
ÅRSREDOVISNING 
  1/1–2021 – 31/12–2021 

HSB BRF 

ERIKSLUST 

I MALMÖ 

Luftfoto av Stjärnhusen taget av Kristoffer Wolf 



HSB:s Brf Erikslust i Malmö 
Org.nr 746000–5536 

KALLELSE 
Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Erikslust i Malmö 
kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 9 juni 2022 kl. 1830 

Lokal: Kockum Fritid 

DAGORDNING 
1. Öppnade av stämman
2. Val av ordförande för stämman
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. Fastställande av dagordningen
7. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt val av rösträknare
8. Fråga om kallelsen behörigen skett
9. Styrelsens årsredovisning
10. Revisorernas berättelse
11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
12. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
14. Fråga om arvode till styrelse och revisorer samt eventuella övriga arvoden.
15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt rapport om utsedd HSB-ledamot i

styrelsen
17. Beslut om antal revisorer och suppleanter
18. Val av revisor och eventuell suppleant
19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
20. Val av valberedning
21. Val av representant jämte suppleant till HSB Malmö fullmäktige
22. Fastställande av valberedningsinstruktion för 2020
23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda

ärenden som angivits i kallelsen
24. Årsmötet avslutas
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ÅRSREDOVISNING 

HSB Brf Erikslust i Malmö 
Organisationsnummer: 746000–5536 
Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 
2021-01-01 – 2021-12-31 
föreningens 72: a verksamhetsår 
 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 
Bostadsrättsföreningen har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta 
bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmar till nyttjande utan 
tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. 
 
Bostadsrättsföreningens hus färdigställdes år 1953 på fastigheten Klaveret 1 i Malmö som 
föreningen innehar med tomträtt. Fastighetens adresser är Torupsgatan 1, Erikslustvägen 26, 30, 
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 och 46 samt Mellandhedsgatan 22  
 
Bostadsrättsföreningen är ett privat bostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). 
Årsredovisningen är upprättad i SEK. 
 
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos IF Skadeförsäkring. I föreningens fastighetsförsäkring 
ingår bostadsrättstillägg för föreningens lägenheter. 
 

Föreningens lägenheter fördelar sig enligt följande:  
R o k  Antal 
1  91 
2 100 
3 169 
4  24 
5  28 
Totalt 412 lägenheter. 
 
Fastigheten innehåller: 18 lokaler varav 12 är bostadsrättslokaler och 6 är hyresrätter med en 
totalyta på 500 kvm 
Total lägenhetsyta: 24 361 kvm  
Lägenheternas medelyta: 59,3 kvm. 
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Parkeringsplatser 
Garage: 63 bilplatser varav 8 har laddstationer för el & hybridbilar samt 7 MC-platser 
Parkeringsplatser utomhus på föreningens mark: 75 platser för bil samt 4 MC platser fördelat 
enligt följande: 
42-gården har 24 platser + 2 mc 
36-gården har 23 platser  
30-gården har 22 platser + 2 mc 
Torupsgården har 6 platser  
Inga parkeringsplatser hyrs ut utomhus. Aimo-park, före detta Q-park, övervakar att inga 
otillåtna fordon använder våra parkeringsplatser. 
 
Skyddsrum 
Föreningen har 11 skyddsrum som tillsammans rymmer 1018 platser. Senaste underhållet 
genomfördes 2016. 
 
 
De senaste åren har föreningen gjort följande större underhållsåtgärder och 
investeringar i fastigheten:  
2012 – Byggnation av miljöhus samt nya entrépartier  
2012 – Ombyggnad av Torupsgården 
2014 – Dränering och renovering av garage 
2014 – Ombyggnad av Mellanhedsgården 
2015 – Totalrenovering av samtliga källarutrymmen och nya förråd 
2016 – OVK och underhållsspolning av avlopp 
2016 – Skyddsrumsunderhåll 
2016 – Byte av värmeväxlare och injustering av radiatorer 
2016 – Slipning och oljning av ytterdörrar 
2017 – Byte av styrsystem till värmesystemet 
2018 – Installation av taggsystem, porttelefon och byte av låscylindrar 
2019 – Byte av stamventiler 
2020 – Byte av ventilationssystem i garaget 
2020 – Byte av tvättmaskiner 
2020 – Inoljning av ytterdörrar 
2020 – Spolning/tvättning av marksten på samtliga gångar och uteplatser 
2020 – Omläggning av stenplattor på Mellanhedsgården 
2021 – Uppgradering av bredbandet från 100/100 Mb/s till 1000/1000 Mb/s 
2021 – Reliningen av föreningens avloppsrör avslutas efter 2 års arbete 
2021 – Installation av 8 laddstationer i garaget för el & hybridbilar 
2021 – Installation av ny garageport 
2021 – Installation av IMD (Gemensam el) 
2021 – Mindre fasad och sockel reparationer, byte av balkar. 
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Föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma hölls den 10:e juni 2021 på Kockum Fritid  
Närvarande var 82 röstberättigade medlemmar. Av dem var 7 medlemmar på plats och 75 använde 
sig av möjligheten att poströsta. Ingen företräddes via fullmakt. 

 

Styrelsen under verksamhetsåret 
Ordförande Gabor Kovacs  
Vice ordförande Carl-Magnus Jönsson 
Sekreterare  Adam Scheutz 
Studieorganisatör Bibbi Lind Wiberg 
Ledamot Johan Steimer 
Ledamot Azra Hadzic 
Ledamot Emma Neptin 
Utsedd av HSB Preben Karlsson 
  
I tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Bibbi Lind Wiberg, Johan 
Steimer, Azra Hadzic. Adam Scheutz lämnar styrelsen ett år i förtid då han flyttat ifrån föreningen. 
Styrelsen har under året hållit 11 sammanträden samt 1 konstituerande möte. 

Firmatecknare två i förening 
Gabor Kovacs, Carl-Magnus Jönsson, Adam Scheutz och Azra Hadzic 

Revisorer 
Magnus Tonning och Catarina Andersson med Rickard Bernspång som suppleant samt Erik 
Mauritzon, auktoriserad revisor från Ernst and Young utsedd av HSB Riksförbund 

Valberedning 
Lars Holmgren (sammankallande), Lone Granqvist och Anne Håkansson 

Representanter i HSB Malmö fullmäktige 
Gabor Kovacs med Carl-Magnus Jönsson och med Adam Scheutz och Azra Hadzic som ersättare 

Förvaltare 
Jonas Börnå, Sydsverige Entreprenad AB 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 

Inledning: 
2021 har präglats av Coronapandemin och som förening har vi gjort vårt bästa för att hantera 
pandemin. Vissa aktiviteter som inneburit folksamlingar har vi ställt in eller tagit träffen i ett 
digitalt format om det varit möjligt. Andra aktiviteter har vi gjort om för att minimera riskerna 
för smittspridning. Förvaltningen har tagit bort besökstiderna på kontoret men har hela tiden 
varit tillgängliga för boende via mejl och telefon.  

