar - 579 426 - 579 526 
    
SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER - 8 907 105 - 7 713 093 
   
BRUTTORESULTAT 4 370 162 5 423 305 
        Jämförandestörande poster Not 13 0 - 26 587 
RÖRELSERESULTAT 4 370 162 5 396 718 
   
FINANSIELLA POSTER 
        Ränteintäkter 28 806 7 354 
        Räntekostnader Not 14 - 2 539 945 - 2 780 005 
SUMMA FINANSIELLA POSTER - 2 511 139 - 2 772 651 
   
RESULTAT EFTER FINANSIELLA KOST. 1 859 023 2 624 067 
   
        Inkomstskatt - 1 915 998 - 1 224 262 
   
ÅRETS RESULTAT - 56 975 1 399 805 
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BALANSRÄKNING 06/07 
   

TILLGÅNGAR 2007-08-31 2006-08-31 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
        Byggnader och mark Not 12 94 722 212 95 253 272 
        Inventarier Not 12 192 989 252 755 
    Summa materiella anläggningstillgångar 94 915 201 95 506 027 
    
        Andelar HSB Stockholm          Not 15 500 500 
    Summa finansiella anläggningstillgångar 500 500 
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 94 915 701 95 506 527 
   
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   
        Avgifts- och hyresfordringar 29 660 24 878 
        Övriga kortfristiga fordringar Not 16 16 1 680 
        Förutbetalda kostnader Not 17 99 666 225 911 
        Upplupna intäkter                    Not 18 112 571 2 677 
        Allkonto, HSB                           1 792 651 2 715 371 
    Summa kortfristiga fordringar 2 034 564 2 970 517 
   
        Handkassa 3 000 3 000 
    Summa kassa och bank 3 000 3 000 
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 2 037 564 2 973 517 
SUMMA TILLGÅNGAR 96 953 265 98 480 044 
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
EGET KAPITAL   
        Insatser 590 000 590 000 
        Upplåtelseavgifter 194 100 194 100 
        Fond för yttre underhåll 6 818 085 5 818 085 
    Summa bundet eget kapital 7 602 185 6 602 185 
   
        Balanserat kapital Not 19 15 247 619 14 847 814 
        Årets resultat Not 19 - 56 975 1 399 805 
    Summa fritt eget kapital 15 190 644 16 247 619 
SUMMA EGET KAPITAL 22 792 829 22 849 804 
   
SKULDER   
        Fond för inre underhåll  417 742 401 645 
        Fastighetslån Not 14 69 652 859 71 506 859 
        Leverantörsskulder Not 20 161 092 90 809 
        Skatteskuld  1 496 538 1 271 457 
        Övriga skulder Not 21 13 755 15 797 
        Upplupna kostnader/ förbetalda intäkter Not 22 2 418 450 2 343 673 
SUMMA SKULDER 74 160 436 75 630 240 
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 96 953 265 98 480 044 
   
   
POSTER INOM LINJEN 
   
TAXERINGSVÄRDE MARK 174 200 000 114 000 000 
TAXERINGSVÄRDE BYGGNADER 137 675 000 124 223 000 
SUMMA TAXERINGSVÄRDE 311 875 000 238 223 000 
   
 
STÄLLDA PANTER för skulder hos kreditinstitut 77 033 310 77 033 310 
   
ANSVARSFÖRBINDELSER Fastigo AB 14 251 13 406 
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KASSAFLÖDESANALYS 06/07 
   

 2007-08-31 2006-08-31 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   
       Resultat efter finansiella poster 1 859 023 2 624 067 
   
    Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   
   
        Avskrivningar          579 426 579 526 
        Inkomstskatt - 1 915 998 - 1 224 262 
    Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
    förändringar av rörelsekapital 

 
522 451 

 
1 979 331 

   
    Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet   
        Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar 13 233 - 131 440 
        Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga fordringar 384 196 666 018 
   
 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
 

919 880 
 

2 513 909 
   
   
INVESTERINGSVERKSAMHETEN   
       Investeringar i maskiner/inventarier 11 400 - 196 434 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 11 400 - 196 434 
   
   
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   
       Ökning (+)/Minskning (-) av långfristiga skulder - 1 854 000 - 917 420 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 1 854 000 - 917 420 
   
 

ÅRETS KASSAFLÖDE 
 

- 922 720 
 

1 400 055 
   
   
LIKVIDA MEDEL   
       Likvida medel vid årets början 2 718 371 1 318 316 
       Likvida medel vid årets slut 1 795 651 2 718 371 
        

 

- 922 720 
 

1 400 055 
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Noter 
 

Redovisnings- och värderingsprinciper 
Belopp anges i kronor. Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd 
tillämpas. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat 
anges. Fordringar har upptagits till de belopp de beräknas inflyta med. 
 

