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Att bo i Brf Tråget 
Brf Tråget är en HSB-förening och ingår 
därmed i HSB Norr tillsammans med många 
andra bostadsrättsföreningar i Umeå.  

Bostadsrätt innebär att medlemmarna i 
bostadsrättsföreningen Tråget gemensamt 
äger och förvaltar de lägenheter, hus och 
mark som hör till föreningen. En 
bostadsrättsförening är en ekonomisk 
förening där medlemmarna i föreningen 
bestämmer om allt som har med den egna 

föreningen att göra. Alla medlemmar har 
möjlighet att själva eller genom styrelsen 
påverka föreningens ekonomi och 
förvaltning. 

Vid föreningsstämman, som hålls en gång 
per år, väljs styrelse, föreningsrevisorer, 
fritidskommitté och valberedning. Inför 
stämman kan medlemmarna lämna 
motioner med förslag på åtgärder. 

 

 

 

 

Årsberättelse 2018 
Medlemsverksamhet 
Styrelse  
Under räkenskapsåret har styrelsen haft 
följande sammansättning: 
Jan Lind ordförande 
Tage Sjöström vice ordförande 
Karin Granström sekreterare  
Solveig Persson vice sekreterare 
Jari Prosi utsedd av HSB Norr 
Suppleanter har varit: 
Lars Backman 
Joacim Björk 
Avgående ledamöter vid föreningens stämma 
är ordinarie ledamöterna Tage Sjöström, Karin 
Granström och Solveig Persson samt 
suppleanten Lars Backman.  
Firmatecknare 
Firmatecknare har varit Jan Lind, Karin 
Granström, Solveig Persson och Tage 
Sjöström, två i förening. 
Revisorer 
Revisorer har varit Nils-Erik Edström och 
Lennart Fällman som suppleant, valda av 
föreningen samt Ernst & Young AB. 
Representant i HSB:s fullmäktige 
Föreningens representanter i HSB:s 
fullmäktige har varit Jan Lind samt Tage 
Sjöström som suppleant. 
Valberedning 
Valberedning har varit Robert Markström 
(sammankallande) och Margoth Persson.  

Vicevärd 
Vicevärd har varit Lars Backman och Tage 
Sjöström.  
Sammanträden 
Styrelsen har haft 7 ordinarie sammanträden 
under året. 
Den ordinarie föreningsstämman hölls den 17 
maj 2018. I stämman deltog 36 medlemmar. 
Stämman utsåg Jan Lind som ordinarie 
styrelseledamot för två år och Solveig Persson 
som ordinarie styrelseledamot för ett år. Lars 
Backman valdes som suppleant för ett år. 
Fritidskommitté 
Fritidskommittén har under året bestått av 
Margot Persson och Monica Lundberg. 
Under året har fritidskommittén arrangerat 
följande aktiviteter: 
Vid vårstädningen 21 maj deltog ett 50-tal 
medlemmar. Efter avslutad städning bjöds det 
på varmkorv, kaka och kaffe. 
Vid årsstämman 17 maj bjöds medlemmarna 
på smörgåstårta och kaffe. Det var 36 personer 
närvarande. 
16 november bjöd föreningen på middag där 
39 medlemmar deltog. 
Luciafika anordnades 13 december. Det kom 
ca 30 medlemmar som bjöds på kaffe, glögg, 
lussekatter m.m. 
Styrelsen tackar fritidskommittén för 
utomordentligt arbete under året och hoppas 
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att samarbetet ska fortsätta under kommande 
år. 
Personalkostnader 
Vicevärd       57 500 
Revisorsarvode,förtroendevalda 3 400 
Övriga arvoden                    3 522 
Lagstadgade sociala avgifter  10 491  
Särskild löneskatt 6 308 
Premier för arbetsmarknadsförs.  20 
Utbildning  1 250 
Summa 82 671 
I vicevärdsersättning ingår bil- och telefon-
ersättning och pensionsförsäkring. 
Medlemsantal 
Vid räkenskapsårets slut var medlemsantalet 
135. 
Under året har 4 lägenhetsöverlåtelser skett. 
Under 2018 skedde 8 överlåtelser. 
Ekonomi och finansiering 
Årsavgifter 
Föreningens goda ekonomiska ställning och att 
många medlemmar hjälper till med skötseln på 
många olika sätt gör att det inte finns någon 
anledning att höja årsavgifter eller hyror för 
2019. Fortfarande är det mer eller mindre 
hopplöst att förutsäga ränteläget; hur 
Riksbanken kommer att ändra reproränta är 
fortfarande osäkert men det verkar troligt att 
reproräntan kommer att vara låg under 2019. 
Styrelsen bevakar ränteläget noga för att vid 
förändringar snabbt kunna fatta beslut om 
räntorna ska låsas eller fortsätta vara rörliga.  
Det kan vara intressant att veta att den senaste 
avgiftshöjningen skedde för 20 år sedan och 
att avgifterna faktiskt sänktes 1997.  
Styrelsen har varit väldigt lyckosam vid 
placering av föreningens lån för drygt 20 år 
sedan och som har varit en viktig orsak till att 
årsavgiften inte har behövts höjas. För tillfället 
löper föreningens samtliga lån med rörlig 
ränta.  
Föreningens ekonomi påverkar givetvis av vad 
som händer på räntemarknaden. Förr eller 
senare kan vi räkna med att räntorna kommer 
att höjas, vilket i sin tur leder till ökade 
kostnader för föreningens lån, vilket i sin tur 
kan leda till höjda årsavgifter.  
Även de kommunala avgifterna för värme, el 
och vatten påverkar föreningens kostnader. 