Styrelsen är tacksam för den förståelse och hjälpsamhet som alla boende och entreprenörer har 
visat i samband med installationen av gemensam el som sammanföll med att omikron-variantens 
intåg, och avloppsrenoveringen, som trots allt har kunnat genomföras enligt plan under dessa 
utmanande tider – stort tack!  

Styrelsen har fokus på att vårda, förvalta & utveckla föreningen. 

Att vårda och förvalta handlar traditionellt i första hand om att 
upprätta och följa underhållsplanen och i enlighet med 
stadsbyggnadskontorets regler inte förändra byggnadernas fasader 
utan särskilt tillstånd.  

Att utveckla gamla föreningar kan oftast vara en komplicerad och 
utmanande process och därför är vi glada att kunna berätta att 
styrelsen har kommit en bra bit på väg med att rulla ut våra el-
projekt som ska göra föreningen mer klimatsmart och bidra till en 
hållbar utveckling för miljön. Laddstationer samt IMD (gemensam 
el) är på plats och i drift.  

Föreningens 3:e el-projekt, installation av solceller på taken har 
erhållit bygglov och stämman i juni-22 kommer ta ställning till 
projektet. Med dagens el-priser och med gemensam el på plats är     
solpaneler ett perfekt komplement till föreningens elförsörjning.  

Vinnergi, ett energikonsult-företag, har varit styrelsen behjälpliga i samtliga el-projekt under 
2021.  

Med ovanstående el projekt kommer vi på sikt att kunna sänka våra boendekostnader och med en 
tydlig miljöprofil blir föreningen mer attraktiv att bo i. 

Underhåll  
Under året har föreningen genomfört följande större underhållsåtgärder: 
Det löpande arbetet med byte av tvättutrustning fortsätter, b.la. fick tvättstugan på Torupsgården 
en större uppdatering, och övriga enstaka maskiner under 2021. En stor uppdatering av föreningens 
underhållsplan har genomförts under hösten 2021 när vi antog en ny underhållsplan från A 
Granlunds som sträcker sig över 30 år med mindre uppdateringar. I den nya underhållsplanen 
flyttas tvättutrustning från periodiskt underhåll till löpande underhåll i kontoplanen. 

Laddstation i garaget för el och 
hybridbilar 
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• Garaget har fått en ny port samt förbättrad ljussignal som indikerar att porten är öppen och 
i rörelse. 

• I maj 2019 inleddes infodringsarbetet av avloppen som avslutades i juni 2021. 

• Inspektion av balkongerna har genomförts som gav vid hand att de håller i minst 20 år till.  

• Trapphusrenoveringen har startat upp och beräknas vara färdig till halvårsskiftet 2022. 

 
De närmaste åren planerar styrelsen för följande större åtgärder:  
 
2022–2025 

• Tvättmaskiner: 1 Mkr 
• Renovering av lekplatser: 60 000 kr 
• Trapphus: 2–2,5 Mkr 
• Avstängningsventiler: 0,2 Mkr 
• Omfogning av skorstenar: 3,4 Mkr 
• Slipa och olja ytterdörrar: 0,2 Mkr 
• Spolning och filmning av dagvattensystem: 0,2 Mkr 

 
2026–2027 

• OVK: 0,2 Mkr 
• Fasad: punktinsatser: 0,4 Mkr 
• Källardörrar byte: 0,285 Mkr 

• Tvättmaskiner: 0,6 Mkr 

• Ventiler värmesystem: 0,4 Mkr 
 

Planerade åtgärder finansieras med en kombination av eget kapital och lånat kapital. 
 

Ekonomi  
Brf Erikslust har idag en väl fungerande ekonomi och en långsiktig plan för framtida utgifter och 
utmaningar. Styrelsen jobbar aktivt med att skapa ekonomiska mervärden för de boende i 
föreningen dels genom investeringar som leder till lägre löpande driftskostnader, dels 
investeringar som till exempel IMD (gemensam el) och kollektivt bredband som sammantaget 
ger stora besparingar per år för det enskilda hushållet samt gör det mer attraktivt att bo i 
föreningen. Den ”bufferten” kan vara bra att hålla lite på inför att vi så småningom, jan 2025, får 
den ny tomträttsavgälden fastställd. 

Årsavgifterna uppgick under året till i genomsnitt 698 kr/m2 (678 kr/m2) bostadslägenhetsyta. 
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Den för år 2022 upprättade budgeten visade ett höjningsbehov med 3 % och styrelsen beslöt att 
höja årsavgifterna från och med 2022-01-01. Nivån på avgiftshöjningarna korrelerar väl med 
likvärdiga föreningar i området. 
Styrelsen anser att avgifterna i normalfallet ska höjas lite varje år för att undvika stora höjningar 
enskilda år, som till exempel inför förändringen av tomträttsavgälden jan 2025. I flerårsbudgeten 
2022–2027 ligger flera större underhåll budgeterade som beskrivs ovan. Underhållen genomförs 
nu eftersom nuvarande tomträttsavtal löper ut och därmed minskar vi kostnadstrycket i samband 
med den nya tomträttsavgälden träder ikraft jan-2025.    
  
Föreningens banklån uppgår på bokslutsdagen till 80 907 058 kr.  
Under året har föreningen amorterat 80 000 kr. Lånens snittränta har varit 0,51 % (0,81 %). Lånens 
räntekostnader utgör en liten andel av föreningens kostnader varför Brf Erikslust kan anses vara 
ränteokänsligt med nuvarande lån. Styrelsen har under 2021 genomfört de sista arbetet med att 
konsolidera lånen, vilket innebär att vi har färre antal lån men på högre belopp för att kunna vara 
en mer intressant kund för bankerna när lånen ska läggas om. I syfte att begränsa riskerna har 
föreningen bundit lånen på olika bindningstider.  
Enligt Riksbanken kommer räntebanan att vara fortsatt flack och låg under de kommande åren – 
vilket gynnar såväl föreningens ekonomi som de boende som har bolån. Både Räntekostnaden i 
kr/m2: 22 kr/m2 (27 kr/m2, 2020) och Låneskulden i kr/m2: 3321 kr/m2 (3324 kr/m2, 2020) 
ligger på en mycket bra nivå. En brasklapp, i skrivande stund, gällande de höga bränslepriserna 
samt kriget i Ukraina får härmed också noteras vilket kan tvinga Riksbanken att omvärdera sin 
prognos för räntebanan. 
 
