


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/bostadsrättsinnehavare och har därmed enligt
bostadsrättslagen en ”i tiden obegränsad nyttjanderätt” till din
bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina
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 – genom 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. 



Kallelse 

Medlemmarna i HSB bostadsförening Brandsö i Kista, Stockholm, kallas härmed till 
ordinarie föreningsstämma 

J(ista Träff vid Kista Torg i Grönlandssalen 
Torsdag den 21 maj 2015 kl. 19.00 - 21.00 
Från kl.18.15 serveras kaffe/ macka/ frukt 

Dagordning 

1. Öppnande av föreningsstämman 
2. Val av ordförande för stämman 
3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare 
4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 
5. Fastställande av dagordningen 
6. Val av två personer och tillika rösträknare till att justera protokollet 
7. Stämman behörigen utlyst 
8. Styrelsens årsredovisning 

a. Behandling av föreningens mål 
b. Beslut om styrelsens planering 
c. Beslut om styrelsens årsredovisning 

9. Revisionsberättelse 
10. Beslut och fastställande av resultat- och balansräkning 
11. Styrelsens ansvarsfrihet 
12. Beslut om överskott enligt fastställd balansräkning 
13. Beslut om arvode och ersättning för styrelsen 
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
15. Val av styrelsens revisor och suppleant 
16. Val av valberedningen 
17. Val av distriktsombud och suppleant till styrelsen 
18. Motioner och anmälda ärenden 
19. Övriga frågor 
20. Avslutning 

Välkomna! 

Vid stämman har varje bostadsrätt en röst och innehar flera medlemmar gemensam 
bostadsrätt har dessa endast en röst. Rösträtt har medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreingen. För 
fysisk person gäller att endast annan medlem eller medlemmens make/maka, registrerad 
paiiner, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara biträde eller ombud. Ombud får bara 
företräda en medlem och ska ha en dagtecknad fullmakt för detta. 
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ARSREDOVISNING 

HSB bostadsrättsförening Brandsö, arg.nr. 716416-3920 i Stockholm. Styrelsen för HSB bostadsrätts

förening Brandsö i Stockholm får härmed avge följande redovisning för föreningens verksamhet und

er räkenskapsåret 2014-01-01 - 2014-12-31. 

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2014 

Fastigheter 

Föreningen bildades 1976-01-29 och är registrerad hos Länsstyrelsen i Stockholm sedan 1976-03-25. 

Föreningen äger och förvaltar tomträtterna till fastigheterna i kvarteren KastruplO, 11 och 12 inom 

Stockholm. 

Fastigheterna är försäkrade till dess fulla värde i Trygg Hansa. I försäkringen ingår bland annat försäk

ringsmomenten styrelseansvar samt försäkring mot ohyra. Stadgeenlig fastighetsbesiktning invändig, 

genomfördes den 7 februari 2014. 

Föreningsfrågor 

Ordinarie föreningsstämma hölls i Kista träff den 15 maj 2014 och 25 röstberättigade medlemmar var 

närvarande på stämman. Ingen extra stämma har hållits under året. 

Efter föreningsstämman har styrelsen haft följande sammansättning: 

Ordinarie ledamöter 
Matts Jangerstad 
Ann-Christin Kvarneus Krekula 
Suzanne Holm 
Christina Romare 
Mattias Albertsson 
Hulya Okur 
Anders Svensson 

Suppleanter, 
Mesud Shakely 
Anders Skough 

Ansvarsområde 
Ordförande 
Budgetansvarig 
Sekreterare/studieansvarig 
Mark 
Information, hemsidan/IT 
Styrelseledamot 
Styrelseledamot/HSB representant 

HSB representant 

I tur att avgå vid kommande föreningsstämman är ordinarie ledamöterna Suzanne Holm, Christina 

Romare, Hulya Okur samt att suppleanterna väljs på ett år i taget. Styrelsen har under året hållit 16 

protokollförda ordinarie eller extra sammanträden. Utöver detta har protokollförda sammankomster 

gjorts i samband med byggnads- och markbesiktningar samt en planerings/arbetsdagar. 