Hittills har de ökade kommunala avgifterna 
varit relativt låga och har kunnat täckas av 
nuvarande årsavgifter och hyror.  
I jämförelse med konsumentprisindex har 
månadsavgiften haft en mycket positiv 
utveckling. Beräknat med KPI från 1996, 
skulle månadsavgiften vara 729 kr per 
kvadratmeter om kostnadsökningen följt 
index. För att faktiskt sjunkit en aning under 
de senaste åren ökade index under 2018. 
Avgiften som föreningens medlemmar 
betalade 2018 per kvadratmeter var 535 SEK, 
liksom under de senaste 20 åren.  

 
 
Driftkostnader 
Även om avgifterna för den kommunala 
servicen ökar varje år är det glädjande att 
föreningens kostnader för fjärrvärme och el 
minskat något under 2018. Däremot har 
kostnaden för vatten och renhållning ökat med 
nästan 4% respektive 8%. Under året har 
föreningens driftkostnader ökat markant 
beroende på bl a att utebelysningen byts ut och 
att frostskadat tegel byts.  

 
 
Föreningens räntekostnader under 2018 har 
minskat md ca 8%. Den låga räntekostnaden 
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beror på att föreningens lån varit placerade 
med rörlig ränta. Den låga räntekostnaden har 
gjort det möjligt att även under 2018 amortera 
föreningens lån med drygt 865 000 kr, vilket 
på sikt kommer att minska våra ränteutgifter 
ytterligare.  
Föreningens investering i vindel genom HSB 
Vind har lett till att kostnaden för föreningens 
el har minskat.  
Fastighetsskatt 

 
Fastighetsskatten har varit mer eller mindre 
oförändrad de senaste åren. Under 2018 har 
föreningen fått en återbetalning av 
fastighetsskatt för 2013-2015 med 103 140 kr.  
Fastigheten 
Fastighetsbestånd 
Fastighetsbeteckning: Tråget 3 
 Antal Yta (m2) 
Lägenheter 98 8781 
Lokaler hyresrätt 1 24 
Kvartershus, gemensamt 
Med Brf. Kärnan 1 153 
Garage 71 1278 
Garageplats för MC 6 
Bilplatser med eluttag 40  
Bilplatser utan eluttag 5 
Åtgärder utförda under året 
Vice ordföranden Tage Sjöström och vicevärd 
Lars Backman utförde den årliga besiktningen 
av fastigheterna under juni månad. 
Under året har flera mer eller mindre 
omfattande åtgärder vidtagits: 
Frostskadat tegel på söderväggar har lagats. 
Brädfodring på soprummet har bytts ut 
Förrådsdörrar på Tråggränd 24-34 och 56-66 
har byts. 
Altandörren i kvartersgården har ersatts med 
en ny dörr. 