Styrelsen anser att föreningen har en låg belåningsgrad (ca 11,5 %) i förhållande till fastighetens 
värde, ca 700 Mkr (2021-07-31 av Swedbank) och föreningens omsättning. Styrelsens ambition är 
att finansiera kommande underhåll med en kombination av egna medel och lånade medel för att 
bibehålla god likviditet. Föreningens driftskostnader har i år överstigit budget något, som 
beskrivits innan, men flertalet poster följer budgeterad nivå.  
 
Styrelsen arbetar löpande med att förnya och förbättra tekniken i fastigheten för att sänka de 
löpnade driftskostnaderna där byte av tvättmaskiner samt garageport är exempel på detta. 
Underhållskostnaderna skenade för garageporten samt att äldre tvättmaskiner alstrar mer störande 
oljud för boende samt kostar mer pengar i underhåll och drift. 
  

Installationen av IMD (gemensam el) under hösten/vintern 2021 kommer 
också att minska kostnaderna för el för hushållen på två sätt. Dels försvinner 
nätavgiften, dels att priset för elen kommer vara mer fördelaktig i o m att vi 
som föreningen köper in en större kvantitet el per år ca 1,4 miljoner kWh. Vid 
en förbrukning på ca 2000 kWh/år i en lägenhet blir besparingen ca 3300 kr/år 
med den prisbilden som råder i början av 2022. 
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Fr o m mars 2022 har föreningen ett avtal 
med Energi Sverige via ett ramavtal med 
HSB där föreningen under 2022 får betala 
ca 0,66 kr/kWh. Snittpriset under 2021 
har varit 0,83 kr/kWh. Bedömare menar 
att de högre elpriserna är här för att stanna 
och att snittpriset per år kommer att öka i 
synnerhet i vår del av landet, sektor SE4. 
 
 

 

Andra händelser under året 
 

El-projekten  

Förutom installationen av IMD (gemensam el) 
under hösten och vintern 2021 fick föreningen till 
slut bygglovet för solpaneler godkänt av 
Stadsbyggnadskontoret, vid halvårsskiftet 2021.  

Solpanelerna beräknas kunna leverera ca 100 000 
kWh/år och kan byggas på med fler enheter om 
bygglov erhålles längre fram. Med framtida högre 
el-priser så blir det mer intressant med egen 
produktion av el. Stämman i juni 2022 beslutar i 
frågan.  

Kombinationen av gemensam el och solpaneler är 
perfekt för då kommer 100 % av elen som 
panelerna producerar att kunna förbrukas av 
föreningen. 

 

Under hösten 2021 installerades föreningens första 8 laddare för el & 
hybridbilar i garaget. Ca 13 % av platserna i garaget är nu vigda till el 
& hybridbilar. Föreningen fick ett bidrag från Naturvårdsverket om 
89 000 kr för investeringen vilket är ca 50 % av kostnaden.  

Kostnaden för att tanka är f n 2 kr/kWh vilket är ett bra pris! Priset för p-
platsen för el/laddhybrider är 700 kr/mån. Föreningen har två kölistor – 
en för ”vanliga” bilar och en för el & hybridbilar. Boende behöver äga 
en laddbar bil för att få nyttja laddplatserna. Kölistorna administreras fr o 
m 1/1–2022 av HSB. 
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Avloppsrenoveringen avslutades vid halvårsskiftet 2021 efter ganska exakt 2 års arbete. 
Kostnaden för renoveringen blev ca 34 Mkr inklusive pantbrev på ca 0,6 Mkr Vi lånade upp 30 
Mkr till projektet. Ca 12 % tog vi från egna medel. Överlag var det ett mycket lyckat och 
framgångsrikt genomfört projekt mitt i Corona pandemin som följde sin budget och med en låg 
procent ätor, ca 2,6 %.    

 

Övernattningslägenheter – Arkitekt, Boris Wall har anlitats 
för att titta närmare på och ge förslag på hur vi bäst kan nyttja 
nuvarande fritidslokal till att skapa två till tre 
övernattningslägenheter samt genomföra en rockad och göra om 
före detta massagelokalen vid Torupsgården till ny fritidslokal. 
Boris Wall har varit med och genomfört stora arbeten i 
föreningen bl. a den stora ROT-renoveringen. Boris är även 
kontrollansvarig i solpanelsprojektet. 

 

Trapphusrenovering 

Efter ca 30 år var det så dags 
för att underhålla våra 47 
trapphus. Under 
hösten/vintern 2021 har 
styrelsen tillsammans med 
Agneta Hahne på Arkitekter 
AB jobbat fram olika 
färgsättningar som boende i 
föreningen röstat om samt 
lämnat kommentarer kring. 
Via en öppen röstning 
vaskades sedan en favorit 
färgsättning fram som under 
våren 2022 kommer att 
målas upp i trapphusen. 
 

Kommunikation 

Kommunikationen blir extra viktig ett ”Corona-år” som 2021 när vi inte har kunnat träffas fysiskt 
på samma sätt som vi brukar göra och många har dessutom jobbat med hemmet som bas. I jan 
2021 gjordes en uppgradering av bredbandshastigheten från 100/100 Mbit/s till 1000/1000 Mbit/s. 
Kostnaden för bredbandet ingår i månadsavgiften. Värdet är ca 600 – 900 kr/mån (7200 – 10800 
kr/år)  

Styrelsens ambition är att alla ska ha en uppfattning om vad som händer i föreningen och till vårt 
förfogande har vi nedanstående kanaler för att kommunicera med medlemmarna.  
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Styrelsen arbetar aktivt med hemsidan för att hålla den uppdaterad så att boende samt externa 
intressenter tex mäklare och potentiella medlemmar kan ”konsultera” hemsidan för att finna svaren 
på de flesta av de vanligaste frågorna som rör boendet i vår förening samt för aktuella 
uppdateringar i samband med åtgärder i fastigheten som påverkar oss boende. Via hemsidan kan 
alla få en snabb och korrekt vägledning i sina frågeställningar under dygnets alla timmar. 

Felanmälan görs till föreningens tekniska förvaltare, Sydsverige Entreprenad AB, och är en viktig 
kommunikationskanal för de boende när något är fel. 284 felanmälningar hanterades under 2021 
mot 330 felanmälningar under 2020 vilket är en minskning med ca 15 %. Under 2021 har 
felanmälansfunktionen förbättrats ytterligare så att den som anmäler fel även kan bifoga bilder. 
Den som felanmält får löpande återkoppling i sitt ärende.  

Styrelsen uppmuntrar löpande de boende att uppdatera med sin aktuella e-postadresser i HSB:s 
portal, Mitt HSB, för att erhålla information från föreningen via e-post.  

Hemsidan – Innehåller den 
allmänna information som de 
boende behöver angående boendet 
i föreningen.  

Ny information som behöver 
uppmärksammas förs in under 
Nyheter eller på förstasidan.  

Möten, till exempel stämmomöten, 
styrelsemöten läggs in under fliken 
Kalendarium och där anges datum, 
tid, plats och eventuell annan 
information inför respektive 

sammankomst. 

