
Årsredovisning 2014 - Bostadsrättsföreningen Tanto



Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tanto  i 
Stockholm (reg. nr 716416-7483) får härmed avge 
årsredovisning för föreningens verksamhet under 
räkenskapsåret 2014-01-01 till och med 2014-12-31.

Föreningen
Föreningen bildades 1979-11-13 och registrerades 
1980-01-04.

Fastigheter
Föreningen äger och förvaltar fastigheterna enligt 
nedan:
- Kulltorp 2, (Flintbacken 2-10, A-huset)
- Tantobruket 1, (Flintbacken 14-28, B-huset)
- Kulltorp 4, (Tantogatan 41-47, C-huset)
- Kulltorp 5, (Tantogatan 59-71, D-huset)
- Sockerbruket 2, (Sockerbruksgränd 10-18, E-huset)
- Södersjukhuset 8, (Parkeringsplatsen, Flintbacken)

Bostadsrätter, Hyresrätter, Lokaler
Av föreningens 729 bostadslägenheter upplåts 
670(668) med bostadsrätt och 59(61) med hyresrätt. 
Den upplåtna ytan är totalt 57 451 m2 varav 53 957 m2 
är bostäder och 3 494 m2 är lokaler. 
Det totala taxeringsvärdet uppgår till 1 166 609 000 kr, 
se Not 7.

Av lägenheterna upplåtna med hyresrätt disponeras 
24(24) av Stiftelsen Stockholms Studentbostäder 
lägenheter och övriga 32(34) av enskilda hyresgäster. 
3(3) hyresrätter har upplåtits som övernattningslägen-
heter för gäster till våra boende. Föreningen upplåter 
dessutom 40(40) lokaler med hyresrätt.

För egen del disponerar föreningen lokaler för före-
ningens ändamål på Flintbacken 10 (förvaltningsex-
pedition).

I föreningen finns även samlingslokaler för samman-
komster, bastu, motionslokal, pingislokal samt snick-
arbod.

Medlemmar
Förutom HSB Stockholm har föreningen 910 medlem-
mar.

Styrelsen

Styrelsen har sedan föregående ordinarie förenings-
stämma 2014-06-03  haft följande sammansättning:

Ledamöter  Mandattid

Inger Lindberg Bruce, ordförande 2014
Arne Welin, vice ordförande 2014
Joakim Larsson, sekreterare 2013-2014
Bodil Robertsson 2013-2014
Leopold Malmqvist 2013-2014
Bo Årman 2014-2015
Stefan Falk, ekonomiansvarig 2014-2015
Maria Palme 2014-2015
Dante Felixson  utsedd av HSB Stockholm   
 (avgick juni 2014)   
Lars Hörnesten utsedd av HSB Stockholm 

Suppleanter
Anna Thoursie (avgick hösten 2014) 2014-2015 
Elin Blume 2014-2015

I tur att avgå vid kommande föreningsstämma 2015-06-03 
är ledamöterna Inger Lindberg Bruce, Arne Welin, 
Joakim Larsson, Bodil Robertsson samt Leopold 
Malmqvist.

Firmatecknare
Föreningens firma har sedan föregående förenings-
stämma tecknats av styrelsen eller Inger Lindberg 
Bruce, Stefan Falk, Joakim Larsson och Christer 
Lönnegren (fram till 2014-12-16) – två i förening.
Christer Lönnegren har haft ensamrätt att teckna före-
ningens firma upp till 30 000 kr (fram till 2014-12-16).

Revisorer
HSB:s riksförbund har utsett Jörgen Götehed, 
Borevision. 
På ordinarie föreningsstämma 2014-06-03 valdes 
Börje Hammarström till ordinarie revisor och Jaan 
Cedergren till revisorssuppleant.

Valberedning
Valberedningen har enligt föreningsstämmans beslut 
utgjorts av Peder Björk (sammankallande), Helen 
Bejmar, Cecilia Nilsson och Samuel Branting. 

Ombud till HSB:s distriktsråd
Föreningens ombud vid HSB:s distriktsråd har enligt 
föreningsstämmans beslut varit Inger Lindberg Bruce, 
Joakim Larsson, Arne Welin, Bodil Robertsson, 
Leopold Malmqvist, Bo Årman, Stefan Falk och Maria 
Palme. Som suppleant valdes Anna Thoursie (avgick 
från uppdraget 2014-08-26) och Elin Blume.

Årsredovisning 2014
Bostadsrättsföreningen Tanto 

 

Verksamhetsberättelse 2014

Sid  1



Sammanträden
Ordinarie föreningsstämma hölls 2014-06-03 i 
Södersjukhusets aula. På stämman var 94 bostads-
rätter representerade. Protokollet har hållits tillgäng-
ligt på expeditionen, Flintbacken 10, och har dess-
utom refererats i ”Tantonytt”.

Styrelsen har under året hållit 12 protokollförda sam-
manträden.

Fastighetsgruppen ska bereda ärenden inför styrel-
sens sammanträden.
Gruppens perspektiv är fastigheterna och tomtmar-
ken. 