Arvode har utgått till styrelsen med 3,5 basbelopp i enlighet med stämmans beslut. Ingen ersättning 

för förlorad arbetsförtjänst har betalats ut under perioden. ).:f" 
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Firmatecknare 

Föreningens firmatecknare har av två i förening Matts Jangerstad, Christina Romare, Suzanne Holm 

och Ann-Christin Kvarneus Krekula. 

Distriktsombud 

Ordinarie distriktsombud i HSB Stockholm, distrikt 9 har varit samtliga styrelsemedlemmar. 

Valberedning 

Valberedningen har utgjorts av Sten Johnels, Mikael Henriksson, Tomas Klockar samt Svetlana 

Kuznetsova. 

Revisorer 

Revisorer har varit AB BoRevision, av HSB:s riksförbund utsedd Revisionsbyrå och av föreningen vald 

ordinarie revisor Patrick Amofah och Bo Hedberg som suppleant. 

Studier 

Nya medlemmar i styrelsen har deltagit i grund kurs anordnade av HSB, vilket är ett av målen för för

eningen. 

Lägenheter och lokaler 

Föreningen innehar sju stycken bostadshus med 230 lägenheter samt en fristående fritidslokal, Kvar

nen. Det finns fem lokaler som hyrs ut till kommersiell verksamhet som trafikskola, frisersalong, tand

läkare, kiropraktiker och cykelverkstad. Föreningen hyr ut fritidslokalen Kvarnen till Acade Media AB. 

Föreningen har 78 garageplatser under fastigheten, Kastrupgatan 16. Vi har även ett servitut hos Brf 

Römö och disponerar ytterligare 14 garageplatser med adress Kastrupgatan 2. Föreningen har dess

utom 99 parkeringsplatser under T- banan och 8 gästparkeringar i anslutning till miljöstugan. 

Det är Stockholms Parkerings AB som har föreningens uppdrag att sköta tillsyn med p-avgifter. Det 

finns även en inhägnad plats som kan bokas mot avgift vid längre tillfällen än enstaka timmar. 

För gemensamt bruk har vi två tvättstugor vid Kastrupgatan 6-8 och Kastrupgatan 9. Vid Kastupgatan 

9 finns också en bastu och en föreningslokal som går att boka. Bastun har under året varit bokad för 

bastubad med 313 tillfällen. 

Vi har en miljöstation för föreningens boende med olika fraktioner för sortering av grovsopor, el

avfall, wellpapp, tidningar, ljuskällor samt glas, färgat och ofärgat. Hushållssopor kastas i sopned

kastet som är ansluten till samfällighetsförening Kista Sopsug, där vi är medlemmar. Terminalen för 

sopsugsanläggningen ligger nere vid Köpenhamnsgatan 2 och inom Römö bostadsrättsföreningJK 
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Sammanlagda lokalytor inom Brandsö, 

Antal Benämning Ytor (kvm) 

230 lägenheter (bostadsrätt) 16 674 

5 lokaler (hyresrätt) 963 

1 fritidslokal/Kvarnen 600 

Enligt taxeringsbeskedet är den totala ytan 18 205 kvm, varav 16 674 kvm utgör lägenhetsyta, 1531 

kvm utgör lokalyta och 2 189 kvm är garage. Taxeringsvärdet är totalt 113 495 000.- Skr varav ett 

byggnadsvärde på 88 235 000.- Skr. 

Antal överlåtelser med tillträdesdag under verksamhetsåret 2014 var 20 stycken och antalet nya 

andrahandsuthyrningar var 2 stycken officiellt godkända. År 2013 överläts 19 lägenheter och året 

innan var det 20 stycken. 