 

Hemsidan innehåller också information avseende: parkering, renoveringar, Tv-bredband, 
tvättstugor, uteplats & grillning, markiser och balkongskydd, rastning av våra husdjur, 
andrahandsuthyrning etcetera. 

Köpa sälja byta – är en mötesplats på hemsidan där boende kan erbjuda sina tjänster och varor 
till andra boende i föreningen. 

Styrelsens månadsmöten – Informationen kommer ut ca 8 gånger per år och publiceras på 
hemsidan som en underavdelning och ett komplement till Medlemsbladet samt sätts upp i 
trapphusen. 

Medlemsbladet – En skrift om nyheter och förändringar i föreningen. Den delas ut ca 3 gånger 
per år till alla hushåll i föreningen samt distribueras via e-post. 

Styrelsen jobbar löpande på att ge hemsidan en tydligare struktur och mer 
användarvänligt gränssnitt. Sidan lyftes fram som ett gott exempel i HSB:s 
medlemstidning Uppdraget nr 1–2021.  
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Gruppmejl – Mejl av det här slaget innehåller uppgifter som behöver komma medlemmarna 
tillhanda snabbt te x underhållsarbeten av EON som påverkar många hushåll samtidigt och ibland 
samtliga för att även Internet stängs av när strömmen går i en del av fastigheten. Går ut till de 
medlemmar som har lämnat sina mejluppgifter till styrelsen eller själva lagt in dem i Mitt HSB. 
 

Utemiljö 
Brf Erikslust gårdar är erkänt vackra och förhöjer 
upplevelsen av att bo i föreningen. Ett stort 
engagemang läggs ned på trädgårdarna för att de ska 
vara både vackra och funktionella både för oss som 
boende och ur skötselsynpunkt. Bänkar & grillar finns 
till förfogande på avsedda platser.  
Även de minsta har egna bord som de kan leka och fika 
vid. 
Vi hjälper naturen på traven genom att vi har satt upp 
både fågelholkar och insektshotell på gårdarna. Vidare 
använder vi miljövänliga material vid isbekämpning 
om vintrarna. Vi har ett funktionsavtal med Green där 
ambitionen är att ha välskötta gårdar året runt.  

 
Lustan 
  

Fritidsklubben Lustan är föreningens utbildare, 
kulturspridare och eventarrangör. Aktiviteterna inom 
Lustan kan omfatta allt från resor till Ullared, 
konstresor & teaterbesök till skönsång vid Valborg 
och traditionell adventsglögg den 1: a dec. 
Aktiviteterna brukar engagera ca 10–50 deltagare 
beroende på aktivitet. Under 2021 har aktiviteterna 
varit mycket begränsade och skett med avstånd p g a 
Coronapandemin. Men ett julmarknadsbesök på 
Övedskloster lyckades bli av Coronapandemin till 
trots. 

 

Kommentarer till Årets resultat  

Föreningen har 2021 gjort ett bra resultat och överträffade förväntningarna i budgeten, det vill säga 
-0,350 Mkr mot budgeterat ca – 1,7 Mkr i planerat underskott vilket är ca 1,4 Mkr bättre än budget.  

Vi hade dock kunnat fått ett ännu bättre resultat om inte kostnaderna för energi ökat så mycket 
under året. Kostnaderna för el & uppvärmning var ca 0,7 Mkr högre än budgeterat. Kostnader för 
el under 2022 kommer minska avsevärt då vi fr o m 1/3–22 har ett fastprisavtal via HSB som 
innebär att vi kommer att betala ca 66 öre/kWh under 2022.  
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Föreningen har också haft osedvanligt höga kostnader för löpande underhåll; för reparation 
försäkringsärenden under 2021, ca 0,6 Mkr högre än föregående år samt även 0,15 Mkr högre 
kostnader för reparation av markytor. Vi räknar med att merparten av kostnaderna ovan beskrivna 
inte ska behöva drabba oss i samma omfattning under 2022. 

Under året har det blivit en omdisponering av kostnader för planerat underhåll av tvättstugor som 
har flyttats från ”planerat” underhåll till ”löpande” underhåll. Kostnaderna som omfördelats är ca 
0,6 Mkr.   

I den löpande verksamheten blev överskottet ca 1,4 Mkr bättre mot budget fördelat på följande: 
lägre kostnader för planerat underhåll, lägre kostnader för avskrivningar samt för finansiella 
poster.  

Styrelsen har under året investerat i en ny underhållsplan som sträcker sig ca 30 år framåt. 
Styrelsen är trygg med föreningens långsiktiga ekonomi, budget och underhållsplan för de 
kommande åren. Styrelsen arbetar framåt med att sänka kostnader för såväl de boende som för 
föreningen (gemensam el, kollektivt bredband). Styrelsen utvärderar installation av solpaneler på 
föreningens tak för att erhålla billigare el kommande år. 

Vidare arbetar styrelsen med att om möjligt se till att det inte ska behövas några större renoveringar 
i samband med att vi får ny tomträttsavgäld för att mildra effekten av den höjda avgiften. I och 
med att vi under flera år höjer avgifterna gradvis räknar vi med att slippa en större avgiftshöjning 
i januari 2025.   

Styrelsen följer utvecklingen i tomrättsavgäldsfrågan inför förnyelsen av tomrättsavtalet den 31/12 
2024. Det höjs många röster om att det befintliga systemet för tomträtterna haltar samt att flera 
större föreningar ligger före oss i omförhandlingarna, varför det finns förhoppningar om att det 
ska dyka upp en lösning på problemet tills det är dags för oss att teckna om föreningens avtal. Idag 
betalar vi ca 1 kr/boendekvadratmeter. Det nya avtalet kommer att gälla i 10 år åtgången.   

Styrelsen bedömer föreningens ekonomi som fortsatt mycket god bland annat utifrån nyckeltalen 
belåningsgrad (lån/m2) och skuldkvot (lån/omsättning).  

För 2021 är belåningsgraden 3321 kr/m2 (3324 kr/m2). Under 5 000 kr/m2 räknas som bra och 
över 10 000 kr som riskabelt. Skuldkvoten är ca 4,3 (4,4). En skuldkvot under 5 är bra, över 10 
är riskabel och över 20 är mycket riskabel.  

Föreningen har historiskt haft mycket låga kreditförluster i form av utebliven månadsavgift/hyra, 
och bedömningen är att det kommer att fortsätta vara så även framöver. Föreningen har via 
HSB/Alektum en aktiv övervakning av obetalda avgifter. 