Fastighetsgruppen har sammanträtt vid 10 tillfällen 
under året och berett frågor om fastigheternas sköt-
sel och underhåll samt detaljgranskat upphandling av 
större entreprenader. 
Fastighetsgruppen har bestått av Inger Lindberg 
Bruce (ordf.), Arne Welin, Leopold Malmqvist, Christer 
Lönnegren (förvaltare), Ronny Jonasson (ass. förval-
tare) samt Lars Pettersson/Kari Dagudde (maskinis-
ter).

Arvoden
Arvoden till styrelsen har uppgått till sammanlagt 
260 100 kr. Ledamöter och suppleanter som har utfört 
särskilda arbetsuppgifter under arbetstid har arvode-
rats med förlorad arbetsförtjänst eller motsvarande. 
Föreningsvalda revisorer har arvoderats med 14 800 kr.
Valberedningen har arvoderats med 24 800 kr.

Årsplan för styrelsen
jan-mar: bokslut, verksamhetsberättelse
apr-jun:  motionssvar, stämma, ny styrelse 
jul-sep: uppföljning stämma, underhållsplan
okt-dec: budget 

Löpande ärenden behandlas kontinuerligt.
Styrelsen sammanträder normalt sista tisdagen varje 
månad utom juli.
Fastighetsgruppen sammanträder normalt näst sista 
måndagen varje månad utom juli.

Anställda
Christer Lönnegren heltidsanställd som fastighetsför-
valtare.
Ronny Jonasson, heltidsanställd som förvaltarassis-
tent.
Lars-Ove Pettersson, heltidsanställd som 1:e maski-
nist tom mars 2014.
Kari Dagudde, heltidsanställd som 1:e maskinist from 
februari 2014.
Inge Gårdman, heltidsanställd som maskinist/fastig-
hetsskötare.

Under sommaren och vid stor arbetsbelastning har 
extra personal tjänstgjort.

Styrelsen har from december 2014 beslutat om för-
ändra förvaltningen genom att anlita HSB förvaltning 
som inhyrd fastighetsförvaltare på deltid att tillsam-
mans med våra heltidsanställda förvaltarassistent och 
maskinister vässa organisationen.

2014 års motioner
På föreningens stämma 2014 behandlades 6 motio-
ner från föreningens medlemmar. Av dessa beslöt 
stämman att bifalla 3 och avslå 2 stycken. En återstå-
ende motion besvarades. Motionerna har under året 
behandlats på följande sätt:
 
Motion nr 1 om mer utrymme för cyklar vid B-huset, 
fler cykelställ finns uppsatta på gatusidan.
Motion nr 2 om ökad tillgänglighet vid entréer FB 10 
och FB 14-18 har genomförts
Motion nr 3 om sommarbete för ungdomar, riktlinjer 
omarbetas.
Motion nr 5 om byggrätten på A-parkeringen behand-
las 2014/2015 av styrelsen.

STYRELSEARBETET

Styrelsen har under ett antal år arbetat fram dokument 
om riktlinjer för styrelsearbete. Under 2012 samman-
ställdes dessa dokument i en styrelsemanual som 
antogs av styrelsen. I manualen formuleras styrelse-
arbetets utgångspunkter och arbetsmetoder i följande 
kapitel; Vision, Arkitektur- och gestaltningsprogram, 
Miljö, Beslutsordning, Ekonomi. Projektstyrning, 
Personal, Information och kommunikation, 
Styrelsens kompetensutveckling, Arvodesfördelning. 
Styrelsemanualen ses över varje år.

FASTIGHETERNA

Fastigheterna uppfördes under åren 1962 – 1965.

Under 2012 har Stockholms Stadsmuseum klassifice-
rat föreningens fastigheter som synnerligen värdefulla 
och motsvarande fordringarna för byggnadsminnens 
i Kulturminneslagen. På Stadsmuseets kulturhisto-
riska klassificeringskarta kommer fastigheterna att 
markeras med blått. Enligt Stadsmuseet ligger fastig-
heterna även inom en kulturhistorisk värdefull bebyg-
gelsemiljö. 

Det pågår ett ständigt arbete med underhåll och för-
bättringar av föreningens fastigheter både invändigt 
och utvändigt. Under året har ett antal små och större 
projekt genomförts.

Ett axplock från de större projekt som föreningen 
har genomfört under 2014:

Injustering radiatorer
Injustering radiatorer har nu skett i samtliga hus, som 
ett led i föreningens energibesparingsåtgärder, avslu-
tas under vintern 2014/2015. 
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Fasadfogning och renovering fönster
I Hus B, E och C har arbetet med nya fasadfogar och 
samtidig renovering av fönster fortsatt under 2014. 
Hus C färdigställs till sommaren 2015 och D färdig-
ställs under 2016. 

E-parkeringen
Ombyggnad av E-parkeringen har slutförts med utfö-
rande lika övriga ombyggda parkeringar. En nyhet är 
att motorvärmare också är förberedda för laddning av 
elbilar (enbart säkringar behöver bytas ut). 

Cykelförvaring
Flera cykelställ har satts upp på B-husets gatusida. 
Vid ytterligare behov kan ev fler komma till i samband 
med ombyggnad av B-parkeringen.

Lekredskap på D-gården
Nya lekredskap finns nu på D-gården. För 2015 finns 
nya lekredskap för A-gården med i budgeten. Samtliga 
lekplatser har besiktigats och anmärkningar har åtgär-
dats. 

Hyreslägenheter och hyreslokaler 
Som alla år har hyreslägenheter och hyreslokaler 
renoverats i normal omfattning.