Antal rum 

1 
2 

3 
4 

Fördelning i antal överlåtelser 

2 stycken 
10 stycken 
7 stycken 
1 stycken 

Förvaltning och fastighetsskötsel 

Föreningen har ett förvaltningsavtal med HSB Stockholm och det innehåller både den ekonomiska 

förvaltningen och förvaltningsadministrativt. Föreningens fastighetsskötsel upphandlades under 

2013 och sammankopplas med förvaltningsavtalet. Fastighetsskötaravtalet trädde i kraft 2014-03-01 

då AB PeHa genom fastighetsskötaren Göran Pettersson avgick. HSB Mark har haft markskötselupp

draget genom avtal. 

Trappstädning med de inre städytorna har utförts av Samhall och under året gjordes det även en 

grovstädning utöver den avtalade städningen i alla trapphus. ttf 
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Ekonomi 

Femårsöversikt 2014 2013 2012 2011 2010 

Nettoomsättning tkr. 1) 13 996 13 530 12 965 12 893 12 325 

Rörelseresultat tkr. 2) 893 90 1503 551 743 

Resultat e finans. post. Tkr. 2) - 261 -1140 220 - 567 -188 

Balansomslutning tkr 45 348 45 869 44 324 44 027 43 429 

Avgifts- & hyresbortfall % 0 0 0 0 0 

Årsavgiftsnivå för bostäder, kr 649 649 618* 603 588 

Fond för yttre underhåll, tkr. 3) 1602 2 247 1685 2157 2 126 

1) Inkluderar debitering av lägenhets - el från och med 2009 
2) Ny metodik för redovisning av förändring i fond för yttre underhåll från och med 2003, tidigare 
jämförelsetal är inte ändrade 
3) Efter föreslagen resultatdisposition 
*justering av kvm från 685.- ned till 618.-

Väsentliga händelser under året 

Ombyggnad och underhåll 

Föreningen har en 20-årig underhållsplan. Planen ligger till grund för föreningsstämmans beslut om 

fondering eller att ta fondmedlen i anspråk. Fortlöpande så har styrelsen att göra avvägningar och 

omprioriteringar under verksamhetsåret. Med en stigande ålder på den tekniska utrustningen så vet 

vi att vi också kommer att få stigande kostnader framöver. 

Nytt förråd 

Nytt förråd intill miljöstugan har byggts under 2014. Förrådet är till för förvaring av kasserade vit

varor innan de skickas för återvinning. 

Cykelställ 

Tre cykelställ har flyttats, Kastrupgatan 11 och 16 samt Köpenhamnsgatan 6-8. Nya cykelställ har nu 

upprättas under tak vid bland annat Kastrupgatan 1 samt baksidan av miljöstugan. Åtgärden är till för 

att förbättra kring våra rabatter och även skötseln av detsamma plus kopplat till snöröjningen. 

Markarbete 

Markarbete med grävarbeten har utförts runt Ka 16 för att förhindra att regnvatten rinner ner via en 

evakueringslucka och in i garaget. Vi har också anlagt nya rabatter framför Kastrupgatan 16 och även 

bytt ut den gamla "trälådan" vid ingången. Förslag på vad rabatterna och planteringarna ska inne

hålla har arbetats fram och plantering har delvist påbörjats. Detta arbete kommer att_ färdigställas~ 

under våren 2015 så snart vädret tillåter. /Ut 
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Tak och fasadbesiktning 

Nynästak har utfört besiktning samt rensat och justerat mindre fel på samtliga tak i föreningen. De 

rapporterades också om kraftiga sprickor i fasader som åtgärdades via TP Mur och Puts. 

Miljöförvaltningen 

Nya och kompletterande radonmätningar har genomförts under 2014 och mätvärden har rapport

erats vidare till Stockholms stads miljöförvaltning som har myndighetskrav på oss. Våra mätvärden av 

Radon har i ett par lägenheter varit höga och därför behövs göra förnyade prov för att säkerställa en 

nivå, samt kunna få fram åtgärder för att minska nivån för Radonet. 