 

Väsentliga avtal 
• Föreningen har en tomträttsavgäld som löper ut 2024-12-13 
• Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel med Sydsverige Entreprenad AB 
• Ekonomisk förvaltning med HSB Malmö 
• Markskötsel med Green (före detta Svensk Markservice) 
• Drift, service och övervakning av värmecentraler med EON 

12



HSB:s Brf Erikslust i Malmö 
Org.nr 746000–5536 

 
  

      
  

• Städ med Bertils Sons städ  
• Fastighetsjour med Örestads bevakning 
• Underhållsplan - A Granlund 
• Infodringen av avloppen med Proline AB 2019–05 – 2021–06 
• Ngenic – leverantör av IMD (Gemensam el) 
• Ramavtal med Energi Sverige via HSB för el-leveranser t o m 2023 i nuläget. 
• Avtal med HSB för administration av IMD 

 

Förvalta, vårda & utveckla 
Vilken förmåga har vi att förnya oss på 2020-talet och vara flexibla i framtiden?  
 
Historik  
Stjärnhusen ingår i ett bebyggelseområde med bostadsbebyggelse, park och skolor, som kallas 
för Mellanheden och som uppfördes enligt en stadsplan i tidstypisk efterkrigstidsanda från 1949. 
Bebyggelsen är utformad enligt idéerna om grannskapsenheter och hus i ett parkområde med 
ljusa och luftiga bostäder. Denna byggnadskategori hade sett dagens ljus några år tidigare i 
Gröndal i Stockholm och därefter fått internationell uppmärksamhet.  
 
Stjärnhusen på Mellanheden ritades av Thorsten Roos år 1951 och kännetecknas framför allt av 
att de har en särpräglad och repetitiv planform som skapar ljusa och välplanerade lägenheter med 
en väl tillvaratagen utemiljö. Utformningen av fasaderna kan betecknas som nyrealism, en 
stilinriktning där funktionalismen fick stå tillbaka och där man åter sökte sig till ett mer 
traditionellt formspråk. 
De tegelbelagda sadeltaken är uttryck för detta liksom fasadmaterial, puts och tegel, som just i 
detta fall är organiserade på ett sinnrikt sätt med tegel utåt och puts inåt. De putsade 
innergårdsfasaderna har bidragit till att skapa ljusare och mer ljusreflekterande gårdar. Gårdarnas 
färgsättning varieras men bebyggelsen hålls handfast samman av ett obrutet tegeltak. 
Stjärnhusens karaktär är väl bevarad och de har ett kulturhistoriskt värde.   
 
En av de bärande tankarna var att de inramade gårdarna skulle skapa gemenskap, trivsel och 
närhet mellan alla som bodde i husen. Det finns många exempel på detta. Ett är Lustan, vår 
fritidsförening, där man under alla år har engagerat medlemmarna i både det ena och det andra.  
 
Vad inte så många vet är att flera av lägenheterna hade en liten 1: a med kokskåp hörande till sig 
för uthyrning eller som första boende när barnen var flygfärdiga. Närheten och gemenskapen 
mellan de boende har också präglat oss extra mycket under Coronapandemin där vi har sett att 
många boende har kunnat hjälpa varandra med enklare vardagssysslor. Vi har också sett att 
boende kan ha bättre uppsikt över vad som händer på gårdarna och kan förhindra till exempel att 
obehöriga går in och vandaliserar eller stjäl cyklar. Genom att hjälpas åt kan vi fortsätta att skapa 
en trygg miljö i Stjärnhusen.   
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Nytänkandet tar form.  

HSB ledde på den tiden ofta utvecklingen precis som när man introducerade sopnedkasten i slutet 
av 20-talet. Nytänkandet var en viktig del av samhällsutvecklingen. Idag, nästa 70 år senare, står 
vi för nya utmaningar. HSB arbetar fortfarande med utveckling och leder i många fall tankar kring 
energineutrala hus, kretsloppstänkande och miljö. Vi är övertygade om att det gäller att fortsätta 
med nytänkandet utifrån samma grundidé som skapade Stjärnhusen. Då, på 1950-talet, kostade 
energin nästa ingenting, vilket innebar att energisystemet byggdes på ett sätt som inte fungerar nu. 
Idag är kostnaderna för energi, vatten och avfall stora utgiftsposter och de kommer att öka 
ytterligare i framtiden. Att energipriserna har rusat har vi inte minst märkt under 2021 och början 
av 2022. Flera bedömare menar på att även vi i Sverige kommer att få vänja oss vid högre elpriser 
framöver.  

Vision 

Som bostadsrättsförening verkar vi för att ge våra medlemmar bästa tänkbara mervärde av att bo i 
Stjärnhusen, säkra våra medlemmars största investering samt vara en aktiv del av samhället. För 
att kunna skapa mervärden måste vi som förening gå in för att förnya oss och skapa flexibilitet 
inför framtiden. Vi måste därmed utvärdera och testa nya lösningar som kan skapa mervärden och 
ökad hållbarhet för fastigheten och de boende. 

I nutid visar vi det till exempel genom att vi under 2021 har monterat 8 laddstolpar för att ladda 
el-/hybridfordon. 13 % av parkeringsplatserna i garaget är avsedda för el & hybridbilar.  

Vi har under 2021 installerat gemensam el i fastigheten, vilket kommer att innebära signifikant 
besparing för medlemmarna om ca 3300 kr per/år vid en snittförbrukning på 2000 kWh/år. 
Föreningen har också erhållit ett godkänt bygglov för solpaneler. Givet dagens el-priser, speciellt 
i vår del av landet, så kommer el-produktionen från egna paneler vara ett välkommet tillskott till 
kassan men också vara positivt för miljön. De två sistnämnda projekten kan skapa stort mervärde 
för fastigheten och de boende under många år framöver. Stämman kommer i juni-2022 ta det 
slutliga beslutet att bevilja investeringen i egna solpaneler, eller avslå.    

Tekniken för laddstolpar och solpaneler utvecklas snabbt och blir billigare och säkrare för varje år 
som går. I de offerterna för solpaneler som vi utvärderar så går det att lägga till fler paneler om vi 
i framtiden kan erhålla bygglov för fler kvadratmeter solpaneler på våra tak. Det var en stor 
utmaning att erhålla det befintliga bygglovet, men kanske blir det lättare att få komplettera med 
fler solpaneler i framtiden. Tekniken i de offerterna vi utvärderar nu klara av att addera fler enheter 
i framtiden.  

Vi räknar med att investeringarna vi gör nu i el-projekten också ska innehålla en flexibilitet och 
framtidssäkring, så vi till exempel kan bygga ut antalet laddstolpar efterhand som efterfrågan ökar 
samt öka ytan med solpaneler så vi kan få en större grad av egen elförsörjning. 
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Att skapa övernattningslägenheter har länge varit ett önskemål och i samband stämman 2021 togs 
ett sådant beslut. Styrelsen har jobbat med frågan och nu utvärderas möjligheten att skapa 
övernattningslägenheter där den nuvarande fritidslokalen ligger. I samband med att de 
övernattningslägenheterna skapas flyttas fritidslokalen till en motsvarande källarlokal vid 
Torupsgården före detta Thai massagelokalen. Att lösa frågan på detta sätt innebär att föreningen 
inte behöver gå ut på den ”heta” bostadsmarknaden och köpa dyra lägenheter samt att föreningen 
inte tappar någon intäkt(månadsavgift) för de lägenheterna föreningen hade köpt. 