STAMRENOVERING

Stammar inkluderar avlopp, varm- och kallvatten samt 
värmeledningar till varje lägenhet och dessa ledningar 
kallas stammar. Föreningen har rent statistiskt kunnat 
konstatera att dessa stammar riskerar att närma sig 
sin tekniska livslängd, även om reparationer och ska-
dor från läckage varit mycket begränsade.

Med osäkerhet om stammarnas skick och med beak-
tande av att omfattningen av en stamrenovering 
beräknas ta ca 4 år i vår förening, inleddes under 
2014, ett projekt för att seriöst undersöka och bestäm-
ma i vilket skick som våra stammar befinner sig i.

Vår undersökning har utförts med förstörande prov-
ning, dvs. vi har tagit ut prover genom att ersätta 
delar av våra stammar på olika ställen, där de gamla 
delarna sedan rengjorts för uppmätning av tjockle-
ken i laboratoriemiljö. Resultatet från undersökningen 
visar att värmestammar och tillhörande radiatorer är i 
gott skick med en bedömd kvarvarande livslängd på 
minst 25 år. För delar av både vatten- och avloppsrör 
bedöms att ca 10 % av ursprunglig godstjocklek åter-
står på de mest utsatta partierna. Styrelsen har därför 
konstaterat att det är nödvändigt att ersätta befintliga 
stammar med helt nya rör inom ca 5 år.

Styrelsen har med ovanstående resultat inlett nästa 
fas, ett större projekt som innebär att underlag tas 
fram för beslut om ett stambyte. Projektet innehåller 
planering med strategier, förslag på tekniska lösningar, 
tidplaner, finansiering och beslutsgång.

Det är stämman och styrelsen vid tidpunkten för stam-
bytena som avgör hur stor del av kostnaderna för 
ytskikten i badrum m.m. som skall bekostas av den 
enskilde. Den som nu står i begrepp att lägga ned 
stora kostnader på ombyggnad av badrum och kök 
bör betänka, att stambytena kan innebära att den 
enskilde medlemmen själv får bekosta badrummens 
eller kökens kakel, målning, sanitetsporslin eller andra 
delar som bostadsrättsinnehavaren enligt bostads-
rättslagen ansvarar för.

MILJÖ

Energi och miljö
Föreningen har sedan 2010 en miljöpolicy och hand-
lingsplaner revideras kontinuerligt.

El
Föreningen har fortsatt att installera rörelsestyrda 
armaturer och lågenergibelysningar i syfte att minska 
elförbrukningen och med nästa generations belysning 
(LED) kan vi bli än mer energieffektiva.  Föreningen 
köper miljövänlig vindkraftsel.

Föreningen har också påbörjat arbetet med att förbe-
reda oss för flera elbilar i framtiden. Vid renoveringen 
av E-parkeringen, valdes en installation med grövre 
kablage och högre strömstyrkor, som gör att den nya 
parkeringen klarar att förse elbilar med laddning på 
220 V och 16 A. Styrelsen och förvaltningen bevakar 
också, att vid fortsatta insatser främja vårt bruk av mil-
jövänliga bilar på området. 

Värme
Föreningen har under året skapat en handlingsplan 
för en energieffektivisering av våra fastigheter med 
prioritering av åtgärder kopplade till övrigt underhåll.

Det påbörjade arbetet med installation av termostater 
på samtliga radiatorer har fallit väl ut med en indikativ 
energibesparing på ca 8 %. Installation har nu skett 
i samtliga fastigheter 2014, med en sista injustering 
av termostater under den kalla perioden av vintern 
2014/2015.

Vårt behov av energi för varmvatten och uppvärmning 
av fastigheterna är både den största kostnadsposten 
och den post som har störst miljöpåverkan, även med 
vår anslutning till fjärrvärmesystemet. Föreningen 
överväger av samma skäl att införa frånluftsvärme-
pumpar för att kunna ta tillvara på energi, som annars 
försvinner med ventilationsluften och därigenom 
kunna minska vår energiförbrukning med ca 35 %, 
vilket motsvarar ca 200 personbilars koldioxid avtryck. 

All installation av frånluftsvärmepumpar utförs utanför 
bostäderna, som således inte påverkas alls. Styrelsen 
har valt att senarelägga denna investering med beak-
tande av omfattningen på tidigare nämnd stamreno-
vering både fysiskt och finansiellt.
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Avfall
Föreningen installerade mobilt sopsugssystem för 
hushållssopor 2010. Sopsortering sker i stadens åter-
vinningsanläggning på Tantogatan (glas, plast, plåt, 
kartong). Föreningen har också tidningsinsamling 
samt grovsoprum för övrig återvinning och elektronik-
skrot. 

Gällande komposterbart matavfall har Stockholms 
stad valt en inriktning, som innebär att vi i framtiden 
får sortera vårt komposterbara avfall i särskilda påsar, 
som vid ankomsten i Högdalen sorteras ut av robotar 
för att processas till biogas. Vårt sopsugssystem kom-
mer att kunna användas även för den sortens sorte-
ring. Alternativen att installera en avfallskvarn i varje 
lägenhet och sända matavfall med avloppsvattnet 
eller att matavfall placeras i särskilda kärl på gårdarna 
har därför fn utgått.

