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Att bo i en bostadsrättsförening – vad innebär det? 

 

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

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

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

Ta vara på fördelarna med bostadsrätt i HSB. Du är med och äger husen och miljön. Du får full 
insyn i förvaltning och ekonomi. 
 
 
 
På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar till några av de vanligaste begreppen 
som förekommer i en årsredovisning. 
 













































Ordlista
Årsredovisning: Består av en förvaltningsberättelse samt den ekonomiska redovisningen

Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas 
förvaltningsberättelse (ibland verksamhetsberättelse eller styrelseberättelse)
Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak förekommit sam 
redovisar en del fakta om antalet medlemmar mm

Den ekonomiska redoviningen, bokslutet följer den EU-anpassade årsredovisningslagen. Redovisningen består 
av resultaträkning, balansräkning och noter. I resultat- och balansräkningarna redovisas klumpsummor. Noterna 
innehåller mer detaljerad information

Resultaträkningen visar vilka intäkter respektive kostnader föreningen haft under året. Intäkter minus kostnader 
= årets överskott/underskott. 
För en bostadsrättsförening gäller de nu inte att få så stort överskott som möjligt, utan istället att anpassa 
intäkterna till kostnaderna. Med andra ord ska årsavgifterna beräknas så att de täcker de kostnader (inklusive 
avsättningar till fonder) som man väntar ska uppkomma. Föreningsstämman beslutar efter förslag från styrelsen 
hur resultatet ska hanteras.

Balansräkningen visar föreningens tillgångar (tillgångssidan) och hur dessa finansieras (skuldsidan). På 
tillgångssidan redovisas föreningens anläggningstillgångar i form av fastigheter och inventarier samt föreningen 
omsättningstillgångar i form av kontanter och andra likvida medel.
På skuldsidan redovisas föreningens eget kapital som innehåller medlemmarnas insatser, balanserat resultat och 
yttre fonden. Övriga poster på skuldsidan är skulder till kreditinstitut och övriga, t ex leverantörsskulder.

Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen.
Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med mark och byggnader.

Avskrivningar: Värdet på fastigheterna och inköpta inventarier minskar på grund av förslitning. Detta redovisas 
som en kostnad för avskrivning i resultaträkningen varje år. Det värde som står som tillgång i balansräkningen är 
värdet efter alla avskrivningar.

Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas till kontanter inom ett år. Bland omsättningstillgångar kan 
nämnas HSB avräkningskonto och andra likvida medel.

Kortfristiga skulder är skulder som föreningen måste betala senast inom ett år, t ex leverantörsskulder

Likviditet är bostadsrättsföreningens förmåga att betala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, räntor, bränsle). 
Likviditeten erhålls genom att jämföra bostadsrättsföreningens omsättningstillgångar med dess kortfristiga 
skulder. Är omsättningstillgångarna större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten tillfredställande.

Fond för yttre underhåll: Styrelsen ska upprätta underhållsplan för föreningens hus. I årsbudgeten ska medel 
avsättas för underhållet. Genom beslut om årsavgiftens storlek säkerställs erforderliga medel för att trygga 
underhållet av föreningens hus. Beslut om fondsavsättning fattas av föreningsstämman. 

Fond för inre underhåll: i de bostadsrättföreningar som har en inre underhållsfond, regleras avsättningen till 
fonden i bostadsrättsföreningens stadgar. Fondbeloppet enligt balansräkningen utvisar den sammanlagda 
behållningen av samtliga bostadsrätters tillgodohavanden. Fondens fördelning på respektive lägenhet framgår av 
den avispecifikation som följer inbetalningskorten varje kvartal.

Ansvarsförbindelser är åtaganden för föreningen som inte bokats som kort- eller långfristig skuld. Kan vara 
borgensförbindelser eller avtalsenliga åttaganden , som avgäld.

Ställda panter avser i föreningens fall de pantbrev/fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för erhållna 
lån.



       
 
Fullmakt föreningsstämma 

 
 
Varje medlem har en röst på föreningsstämma. Om flera medlemmar äger 
bostadsrätten gemensamt, har de ändå bara en röst tillsammans. Om en medlem 
äger flera bostadsrätter i föreningen, har denne ändå bara en röst. 
 
Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. 
 
Styrelsen har, oaktat vad som anges i föreningens stadgar och med stöd i ny 
tillfällig lagstiftning, beslutat att medlem kan företrädas av valfritt ombud och 
att ombud kan företräda obegränsat antal medlemmar. 
 
Detta beslut gäller för föreningsstämma som genomförs under perioden 2020-
04-15 tom 2020-12-31. 
 
 
Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller som längst till 2020-12-31. 
 
 
Ort ........................................................................          Datum ............................ 
 
 
Fullmakt för .................................................................…...................................... 
 
att företräda bostadsrättshavaren .....................................….................................. 
 
Lägenhetsnummer ............... i brf …..…................................................................ 
 
Bostadsrättshavarens egenhändiga namnteckning: 
 
................................................................................................................................ 
 
(Namnförtydligande) …………………………………………………………………………………… 
(Fullmakten behöver inte vara bevittnad) 