Ledorden för styrelsen och den gemenskap som vi alla delar för Stjärnhusen är som vi nämnt 
tidigare att Förvalta, Vårda & Utveckla, så att även kommande generationers boende får glädje av 
Stjärnhusen och kan känna stolthet över att vara medlemmar i Brf Erikslust. 

Medlemsinformation 
Vid årets utgång hade föreningen 510 medlemmar (512 föregående år). 
 
Anledningen till att medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter i föreningen är att mer än en 
medlem kan bo i samma lägenhet. HSB Malmö innehar även ett medlemskap i föreningen. Det 
ska dock noteras att vid stämman har en bostadsrätt en röst oavsett antalet innehavare. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Drönarbild över delar av Stjärnhusen tagen av Kristoffer Wolf 
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Det har genomförts 46 unika överlåtelser under 2021, (32, 2020) med ett snittpris per 
kvadratmeter på 37 419 kr/m2 (33 155 kr/m2, 2020) Prisökningen i föreningen är högre än 
snittet för Malmö ca 12,8 % mot 9,9 % för Malmö. Nedan visas snittpriserna per kvadratmeter 
och prisutvecklingen över 12 månader i samband med överlåtelser i Brf Erikslust under 2021 
samt en jämförelse med Stor-Malmö och Malmö. 
 
Överlåtelser i Malmö 2021 *  

    Prisutveckling antal sålda 
  kr/kvm 12 månader objekt 

Stor-Malmö 35 534 9,90% 12 421 
        

Malmö 34 965 9,90% 8059 
        

Brf Erikslust 37 419 12,90% 39 

    
* Källa: Svenska Mäklarstatistik per den 18/1–2022 
       
Överlåtelser 2021 i Brf Erikslust*     

Rum antal Snittpris/kvm 
Förändring 
mot 2020    

1 7 37 565 0,3%    
2 13 33 662 8,9%    
3 15 34 775 11,8%    
4 2 38 478 25,7%    
5 2 42 615 27,9%    
           

 Under 2021 har det varit 46 unika överlåtelser i Brf Erikslust.   
*  39 lägenheter har överlåtits genom försäljning och återfinns i sammanställningen ovan. 

**  1 lokal har överlåtits     
*** 6 lägenheter har överlåtits som gåva alt arv och är inte med i sammanställningen ovan.  

 
 
Medlemsfrågor och andrahandsuthyrningar:  
 
Efterhand som föreningens hemsida har blivit bättre och mer informativ under 2021 har antalet 
frågor via mejl och telefon minskat något. 
 
Vi har haft en ökning av andrahandsuthyrningar under 2021, vilket förmodligen en effekt av att 
samhället har öppnat upp något mer under året och att folk har blivit något lite mer rörligare än 
under 2020. Under året har föreningen haft 15 (10 - 2020) godkända andrahandsuthyrningar, där 
den vanligaste anledningen är provboende med ny sambo samt studier på annan ort. 
 
Föreningen följer praxis vad gäller andrahandsuthyrning. Styrelsen beviljar andrahandsuthyrning 
om maximalt 12 månader åt gången, och om det finns skäl kan en ny 12 månadsperiod beviljas. 
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Generellt uppfattar styrelsen att det finns en god grannsämja och att vi hjälps åt med att hålla en 
god stämning i trappuppgångar, tvättstugor och på gårdarna. Det finns även gårdar som anordnar 
egna aktiviteter.  
 
 
Utlåtande om styrelsearbetet i Brf-Erikslust av HSB:s representant 
Preben Karlsson 
 
Undertecknad har under många år haft förmånen och förtroendet att vara HSB-ledamot i många 
föreningar inom HSB Malmö, alla med över 100 bostadsrätter. 
Brf Erikslusts styrelse arbetar på ett synnerligen professionellt sätt. De har ett bra samarbete och 
jobbar för föreningens bästa. Styrelsen jobbar proaktivt och framåtriktade med underhållsplan, 
tomträttsavgäld, ett antal el-projekt för att bli såväl miljövänligare som att skapa en bättre ekonomi 
för så väl föreningen som för de boende. Metodiskt jobbar styrelsen igenom frågorna och löser 
dem i samverkan. 
 
Jag vill också berömma valberedningens goda arbete med att finna ”rätt” personer till styrelsens 
olika roller. Styrelsen besitter idag en bred och användbar kompetens som kommer föreningen 
tillgodo. 
 
Det är med glädje jag är HSB-representant i BRF-Erikslust. 
 
Preben Karlsson, HSB-representant 
  

Föreningsstyrningsrapport 
Ordinarie stämma 2017 antog att HSB:s Kod för bostadsrättsföreningar ska gälla för Brf Erikslust. 
 
Styrelsen avger följande föreningsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2021 
 
Styrelsen har under året följt HSB:s Kod för bostadsrättsföreningar och dess riktlinjer. 
(se: https://www.hsb.se/malmo/brf/erikslust/om-foreningen1/foreningsstyrning/)  
 
Koden tillämpas enligt riktlinjen ”följ eller förklara”. 
 
Styrelsen har: 
 

• Fastställt arbetsordningen för styrelsen och förvaltningen vid sitt konstituerande möte den 
10 juni 2021 och delgivit den till revisorerna 

• Hållit möte tillsammans med revisorerna en gång under året, utöver bokslutsarbetet 
• Genomfört samtliga upphandlingar med minst 3 anbudsgivare under året 
• Hållit ett allmänt informationsmöte tillhörande frågestund 9/3–21 via Teams. 
• Till alla medlemmar delat ut ett större informationsblad 3 gånger under året om vad som 

händer i föreningen, samt 8 månadsrapporter från styrelsemötena 
• All information som delas ut eller sätts upp finns även på hemsidan  
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Styrelsen för verksamhetsåret 2021 
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Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning 18 729 18 252 17 720 18 684 16 606 
Rörelsens kostnader -18 643 -14 819 -14 419 -14 833 -14 627 
Finansiella poster, netto -437 -476 -510 -663 -709 
Årets resultat -350 2 957 2 791 3 188 1 270 
Likvida medel & fin placeringar 19 559 23 177 39 968 11 796 8 265 
Skulder till kreditinstitut 80 907 80 987 81 067 50 929 51 012 
Fond för yttre underhåll 5 414 5 760 6 041 6 255 6 305 
Balansomslutning 99 786 100 144 96 866 63 050 59 851 
Fastigheternas taxeringsvärde 489 222 489 222 489 222 403 226 403 226 
Soliditet % 14 15 12 14 9 
Räntekostnad kr/kvm 22 27 27 29 30 
Låneskuld kr/kvm 3 321 3 324 3 328 2 090 2 094 
Avgift kr/kvm 698 678 660 639 621 
            