Yttre miljö
Föreningen har relativt höga ambitioner när det gäller 
att erbjuda de boende en god yttre miljö. Det avspeg-
lar sig i skötsel av grönområden och rabatter, där 
också ett antal intresserade och flitiga Tantobor bidrar. 
Beskärning av buskar och träd görs regelbundet.

Ett gestaltningsprogram för utvecklande och beva-
rande av den yttre miljön i Tanto har tagits fram som 
underlag, för att värna om den unika karaktären i 
området. Ett kontinuerligt underhåll med bl a nyplan-
teringar sker. 

En trädplan för alla träd i vårt område har tagits fram, 
även de som står på stadens mark.

Mindre underhållsarbeten har utförts på gårdarna 
med ny belysning, bänkar, parasoll och komplettering 
växter. Samtliga lekutrustningar besiktigas kontinuer-
ligt. 

Stadsmiljö
Förslaget på en permanent broförbindelse till Årsta 
Holmar har för närvarande lagts åt sidan med den 
nya politiska inriktningen. Brf Tanto har tidigare föror-
dat en båtförbindelse, en provförbindelse fanns under 
augusti/september 2014. Årstaskogen och Årsta 
Holmar har föreslagits att bli naturreservat, beslut 
under 2015.

Tillbyggnaden av akutmottagningen vid SÖS i väst-
läge mot Tantolunden fortskrider. Detaljplanesamråd 
har hållits och Brf Tanto med fler har framfört negativa 
synpunkter på den ökande trafiken på Tantogatan/
Jägargatan. Glädjande nog verkar det som om ambu-
lanserna får en enkelriktad tillfart och kommer att fort-
sätta runt sjukhuset till Sjukhusbacken efter att ha 
lämnat akutmottagningen.
Lokalerna förväntas stå klara 2017-2018. Vissa kring-
arbeten, som inte berörs av detaljplanen, har redan 
påbörjats.

GEMENSAMMA LOKALER, AKTIVITETER MM

Brofestet används för olika fester och andra sam-
mankomster t ex föreningsmöten. Den livaktiga 
Veteranklubben förlägger en stor del av sin verksam-
het dit i form av medlemsmöten, Qigong, filmförevis-
ningar, föredrag, fester mm. 

Sockertoppen är vår kombinerade fritids/pingis/ 
möteslokal, som används flitigt bl. a för olika möten 
och sammankomster. Där finns också en mindre bok-
samling, där boende kan hämta och lämna böcker.

Gymmet används flitigt och är öppet 06:00 – 22:00 alla 
dagar, likaså används bastun frekvent med olika dam- 
och herrtider.

Snickarboa uppskattas och används av händiga tan-
tobor.

Lekplatserna på våra gårdar används dagligen både 
av boende och av barnen i Tanto School och våra två 
förskolor. Vår närhet till stadens lekplats Sockerskålen 
är också mycket uppskattad. Grillplatsen och övriga 
uteplatser erbjuder likaså möjligheter till samvaro och 
gemenskap.

Föreningens roddbåt används för lustfärder och fiske-
turer i Årstaviken.

Föreningens tre gästlägenheter visar en hög belägg-
ning, särskilt under veckoslut och helger.

Trygghetsringningen, som arrangeras av frivilliga 
krafter är uppskattad av ensamboende i alla åldrar. 
Många andra gemensamma aktiviteter anordnas av 
de boende.

Tyvärr blev den traditionsenliga städdagen inställd. 

INFORMATION OCH IT I TANTO

Föreningens informationsblad Tantonytt kom ut med 
5 nummer under 2014 med Peder Björk som redaktör. 
Information lämnas även genom anslag i portarna och 
i brevinkasten, samt givetvis via kontakter med konto-
ret. Föreningens hemsida www.brftanto.se innehål-
ler också rikligt med information. Hemsidan kommer 
under 2015 att göras om i och med att HSB har ändrat 
sin layout.

Föreningen har sedan ett par år tillbaka bokningssys-
temen via nätet för tvättstugor, bastu och gym. 

Föreningen använder sedan tidigare HSB:s webb-
tjänst för administrativa ärenden avseende bland 
annat ekonomirapporter (där samtliga i styrelsen har 
tillgång till alla ekonomiska transaktioner), blanket-
ter för andrahandsuthyrning, mäklarbilder m.m. över 
nätet. Även inkommande fakturor hanteras elektro-
niskt via HSB:s system.
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Styrelsen och förvaltningen använder www.project-
place.se för hantering av dokument. Där lagras alla 
protokoll och bilagor samt övriga styrdokument.
Förvaltningen arbetar med en Microsoft server där all 
dokumentation lagras. Backup på servern görs mot en 
extern datacentral.

Alla nytillkomna medlemmar får ett välkomstpaket 
med information om området, med bland annat infor-
mationsskriften ”Värt att veta om HSB:s brf Tanto.
Nyinflyttade erbjuds också ett enskilt informations-
möte med förvaltaren. 