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 
vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan eller fastställd budget. 
Minimiavsättning regleras i stadgarna. 
 

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

Medeltal anställda 
 2006/2007 2005/2006 
Män 2 2 
Kvinnor 2 1 
Summa 4 3 

 

Arvode, löner, arbetsgivaravgifter m.m. 
 2006/2007 2005/2006 
  Arvoden förtroendevalda 87 000 94 200 
  Arvode förtroendevald revisor 7 000 6 370 
Summa arvoden 94 000 100 570 
  Löner anställda 699 965 637 671 
  Arbetsgivaravgift/löneskatt 223 161 193 988 
  Uttagsbeskattning 124 569 117 888 
  Pensionskostnad 56 308 50 198 
  Övriga personalkostnader 2 957 7 848 
Summa personalkostnader 1 106 960 1 007 593 
Summa personalkostnader m.m. 1 200 960 1 108 163 

 

Not 1 Hyror och arrenden består av hyresintäkter från uthyrda lokaler med 941 038 kr 
samt 9 000 kr i arrende för transformatorstationerna. 

 

Not 2 El-tillägg är ersättningen för lägenheternas elförbrukning. Föreningen samköper 
elen och varje lägenhet betalar sin förbrukning som ett eltillägg på hyresavin. 

 

Not 3 Övriga intäkter består av intäkter från överlåtelse- och pantsättningsavgifter, 
namnskyltar, nyckeldepositioner, hyra av övernattningsrum, Tejan m.m. 
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Not 4 Elkostnaden ökade med 979 000 kr beroende på att Fortum p.g.a. problem med 
faktureringssystemet först detta år fakturerade tidigare års förbrukning, att 
elpriset steg till nya rekordnivåer och att lägenheternas förbrukning ökade vilket 
renderade ökade inkomster för eltillägg med 173 000 kr. 

 

Not 5 Förra årets kostnad för vatten var låg p.g.a. att vi då erhöll en kraftig 
återbetalning från Stockholms Vatten p.g.a. de kommunala avgiftsreglerna. 

 

Not 6 Kostnaden för sophämtning har ökat beroende på höjda avgifter. 
 

Not 7 I köpta tjänster ingår miljökontrollsavgift till Miljöförvaltningen 13 872 kr, 
undercentralens serviceavtal 10 096 kr, Securitas för bevakning 22 303 kr, 
revision BoRevision AB 24 375 kr, ersättning till HSB för juridiskt bistånd 
5 000 kr, ersättning till HSB för delårsbokslut och deklaration 10 686 kr, avtal 
om klottersanering 8 267 kr samt 5 519 kr i mindre kostnader. 

 

Not 8 I föreningsverksamhet ingår kostnader för årsstämman inklusive 
årsredovisningen, infobladet Om Axet, lussekaffe, pubafton, infomöte, gårdsfest, 
julmiddag, styrelsemöten samt kurser. 

 

Not 9 Reparationer är löpande underhåll av byggnader med 9 035 kr, tvättutrustning 
32 469 kr, vvs 8 061 kr, elanläggning 575, avlopp 7 049, mark 19 402 samt 
självrisk vid försäkringsskador 2 325 kr. 

 

Not 10 Övriga driftskostnader är i huvudsak inköp av datorer, program och 
datakommunikation 26 088 kr, drivmedel 24 355 kr, bilförsäkring 6 263 kr, 
utrustning av Tejan 17 300 kr samt betalningsföreläggande 15 532 kr. 

 

Not 11 Planerat underhåll är i huvudsak renoveringen av Tejan och bastun.  
 

Not 12 Avskrivningar 
 Anskaffnings-

värde 
Årets 

avskrivning
Avskr. 
procent 

Ackum. 
avskrivning 

Bokfört 
värde 

Byggnader 106 212 139 - 531 060 0,5 % - 11 626 277 94 585 862
Mark 136 350 0  0 136 350
S:a byggnader och mark: - 531 060  - 11 626 277 94 722 212
     
Gräsklippare 13 290 0 0,0 % - 13 290 0
Belostraktor 110 000 - 11 000 10,0 % - 55 000 55 000
Hemdatorer * 44 491 - 11 400 25,6 % - 19 000 25 491
Bil 187 330 - 37 366 20,0 % - 74 832 112 498
S:a 355 111 - 59 766  - 162 122 192 989

 *) hemdator till vicevärden resp. fastighetsskötaren, avskrivning motsv. löneavdrag. 
 