  
Förändring av eget kapital 
  Inbetalda Underhålls Balanserat Årets Totalt 
  insatser fond resultat resultat   
Belopp vid årets ingång 916 785 5 760 098 4 902 839 2 957 183 14 536 905 
Avsättning år 2020 yttre 
fond   500 000 -500 000   0 
Ianspråktagande av yttre 
fond   -846 134 846 134   0 
Disposition av föregående 
års resultat:     2 957 183 -2 957 183 0 
Årets resultat       -372 871 -372 871 
Belopp vid årets utgång 916 785 5 413 964 8 206 156 -372 871 14 164 034 
            

  
Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 
  
balanserad vinst 8 206 156 
årets förlust -350 291 
 7 855 865 
  
disponeras så att 
i ny räkning överföres 7 855 865 
 7 855 865 
  
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter. 
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Resultaträkning Not 2021-01-01 

-2021-12-31 
2020-01-01 

-2020-12-31   
  

 

 
Rörelsens intäkter           
Omsättning 2 18 544 454   18 027 388   
Övriga intäkter 3 185 043   224 838   
    18 729 497   18 252 226   
            
Rörelsens kostnader           
Reparationer 4 -2 544 160   -1 243 139   
Planerat underhåll 5 -846 134   -720 290   
Fastighetsavgift/skatt   -696 000   -675 252   
Driftskostnader 6 -9 773 452   -8 961 271   
Övriga kostnader 7 -1 003 927   -860 142   
Personalkostnader 8 -511 451   -472 925   
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -3 268 025   -1 886 467   
    -18 643 149   -14 819 486   
Rörelseresultat   86 348   3 432 740   
            
Resultat från finansiella poster           
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   94 779   181 101   
Räntekostnader och liknande resultatposter   -531 418   -656 658   
    -436 639   -475 557   
            
Årets resultat   -350 291   2 957 183   
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31   

  

 

 
TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Materiella anläggningstillgångar           
Byggnader och mark 9 78 463 558   47 361 615   
Inventarier   0   18 836   
Pågående nyanläggningar och förskott  10 814 789   28 967 046   
    79 278 347   76 347 497   
            
Finansiella anläggningstillgångar           
Andelar 11 1 492   1 492   
    1 492   1 492   
Summa anläggningstillgångar   79 279 839   76 348 989   
            
Omsättningstillgångar           
            
Kortfristiga fordringar           
Kundfordringar   15 423   79 754   
Avräkningskonto HSB Malmö   5 559 151   3 177 155   
Övriga fordringar 12 482 622   208 794   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 449 355   378 659   
    6 506 551   3 844 362   
            
Kortfristiga placeringar           
Kortfristiga placeringar 14 14 000 000   20 000 000   
    14 000 000   20 000 000   
            
Summa omsättningstillgångar   20 506 551   23 844 362   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   99 786 390   100 193 351   
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31   

  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital           
Bundet eget kapital           
Medlemsinsatser   916 785   916 785   
Fond för yttre underhåll 15 5 413 964   5 760 098   
    6 330 749   6 676 883   
            
Fritt eget kapital           
Balanserad vinst eller förlust   8 206 156   4 902 839   
Årets resultat   -350 291   2 957 183   
    7 855 865   7 860 022   
Summa eget kapital   14 186 614   14 536 905   
            
Långfristiga skulder           
Skulder till kreditinstitut 16, 17, 18 44 782 058   34 513 198   
Summa långfristiga skulder   44 782 058   34 513 198   
            
Kortfristiga skulder           
Skulder till kreditinstitut 16, 17, 18 36 125 000   46 473 860   
Leverantörsskulder   1 740 325   1 519 897   
Aktuella skatteskulder   44 333   75 364   
Övriga skulder 19 249 009   276 018   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 2 659 051   2 798 109   
Summa kortfristiga skulder   40 817 718   51 143 248   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   99 786 390   100 193 351   
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Kassaflödesanalys Not 2021-01-01 

-2021-12-31 
2020-01-01 

-2020-12-31   
  

 

 
Den löpande verksamheten           
Resultat efter finansiella poster   -350 291   2 957 183   
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   3 268 025   1 886 467   
         
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital   2 917 734   4 843 650   
            
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet           
Förändring av kortfristiga fordringar   -302 774   35 760   
Förändring av kortfristiga skulder   45 910   449 936   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   2 660 870   5 329 346   
            
Investeringsverksamheten           
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -6 198 874   -22 040 190   
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -6 198 874   -22 040 190   
            
Finansieringsverksamheten           
Upptagna/amortering av lån   -80 000   -80 000   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -80 000   -80 000   
            
Årets kassaflöde   -3 618 004   -16 790 844   
            
Likvida medel vid årets början           
Likvida medel vid årets början   23 177 155   39 967 999   
Likvida medel vid årets slut   19 559 151   23 177 155   
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Noter 
  
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3).  
  
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 
  
Valuta 
All redovisning sker i svensk valuta SEK 
  
Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras föreningen och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
  
Fond för yttre underhåll 
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdispositioner enligt 
föreningens underhållsplan. En tolkning av föreningens stadgar är det styrelsen som är behörigt organ för 
beslut om reservering till yttre fond enligt föreningens underhållsplan. Detta innebär att årets omföring 
mellan fritt och bundet eget kapital innehåller reservering till och ianspråktagande av yttre fond enligt 
styrelsens beslut gällande 2020. 

  
Anläggningstillgångar 
Återstående redovisningsmässig nyttjandeperiod för föreningens byggnad bedöms vara 54 år. 
Avskrivning sker linjärt över förväntade nyttjandeperioder. För byggnad sker en viktad avskrivning, 
baserad på komponenternas respektive värde. Årets avskrivning på de olika komponenterna uppgår 
genomsnittligt till 1,8 % 
  
      

Fordringar 
Fordringar har upptagits till de belopp de beräknas inflyta. 
  
Inventarier 
Avskrivning sker planenligt med 20 % per år beräknat på inventariernas anskaffningsvärde. 
  
Övrigt 
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inte annat anges. 
  