Styrelsen har inom sig haft en IT-grupp som gjort en 
genomsyn av hur föreningen skall kunna erbjuda 
bredband till föreningens medlemmar till ett så bra pris 
som möjligt och med minsta påverkan för de boende. 
Som ett resultat av detta erbjuds nu föreningens med-
lemmar ”gratis” Internet 50Mbit /10Mbit som en del av 
vårt befintliga comhem-utbud.
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EKONOMI

Föreningen har en god ekonomi och balansräkningen 
är stark.
Föreningen har sedan utgången av 2010 varit skuldfri. 
Föreningens likvida tillgångar har ökat och till c:a 34 
miljoner kronor och har till större delen löpande place-
rats i tre olika lån med tre månaders bindningstid.

Under 2014 sålde föreningen två hyresrätter.

Styrelsen hänvisar till förvaltningsberättelsens resul-
tat- och balansräkningar med en omfattande notap-
parat som detaljerat beskriver föreningens ekonomi.

Följande tabell redovisar jämförelse mellan kostnader 
och intäkter de senaste tre åren.

Styrelsens kommentarer till resultatet

Intäkterna 2014 ligger i nivå med 2013. Bokslutet ger 
ett positivt resultat och styrelsens förslag är att göra en 
avsättning till yttre fond på 2 Mkr.

Löpande underhåll ligger i nivå enligt budget, däre-
mot har det ökat jämfört med föregående år, efter-
som bland annat en gästlägenhet renoverats, fler vat-
tenskador har förekommit, ny ventilation i tvättstugor 
samt ny el i maskinistlokalen har installerats.

Planerat underhåll ligger också i nivå med budget, 
men är lägre än 2013 eftersom flera planerade åtgär-
der under 2012 kostnadsfördes under 2013.

Från och med räkenskapsåret 2014 trädde en ny 
normgivning i kraft, vilket innebär att föreningen fram-
tida år kommer att upprätta årsredovisning enligt ett 
så kallat K-regelverk. Förändringarna gäller synen 
på avskrivningar, investeringar och planerat under-
håll. 

En ny bedömning av föreningens samtliga anlägg-
ningstillgångar har gjorts utefter 11 komponenter, där 
de värderats utifrån kvarstående livslängd. Närmare 
beskrivning finns under ”Redovisnings- och värde-
ringsprinciper samt övriga bokslutskommentarer.”

Efter den nya beräkningen blir den totala avskriv-
ningen 3 559 tkr. 



FRAMTIDA UTVECKLING
Styrelsens ambition är att helt i enlighet med stad-
garna låta årsavgifterna styras av självkostnadsprin-
cipen, vilket innebär att löpande kostnader inklusive 
avskrivningar motsvarar löpande intäkter.

Den allt starkare balansräkningen stärks främst 
genom oregelbundet förekommande försäljningar av 
hyreslägenheter, vilket inte får betraktas som löpande 
intäkter. 

Föreningens ekonomi är mycket god, våra avgifter har 
varit oförändrade under ett antal år, men kostnaderna 
för det förväntade stambytet kommer att finansieras 
delvis med nya lån och det kommer att påverka års-
avgifterna oavsett framtida lägenhetsförsäljningar. En 
specifik finansieringsplan för stambytet kommer att 
tas fram som en del av arbetet med projektet.

Den underhållsplan, som styrelsen och förvaltningen 
arbetar med, baserar sig på historik av tidigare utför-
da åtgärder sedan 1980-talet. Underhållsplanen har 
sedan framskrivits för att få en bedömning av omfatt-
ningen av åtgärder, som krävs de närmaste 10 åren. 
Avsättning till yttre underhållsfond görs för större pla-
nerade åtgärder.

Styrelsen har för 2015 beslutat inte att inte höja årsav-
gifterna.

Styrelsen har under året också fortsatt arbeta med 
målen för  att även framgent vara en attraktiv bostads-
rättsförening för alla åldrar. Detta uppnås genom

 - att vara en HSB-förening, som främjar det goda  
   boendet med engagemang, trygghet, hållbar-  
  het, omtanke och samverkan
 - att sörja för en stabil ekonomi, som ger oss
  möjl ighet att underhålla och utveckla våra fas-
  tigheter
 - att utveckla en nära förvaltning för att få bättre   
  kontakt med alla boende och lokalhyresgäster
 - att utveckla den sociala servicen och gemen-  
  skapen för olika åldrar, men också för en ge -  
  menskap för alla boende
 - att med en miljöpolicy (2010) fortsätta att verka   
  för att brf Tanto skall vara en trivsam, välskött   
  och miljövänlig förening
  
Vi har genomfört ett årligt heldagsseminarium för sty-
relsen, revisorer, valberedning och förvaltning för att 
dels förkovra oss i styrelsearbetet, men också disku-
tera våra visioner gällande Tantos framtid – miljöfrå-
gor, utveckling, behov.

Styrelsen har fastställt ett styrdokument för verksam-
heten, för att underlätta för framtida förvaltning och 
styrelser.

En del av de större projekt som finns inplanerade i när-
maste framtiden är:

2015
 Fortsatta åtgärder för energisparande/värme. Fortsatt 
renovering av gårdar (A-gården) med nya lekredskap, 
sittplatser, växter. Omgestaltning B-parkeringen. 
Renovering övre plan i garage, för att undvika läckage.

2016 
Renovering av fasadfogar slutförs. Stamrenovering 
kan påbörjas. 

2017-2020 
Stamrenovering 

SLUTORD

Styrelsen vill tacka alla medlemmar som gjort insatser 
under året. Det gäller våra synnerligen aktiva vete-
raner, som bidrar till mycket glädje bland våra äldre 
boende. Trygghetsringningen betyder mycket för 
de ensamma (man behöver inte vara gammal för att 
delta).