Linjer på parkering och tennisbana har målats. 
Läckande tak reparerats. 
Utebelysningen har bytts till ledlampor. 
Ett löpband har införskaffats till föreningens 
gym. 
Nya stolar har inköpts till kvarterslokalen.  
Trädgårdsarbetet har fortsatt under 2018, 
främst för att underlätta och förenkla framtida 
underhållsarbete. Bl. a har rosor flyttats från 
planteringen kring kvartersgården till kullen 
vid parkeringen.  
Skötsel och drift 
Fastighetsskötseln och trappstädningen har 
utförts av Riksbyggen. 
Föreningens administrativa förvaltning har 
skötts av Aspia. 
Inre och yttre miljö 
Inre miljö 
Lägenheterna 
I samband med försäljning besiktas 
lägenheten. Precis som tidigare kan vi 
konstatera att lägenheterna som sålts under 
året varit i gott skick.  
Husen invändigt 
Glädjande är att trapphus och entréer 
fortfarande är i gott skick.  
Yttre miljö 
Översyn av föreningens markanläggningar 
som påbörjades under sommaren 2003 har 
fortsatt. Detta har lett till en synbar förbättring 
av växtligheten.  
Arbetet kommer att fortsätta de närmaste åren, 
varvid träd och buskar kommer att beskäras, 
planteras om eller tas bort.  
Ekonomisk ställning och resultat 
Resultatet av föreningens verksamhet under 
räkenskapsåret och den ekonomiska 
ställningen vid årets utgång framgår av 
efterföljande resultat och balansräkning.  
Föreningens finansiella tillgångar har varit 
placerade hos Nordea vilket på grund av 
ränteläget inte gett någon ränteintäkt under 
2018.  
Under året har föreningens intäkter från 
årsavgifter och hyror gett ett litet överskott. 
Årets resultat visar därför på ett överskott av 
780 145 kr.  
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Årets resultat 104 811 
Balanserat resultat 1 180 948 
 1 285 759 
 
 

Styrelsen föreslår att förutom stadgeenlig 
avsättning på 464 000 kr till fond för yttre 
underhåll, att 730 927 kr tas i anspråk från 
fond för yttre underhåll och att 1 285 759 kr 
överförs i ny räkning.  

 
Flerårsjämförelse 2018 2017 2014 2012 2008 

Nettoomsättning (tkr) 5 234 5 226 5 266 5 264 5 259 
Resultat (tkr) 105 780 260 79 -664 
Soliditet (%) 14.1 13.7 11.0   
Lån per m2 boarea (kr) 2 571 2 669 2 945 3 142 3 448 
Genomsnittlig skuldränta (%) 1 1 2   
Kassalikviditet (tkr) 3 774 2 981 2 068 2 198 2 294 
Fond för yttre fastighetsunderhåll (tkr) 1 139 795 1 450 1 450 1 750 
Årsavgift per m² bostadsyta 535 535 535 535 535,0 
Taxeringsvärde (tkr) 111 616 111 616 75 384 86 103 54 281 

 
 

     

Nyckeltalsdefinitioner  

Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.  

Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.  

Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.  

Genomsnittlig skuldränta (%) 
Bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittliga fastighetslån.  
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Ordlista 

Förvaltningsberättelse  
den del av årsredovisningen, som i text 
förklarar verksamheten, kallas förvaltnings-
berättelse. Övriga delar av årsredovisningen 
är resultaträkning och balansräkning, som i 
siffror visar verksamheten. Förvaltnings-
berättelsen talar om vilka som haft uppdrag 
i föreningen. Den redogör också för 
händelser av väsentlig betydelse för 
bostadsrättsföreningen, som har inträffat 
under räkenskapsåret eller efter dettas slut. 
Den redovisar avgiftsuttag samt lämnar en 
del fakta om fastighetens tillstånd, om 
medlemsförändringar och anställda m.m. 