Skatter 
Föreningens skattemässiga ackumulerade underskott uppgick vid årets slut till 0 kr (fg år 0 kr) 
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Not 2 Nettoomsättning 
  2021 2020   
        
        
Årsavgifter bostäder 17 022 773 16 524 324   
Hyresintäkter 685 821 691 552   
Årsavgifter lokaler 835 860 811 512   
  18 544 454 18 027 388   
        

  
Not 3 Övriga intäkter 
  2021 2020   
        
Övriga intäkter 127 182 164 338   
Ersättning försäkringsskador 57 861 60 500   
  185 043 224 838   
        

  
Not 4 Reparationer 
  2021 2020   
        
Material i löpande underhåll 122 272 196 756   
Reparation underhåll av bostäder 125 677 24 341   
Reparation underhåll av gemensamma utrymmen 163 168 218 150   
Reparation underhåll tvättutrustning 608 020 72 779   
Reparation underhåll av installationer 52 080 16 145   
Reparation underhåll Va/sanitet 181 190 190 604   
Reparation underhåll värme 34 180 6 870   
Reparation underhåll ventilation 30 847 46 786   
Reparation underhåll el 179 093 93 577   
Reparation underhåll tele/TV/passagesystem 14 026 27 881   
Reparation lokaler 15 228 0   
Reparation underhåll av markytor 359 163 149 558   
Reparation underhåll av garage och p-platser 20 236 20 000   
Försäkringsskador 588 928 179 692   
Reparation av byggnader utvändigt 50 050 0   
  2 544 158 1 243 139   
        

  
Not 5 Planerat underhåll 
  2021 2020   
        
Planerat UH gemensamma utrymmen 195 360 0   
Planerat UH el 32 237 0   
Planerat UH tele/tv/porttelefon 50 000 0   
Planerat UH markytor 355 178 243 150   
Planerat UH bostäder 52 516 0   
Planerat UH tvättutrustning 0 202 140   
Planerat UH VA / Sanitet 160 843 275 000   
  846 134 720 290   
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Not 6 Driftskostnader 
Ny tomträttsavgäld kommer att gälla fr.o.m. 2025-01-01 
  
  2021 2020   
        
Fastighetsskötsel och lokalvård 3 301 665 3 339 702   
El 936 343 532 667   
Uppvärmning 3 399 473 3 018 757   
Vatten 992 965 959 050   
Sophämtning 384 768 365 101   
Övriga avgifter 733 072 720 829   
Tomträttsavgäld 25 166 25 166   
  9 773 452 8 961 272   
        

  
Not 7 Övriga kostnader 
  
  
  2021 2020   
        
Förvaltningsarvoden 284 772 272 839   
Revisionsarvoden 28 125 32 250   
Övriga kostnader 691 030 555 053   
  1 003 927 860 142   
        

  
Not 8 Anställda och personalkostnader 
  2021 2020   
        
Löner och andra ersättningar       
Styrelsearvode 319 500 300 600   
Revisionsarvode 45 440 42 752   
Löner och andra ersättningar 32 567 33 726   
  397 507 377 078   
        
Sociala kostnader       
Sociala kostnader 113 944 95 847   
  113 944 95 847   
        
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 511 451 472 925   
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Not 9 Byggnader och mark 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 90 524 336 90 524 336   
Årets investeringar, relining, laddstolpar 34 351 132     
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 124 875 468 90 524 336   
        
Ingående avskrivningar -43 162 721 -41 295 092   
Årets avskrivningar -3 249 189 -1 867 629   
Utgående ackumulerade avskrivningar -46 411 910 -43 162 721   
        
Bokfört värde byggnader och mark 78 463 558 47 361 615   
        
Taxeringsvärden byggnader 245 600 000 245 600 000   
Taxeringsvärden mark 243 622 000 243 622 000   
  489 222 000 489 222 000   
        

  
Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 28 967 046 6 927 648   
Årets investeringar 6 198 874 22 039 398   
Omklassificeringar, relining, laddstolpar -34 351 132     
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 814 788 28 967 046   
        
Utgående redovisat värde 814 788 28 967 046   
        

Pågående byggnation avser imd el och solpaneler. Imd el beräknas vara klart i början av 2022 och kosta 
ungefär 1 miljon. Solceller beräknas kosta runt 3 miljoner och vara klart i slutet av året. 
  
  
Not 11 Andelar 

Namn 
Anskaffn. 

värde 
Bokfört 

värde   
HSB Malmö 500 500   
Fonus 992 992   
  1 492 1 492   
        

  
Not 12 Övriga fordringar 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Skattekonto 196 371 208 794   
Övriga fordringar, moms 286 251 0   
  482 622 208 794   
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Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Upplupna ränteintäkter 25 233 28 132   
Förutbetald fastighetsförsäkring 256 311 250 977   
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 167 811 99 550   
  449 355 378 659   
        

  
Not 14 Kortfristiga placeringar 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Fast ränteplacering HSB Malmö 14 000 000 20 000 000   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 000 000 20 000 000   
        
Utgående redovisat värde 14 000 000 20 000 000   
        

  
Not 15 Fond för yttre underhåll 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Belopp vid årets ingång 5 760 098 6 041 388   
Avsättning 500 000 439 000   
Ianspråktagande -846 134 -720 290   
  5 413 964 5 760 098   
        

  
Not 16 Ställda säkerheter 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
För skulder till kreditinstitut:       
Ställda säkerheter 84 656 000 84 656 000   
  84 656 000 84 656 000   
        

  
Not 17 Skulder till kreditinstitut 
36 125 000 kr av föreningens fastighetslån har formellt en löptid på mindre än 12 månader och redovisas 
därför som kortfristiga. Finansieringen är dock av långfristig karaktär och lånen omsätts vid förfall. 
Faktiska amorteringen under året för den totala skulden är 80 000 kr 
  
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Förfaller senare än fem år efter balansdagen       
Beräknad skuld som förfaller inom 1 år. 36 125 000 46 473 860   
  36 125 000 46 473 860   
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Not 18 Skulder till kreditinstitut 
Nedan framgår fördelning av långfristiga lån. 
  

Långivare 
Räntesats 

% 
Datum för 

omsättning 
Lånebelopp 
2021-12-31 

Lånebelopp 
2020-12-31 

Nordea Hypotek 0,68 2023-07-19 19 513 198 19 593 198 
Nordea Hypotek 0,43 2021-07-21   15 000 000 
Nordea Hypotek 0,7 2024-07-17 15 000 000 15 000 000 
Nordea Hypotek 0,42 2020-08-14     
Stadshypotek 0,67 2021-06-30   13 000 000 
SEB 1,71 2021-03-28   3 268 860 
SEB 0,81 2021-03-28   7 000 000 
SBAB 1,77 2021-09-17   8 125 000 
SBAB 1,67 2020-03-20     
Swedbank 0,29 2022-09-28 8 125 000   
Swedbank 0,46 2024-03-25 10 268 860   
Swedbank 0,32 2022-06-22 15 000 000   
Swedbank 0,35 2022-05-25 13 000 000   
      80 907 058 80 987 058 
          

  
Not 19 Övriga kortfristiga skulder 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Inre fond 224 311 261 106   
Depositioner och förskott-kortfristiga 24 698 14 912   
  249 009 276 018   
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