Det gäller också alla som ömt sköter om sina rabatter 
på gårdssidorna, till de som hjälper till med cyklarna, 
håller ordning på Brofestet/Sockertoppen och ordnar 
evenemang av olika slag, samt inte minst Tantonytt.

Tack till alla boende som gör stora insatser för att 
Tanto skall kunna fortsätta att vara ett trivsamt och att-
raktivt bostadsområde.

Vi vill tacka vår personal, som under året gjort fina 
insatser och gett oss boende bra service. Ett speciellt 
tack till vår mångårige maskinist Lasse Pettersson, 
som gått i pension under året och också till Christer 
Lönnegren, som avslutar sin tjänst som förvaltare i 
och med vår nya organisation.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION
Stämman att ta ställning till:

Balanserat resultat                 0
Årets resultat             2 081 687
Totalt balanserat resultat      2 081 687

Styrelsen föreslår följande disposition:

Uttag ur fond för yttre underhåll                     0
Överföring till fond för yttre underhåll             2 000 000
Balanserat resultat vid årets slut 81 687
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Styrelsen för 

HSB Bostadsrättsförening Tanto i Stockholm 
org.nr: 716416-7483

 
får härmed avge årsredovisning för föreningens 

verksamhet under räkenskapsåret 

 
2014-01-01    -    2014-12-31 

      

  

   2014-01-01 2013-01-01 
Resultaträkning  2014-12-31 2013-12-31                     

     

Rörelseintäkter      
Nettoomsättning Not 1 34 525 051 34 820 159
    

Rörelsekostnader
Driftskostnader Not 2 -20 645 398 -19 415 403
Övriga externa kostnader Not 3 -1 724 167 -1 716 018
Planerat underhåll  -3 355 683 -5 182 122
Personalkostnader och arvoden Not 4 -3 647 461 -3 409 320
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar       -3 559 862     -5 443 893
Summa rörelsekostnader  -32 932 570 -35 166 757   
  

Rörelseresultat  1 592 481 - 346 597
     
Finansiella poster     
Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 5 490 268 566 899
Räntekostnader och liknande resultatposter Not 6                 -1 062                          0
Summa finansiella poster  489 206 566 899   
  
     

Årets resultat  2 081 687 220 302  
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Balansräkning  2014-12-31 2013-12-31                     

Tillgångar        
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark Not 7 129 696 186 128 492 098
Inventarier och maskiner Not 8 385 597 451 424
Pågående nyanläggningar Not 9          3 697 497                               0
  133 779 280 128 943 522
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 10                         950                         950
  950 950
                                                                                                                              
Summa anläggningstillgångar  133 780 230 128 944 472 

Omsättningstillgångar      
Kortfristiga fordringar      
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar  13 746 32 512
Avräkningskonto HSB Stockholm  2 214 863 3 534 764  
Aktuell skattefordran  0 239 592
Övriga fordringar Not 11 4 829 7 274
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 12               500 012               484 192 
  2 733 451 4 298 334
Kortfristiga placeringar Not 13 29 000 713 24 000 706

Kassa och bank Not 14 4 798 436 953 815
                                                                                                                                 
Summa omsättningstillgångar  36 532 600 29 252 856
                                                                                                                              

Summa tillgångar  170 312 830 158 197 328

     
Eget kapital och skulder      

Eget kapital Not 15
Bundet eget kapital 
Insatser  52 997 000 52 830 100
Upplåtelseavgifter  103 266 691 94 538 591
Yttre underhållsfond            3 884 422           3 664 120
  160 148 113 151 032 811

Fritt eget kapital
Balanserat resultat  0 0
Årets resultat           2 081 687               220 302
  2 081 687 220 302
                                                                                                                               
Summa eget kapital  162 229 799 151 253 112  
 
Skulder      
Leverantörsskulder  1 463 982 1 517 215
Aktuell skatteskuld  44 900 0
Övriga skulder Not 16 233 533 288 868
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 17           6 340 616           5 138 133
Summa skulder  8 083 031 6 944 216
                                                                                                                   
Summa eget kapital och skulder  170 312 830 158 197 328
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Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser      
Ställda säkerheter    
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 0 0
 
Ansvarsförbindelser      
Fastigo   28 498          30 488

  2014-01-01 2013-01-01 
Kassaflödesanalys  2014-12-31 2013-12-31                     

Löpande verksamhet      
Resultat efter finansiella poster  2 081 687 220 302
    
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet     
Avskrivningar          3 559 862           5 443 893
Kassaflöde från löpande verksamhet  5 641 549 5 664 195

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar  244 982 -72 125
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder          1 138 815              -747 979
Kassaflöde från löpande verksamhet  7 025 347 4 844 090

Investeringsverksamhet
Investeringar i fastigheter  -8 395 620 -2 012 477
Investeringar i maskiner/inventarier                              0              -188 150
Kassaflöde från investeringsverksamhet  -8 395 620 -2 200 627

Finansieringsverksamhet
Inbetalda insatser          8 895 000                                0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet  8 895 000 0

      
Årets kassaflöde  7 524 727 2 643 463

Likvida medel vid årets början  28 489 286 25 845 823

Likvida medel vid årets slut  36 014 013 28 489 286
      
I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto hos HSB 
Stockholm in i de likvida medlen.
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Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer

Belopp anges i kronor om inget annat anges. 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen 
och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1(K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i 
enlighet med föreskrifterna i K3:s kapitel 35. Bostadsrättsföreningen klassas som ett mindre företag och kan då välja 
att inte räkna om jämförelsetalen enligt K3:s principer, vilket föreningen använt sig av. Olika redovisningsprinciper har 
därmed tillämpats för de år som presenteras i årsredovisningen, vilket innebär att det finns brister i jämförbarheten 
mellan åren.
     