Resultaträkningen  
visar föreningens samtliga intäkter och 
kostnader för räkenskapsåret. De största 
kostnaderna är oftast ränte-, värme-, 
vatten- och underhållskostnader. Bland 
kostnaderna finns också poster som ej 
motsvaras av utbetalningar under året, t ex 
avskrivningar på inventarier och byggnader 
samt avsättningar till fonder. Det finns 
också utbetalningar som ej motsvaras av 
kostnader, t ex amorteringar av lån. Om 
kostnaderna är större än intäkterna blir 
årets resultat förlust. I annat fall blir 
resultatet vinst, som skall användas enligt 
föreningsstämmans beslut. Normalt avsättas 
vinsten till dispositionsfonden. Om 
verksamheten medför förlust kan denna 
täckas med vinstmedel från tidigare år 
(dispositionsfonden) eller balanseras, dvs 
överföras till nästa räkenskapsår. 

Balansräkningen  
visar dels de tillgångar som föreningen ägde 
vid räkenskapsårets utgång i form av t ex 
fastigheter, inventarier och likvida medel 
(kontanter). Balansräkningen visar vidare 
föreningens lån och skulder samt det egna 
kapital som fanns vid årsskiftet. Till 
skulderna räknas fond för inre underhåll 
(medlemmarnas pengar). De resultat i form 
av överskott (vinst) eller underskott 
(förlust), som resultaträkningen visar, blir i 
balansräkningen en post som svarar mot 
skillnaden mellan tillgångarna och summan 
av lånat och eget kapital. Posten visar 
således, jämfört med föregående år, 
förändringen i föreningens förmögenhet. 

Anläggningstillgångar 
tillgångar som är avsedda för långvarigt 
bruk inom föreningen. Den viktigaste 

anläggningstillgången är föreningens 
fastighet med mark och byggnader. 

Omsättningstillgångar 
är andra tillgångar än anläggningstillgångar. 
Omsättningstillgångar kan i allmänhet 
omvandlas till reda pengar inom ett år. 

Kortfristiga skulder 
skulder som föreningen måste betala senast 
inom ett år. 

Långfristiga skulder 
skulder som föreningen skall betala först 
efter ett eller flera år, ofta enligt särskild 
amorteringsplan. 

Likvida medel 
kontanter och andra tillgångar som snabbt 
kan användas för betalningar. 

Likviditet 
är bostadsrättsföreningens förmåga att 
betala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, 
el, löner, bränsle). Likviditeten erhålls 
genom att jämföra föreningens omsättnings-
tillgångar med kortfristiga skulder. När 
omsättningstillgångarna är större än de 
kortfristiga skulderna är likviditeten 
tillfredsställande. 

Ställda panter  
avser de säkerheter, pantbrev eller 
fastighetsinteckningar, som lämnats som 
säkerhet för erhållna lån. 

Ansvarsförbindelser  
åtagande för föreningen som inte bokförs 
såsom kort- eller långfristig skuld. Kan vara 
borgensförbindelser eller annat åtagande, 
som avgälden.  

Fond för yttre underhåll  
enligt stadgarna skall föreningens styrelse 
upprätta en underhållsplan. Till fonden för 
yttre underhåll avsätts det belopp som 
enligt underhållsplanen erfordras för att det 
yttre underhållet av föreningens hus skall 
tryggas. 

Fond för inre underhåll 
styrelsen beslutar om eventuell avsättning 
till fonden. Fondbeloppet enligt 
balansräkningen utvisar den sammanlagda 
behållningen av samtliga bostadsrätters 
tillgodohavanden. Specifikation av fondens 
fördelning på respektive lägenhet finns hos 
bostadsrättsföreningen och redovisas på 
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sammandraget till inbetalningskortet för 
månadsavgiften en gång per år. Vissa 
föreningar har stadgar med krav på viss 
avsättning per år till fonden för inre 
underhåll. 

Fastighetens värdeminskning  
är den avskrivning av föreningens fastighet 
på grund av ålder och nyttjande som görs 
årligen. 

Avgäld 
erlägger bostadsrättsföreningen till HSB. 
Bestämmelse beträffande avgäld finns i 
stadgar och/eller ekonomisk plan. Avgälden 

är till för att tillgodose erforderlig 
kapitalbildning inom HSB. Den utgår med 
sammanlagt 2.5 % av produktionskostnaden 
för föreningens fastigheter och erläggs 
under en tjugoårsperiod. Ännu ej erlagd 
avgäld redovisas under ansvarsförbindelser. 

Brf Tråget har betalt avgäld i 20 år och har 
därmed fullgjort sin skyldighet mot HSB. 

 

 

 

 

 