Not 13 Jämförelsestörande post förra året var förlust vid avyttring av datorer som 
använts som hem-PC. 
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Not 14 Fastighetslånen fördelas enligt följande 2007-08-31: 
Låneinstitut Ränta Ränteändring Belopp 
Sthlms kommun   84 000 
Sthlms kommun   75 000 
Nordea ~ 3,74 % Rörligt 12 310 571 
Nordea ~ 3,49 % Rörligt 12 768 000 
Nordea ~ 3,49 % Rörligt 4 632 284 
Nordea ~ 3,74 % Rörligt 1 223 972 
Nordea ~ 3,49 % Rörligt 18 586 524 
Nordea 4,75 % 2007-11-21 4 354 758 
Nordea 3,18 % 2010-03-17 15 617 750 
Summa fastighetslån   69 652 859 

 Nuv. amorteringstakt är ca 854 000 kr per år under de närmaste fem åren. 
 Under året tecknades avtal med Nordea om ränteswappar. 
 

Not 15 Andelar är upptagna till nominellt värde. 
 

Not 16 Övriga kortfristiga skulder är belopp på skattekontot. 
 

Not 17 Förutbetalda kostnader är till Com Hem 22 584 kr, Homesolutions 9 474 kr,  
Ekonimiförvaltning 16 640 kr, HSB medlemsavgifter 14 133 kr,  Fastigo 1 006 
kr, Trygg Hansa 33 383 kr samt Securitas 2 280 kr. 

 

Not 18 Upplupna intäkter är ränta på allkontot 6 965 kr, övriga intäkter 47 000 kr och 
eltillägg 58 606 kr. 

 

Not 19 Av förra årets resultat på 1 399 805 kr avsattes 1 000 000 kr till Fond för yttre 
underhåll. Därmed överfördes 399 805 kr till balanserat resultat. 

Eget kapital Insatser Upplåtelse
-avgifter 

Underhålls
-fond 

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

Ingående balans 
2006-09-01 

590 000 194 100 5 818 085 14 847 814 1 399 805

Disposition enl. 
stämmobeslut 

  1 000 000 399 805 - 1 399 805

Årets resultat     - 56 975
Utgående balans 
2007-08-31 

590 000 194 100 6 818 085 15 247 619 -56 975

 
Not 20 Leverantörsskulder är till Fortum Värme 76 293 kr, Forum marknad 61 669 kr, 

Sita 10 383 kr, Sita Sverige 3 861 kr, Kondbloms Måleri 2 325 kr, Jarbo 484 kr, 
Fortum distr 3 641 kr, Söderkyl 970 kr m.m.  

 

Not 21 Övriga skulder utgörs av personalens källskatt. 
 

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter består av förskottsbetalda 
årsavgifter och hyror 1 083 461 kr, upplupen uttagsbeskattning 242 457 kr, 
arbetsgivaravgift 50 448 kr, ränta fastighetslån 394 894 kr, elkostnad 356 000 kr, 
fjärrvärme 77 343 kr, vatten 28 800 kr, revisionsarvode 21 000 kr, 
Renhållningsförv. 63 248 kr, arvode förtroendevalda 94 000 kr, räntekostnad 
allkontot 17 kr, OK Q8 1 629 kr samt handkassa 5 153 kr.  

 



18 

 
 
 

Årets resultat – förslag till resultatdisposition 
Stämman har att ta ställning till:  
 
Balanserat resultat              15 247 619 
Årets resultat               - 56 975 
Att disponera                                    15 190 644 
  
Styrelsen föreslår följande disposition:   
Uttag ur Fond för yttre underhåll motsvarande utfört underhåll - 477 269 
Balanserat resultat               15 667 913 
 15 190 644 
 
Stockholm den 25 oktober 2007 
HSB:s Brf.Axet i Stockholm 
 
 
…………….……...……          …….…..….…….……          …….…..….…….…… 
 
 
…………….……...……          …….…..….…….……          …….…..….…….…… 
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     Vår revisionsberättelse beträffande denna 
    årsredovisning har angivits den …../….. 2007 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HSB:s Brf.Axet i Stockholm 
Timotejgatan 3 

118 59  Stockholm 
 

www.brfaxet.se 
 

Telefon: 08 – 641 79 53 
Mobil: 070 – 566 15 69 

Fax: 08 – 644 21 90 
Epost: info@brfaxet.se 
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

 