Avskrivning fastighet      
Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder/avskrivningstider och därmed 
har fastighetens anskaffningsvärde fördelats på väsentliga komponenter. Nyttjandeperioden för komponenterna 
bedöms vara mellan 15 till 120 år. Komponentindelningen har genomförts med utgångspunkt i vägledning för kom-
ponentindelning av hyresfastigheter men med anpassning till bostadsrättsföreningens särskilda förutsättningar. Detta 
medför en förändring gentemot föregående års beräkning av avskrivningskostnader.

Från och med 2014 har fastigheten delats in i följande komponenter och avskrivningsprocent.

Stomme, grund 0,83 %
Stammar, värme 1,67 %
El 2,50 %
Fasad 2,00 %
Fönster 2,00 %
Yttertak 2,50 %
Ventilation 4,00 %
Transport (hiss) 4,00 %
Inre UH 0,83 %
Styr och övervak 6,67 %
Rest 0,83 %
Fasader etapp 1 1,67 %
Fasader etapp 2 1,67 %
Injustering värme 5,00 %

Byggnadens komponenter skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och har under året skrivits av med 2,1 %.  
   
Avskrivning på inventarier och maskiner     
Avskrivning sker med 10% på anskaffningskostnaden.    
 
Fond för yttre underhåll      
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens 
underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av stämman.    
  
Inkomstskatt och underskottsavdrag     
En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltnings-
domstolen 2010-12-29 är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten.
Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. 
Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 %. Bostadsrättsföreningen är ett privatbo-
stadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229).
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   2014-01-01 2013-01-01 
Noter   2014-12-31 2013-12-31                                    
    

Not 1  Nettoomsättning  
 
Årsavgifter   24 599 950 24 580 160
Hyror   9 308 794 9 256 925
Övriga intäkter         1 104 655                 1 368 785
Bruttoomsättning   35 013 399 35 205 870

Avgifts- och hyresbortfall  -488 170 -385 540
Hyresförluster                     -178                        -171
   34 525 051 34 820 159

Not 2  Driftskostnader  
 
Fastighetsskötsel och lokalvård  936 134 880 934
Reparationer   6 198 414 4 532 922
El   1 207 642 1 298 170
Uppvärmning   7 078 812 7 625 712
Vatten   996 351 1 039 092
Sophämtning   943 048 926 566
Fastighetsförsäkring  416 875 364 221
Kabel-TV och bredband  733 117 695 769
Fastighetsskatt   1 363 283 1 358 180
Förvaltningsarvoden  637 947 566 146
Övriga driftskostnader              133 774              127 691
   20 645 398 19 415 403   
   

Not 3  Övriga externa kostnader  
 
Bevakningskostnader  162 167 215 910
Hyror och arrenden  13 173 23 214
Förbrukningsinventarier och varuinköp  595 665 537 391
Administrationskostnader  586 123 558 614
Extern revision   26 938 25 950
Konsultkostnader  274 101 292 391
Medlemsavgifter           66 000          62 548
   1 724 167 1 716 018

Not 4  Personalkostnader och arvoden     
 
Arvode styrelse  260 100 221 500 
Revisionsarvode  14 800 14 833
Övriga arvoden  24 800 21 832
Löner och övriga ersättningar  2 200 804 2 032 605
Sociala avgifter  774 773 652 693
Uttagsbeskattning  89 322 126 980
Pensionskostnader och förpliktelser  169 759 216 479
Övriga personalkostnader              113 103              122 398  
  3 647 461 3 409 320
 

Not 5   Ränteintäkter och liknande resultatposter     
 
Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm  2 373 5 703
Ränteintäkter skattekonto  21 303
Ränteintäkter HSB bunden placering  483 185 555 072
Övriga ränteintäkter            4 689            5 821 
   490 268 566 899
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Not 6  Räntekostnader och likande resultatposter
 
Övriga räntekostnader                      1 062                                0
   1 062 0 

Not 7  Byggnader och mark                                
 
Ackumulerade anskaffningsvärden
Anskaffningsvärde byggnader  160 244 852 158 232 375
Anskaffningsvärde mark  21 000 000 21 000 000
Årets investeringar            4 698 123            2 012 477
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  185 942 975 181 244 852

Ingående avskrivningar  -52 752 754 -47 374 676
Årets avskrivningar          -3 494 035           -5 378 078
Utgående ackumulerade avskrivningar  -56 246 789 -52 752 754

Utgående bokfört värde  129 696 186 128 492 098

Taxeringsvärde
Taxeringsvärde byggnad - bostäder  495 000 000 495 000 000
Taxeringsvärde byggnad - lokaler  26 001 000 26 001 000

Taxeringsvärde mark - bostäder  624 000 000 624 000 000
Taxeringsvärde mark - lokaler          21 608 000          21 608 000
Summa taxeringsvärde  1 166 609 000 1 166 609 000

Not 8  Inventarier och maskiner  2014-12-31 2013-12-31
 
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde  1 345 128 1 289 436
Utrangeringar   0 -132 458
Årets investeringar                    0                   188 150
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  1 345 128 1 345 128

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar  -893 704 -960 347
Årets avskrivningar  -65 827 -65 815
Utrangeringar                     0          132 458
Utgående ackumulerade avskrivningar  -959 531 -893 704
                                                                               
Bokfört värde   385 597 451 424

Not 9  Pågående nyanläggningar och förskott
 
Årets investeringar       3 697 497                    0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  3 697 497 0 
  

Not 10  Aktier, andelar och värdepapper
 
Ingående anskaffningsvärde                           950                            950
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  950 950

Andel i HSB Stockholm  500 500
Andel övrigt  450 450 

Not 11  Övriga kortfristiga fordringar
Skattekonto  413 0
Övriga fordringar                      4 416                                  0   
  4 829 0 
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Not 12  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader  445 672 405 037
Upplupna intäkter                   54 340                    79 155
  500 012 484 192

Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt intäktsfordringar för 
innevarande räkenskapsår.

Not 13  Kortfristiga placeringar

Bunden placering 3-mån HSB Stockholm  29 000 000 24 000 000
Fonus  420 420
OK                           293                            286
  29 000 713 24 000 706  
 

Not 14  Kassa och bank

Handkassa  5 254 11 271
Nordea plusgiro  42 305 41 695
Swedbank            4 750 877                  900 849
  4 798 436 953 815   
     

Not 15  Förändring av eget kapital   
 
 Insatser Upplåtelse-  Yttre Balanserat Årets 
            avgifter  uh fond resultat resultat
Belopp vid årets ingång 52 830 100 94 538 591 3 664 120 0 220 302
Resultatdisposition   220 302 0 -220 302
Försäljning av lägenheter 166 900 8 728 100 0 0 0
Årets resultat                                                       2 081 687
Belopp vid årets slut 52 997 000 103 266 691 3 884 422 0  2 081 687 
   

Not 16  Övriga skulder      

Depositioner   189 524 147 924
Källskatt   44 009 49 345
Övriga kortfristiga skulder                  0          91 599
   233 533 288 868 

Not 17   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    

Förutbetalda hyror och avgifter  2 687 715 2 763 425
Övriga upplupna kostnader         3 652 901          2 374 708
  6 340 616 5 138 133

Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder
som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år.
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BILDERNA I ÅRSREDOVISNINGEN
Stort tack till vår trogne fotograf Janne Lindeström som tagit bilderna i årsredovisningen. 
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ANVÄNDA BEGREPP

Verksamhetsberättelse
Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas verksamhetsberättelse (förvaltningsberättelse, sty-
relseberättelse). Övriga delar av årsredovisningen är resultaträkning och balansräkning, som i siffror visar verksamheten. 
Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak förekommit samt redovisar en del 
fakta om antalet anställda, taxeringsvärden mm.

Resultaträkning
Resultaträkningen visar föreningens samtliga intäkter och kostnader för verksamhetsåret. De största kostnaderna är oftast 
skatte-, ränte-, värme-, vatten- och underhållskostnader. Bland kostnaderna finns också poster som inte motsvarats av utbe-
talningar under året, t ex värdeminskning på inventarier eller avsättningar till fonder. Om kostnaderna är större än intäkterna 
blir årets resultat förlust. I annat fall blir resultatet vinst, som skall användas enligt föreningsstämmans beslut. Om verksam-
heten medfört förlust kan denna täckas genom disposition av fondmedel (sparade pengar) eller också balanseras dvs. över-
föras till det följande året.

Balansräkning
Balansräkningens ena sida visar de materiella tillgångar som föreningen ägde vid verksamhetsårets utgång i form av fast-
igheter, inventarier o dyl. samt likvida medel (kontanter). Balansräkningens andra sida visar föreningens lån och skulder 
samt eget kapital som fanns vid årsskiftet. Till skulderna räknas fond för inre underhåll (medlemmarnas pengar). Det resultat 
i form av överskott (vinst) eller underskott (förlust) som resultaträkningen visar blir i balansräkningen en post som svarar mot 
skillnaden mellan å ena sidan de materiella tillgångarna och de likvida medlen samt å andra sidan summan av lånat och eget 
kapital och utgör förändringen i föreningens förmögenhet eller egna kapital.

Anläggningstillgångar
Med anläggningstillgångar menas tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anlägg-
ningstillgången är föreningens fastigheter med mark och byggnader.

Omsättningstillgångar
Med omsättningstillgångar menas andra tillgångar än anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvand-
las till reda pengar inom ett år.

Fond för inre underhåll
Tidigare har till denna fond avsatts ett beloppmotsvarande minst 0,3% av byggnadskostnaden för föreningens hus. Vidare 
avsättning till fonden har upphört under 2004 efter stämmobeslut.
Största delen av fonden är utbetalad i sin helhet.

Sothöns i slutet av maj. En bäver nedanför E-huset.            
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