OVK, obligatorisk ventilationskontroll 

OVK- besiktningen som genomfördes 2009 resulterade i att ett par fläktar fick byta plats mellan hus

kropparna för att motsvara kraven på rätt flöde. De här mätningarna och kontrollerna måste göras 

regelbundet och under 2014 var det dags för en ny genomgång, även den här typen av åtgärder är 

lagbundna med myndighetskrav. 

Rensning av kanalerna har utförts av samtliga fläktar och rör i föreningen, förutom i garaget på Ka 16. 

Dokumenterade brister skall åtgärdas i de fall som har framkommit, antingen genom bostadsrätts

innehavaren eller med avrop från HSB. En efterföljande kontroll och justering av flöden kommer att 

utföras och samtliga don som är av äldre modell kommer att bytas i lägenheterna. 

Värmesystemet 

Underhållsarbetet under 2010 fokuserades på värmeoptimeringen och det arbetet kom att fullföljas 

under 2011. Arbeten med ventilation och byte av radiatorventiler påbörjades under våren 2011 och 

skulle ha slutförts under maj - juni 2012 enligt planen. Arbetet under 2013 har också kommit att fort

sättningsvis fokuseras på ett fortsatt arbete med injustering av värmen, men framför allt de "bom" 

jobb där entreprenören tidigare inte kommit in i lägenheterna. Hela underhållsarbetet har dragit ut 

på tiden på grund av att ett flertal lägenheter i föreningen inte har varit tillgängliga av olika anled

ningar. Det har också förekommit ombyggnationer som inte har varit godkända av styrelsen och där 

man har byggt på ett sätt som inte är förenligt efter gällande byggregler och den standard som finns 

inom föreningen. 

Fönstermålning 

Under sommaren 2014 har ett fortsatt underhåll med fönstermålning och fastsättning av plåt över 

bottenstycket i fönstren som genomförts. Efter den uppgjorda underhållsplanen var det Ka 16 samt 

Kvarnen att måla och montera plåtstycken över bottenstycket. För att följa effekten av målnings

arbetet görs samtidigt en kontroll av våra fönsterbågar och deras kondition. 

Lagning av garagegolv 

Garaget under Kastrupgatan 16 har en del skiktningar i golvet vilket innebär att vi måste i begränsad 

omfattning knacka ur golvet på ett par ställen så kallade "bommar". Under 2012 påbörjades ett 

underhållsarbete i garaget, det arbete har slutförts under 2014. Under arbetets gång så har det vis~k 

sig att skadorna var av större omfattning än vad som först framkommit. rff!' 
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Det har också inneburit att vi har haft större kostnader för det planerade arbetet vilket inte heller har 

varit med i budgeteringsarbetet och som påverkar resultatet på ett negativt sätt. Dock har styrelsen 

tagit beslutet att göra det här arbetet klart. Det kan tillkomma några få p-platser som också behöver 

få sina "bomskador" lagade. Det arbetet skall hanteras under 2015. 

Storstädning av garagen 

Städningen av garaget utförd u a en gång under året. Framöver planeras minst 2 storstädningar per 

år för att få ett bättre underhåll av miljön och golven som med damm samlar fukt som på sikt förstör 

betongen. 

Upprustning av P-platserna 

En upprustning av marken, buskar och uppjustering av räcken med uppmärkning av p-platserna 

under T-banan har gjorts under 2013, för att våra platser skall vara attraktiva och även säkrare. Det 

arbetet gjordes nu av vår förening på egen hand och inte som tidigare planerats gemensamt alla för

eningar emellan. 

Nytt el avtal 

Nytt elavtal har tecknats med Grön el via fd. Kraft och Kultur numera Nordic Green Energy. Den nya 

kostnaden ligger på 120 öre/kWh, vilket är en sänkning med 40 öre/kWh. Avtalet kommer att träda i 

kraft 2014-10-01 och gäller i tre år. 

Väsentliga händelser efter årets utgång 

Fritid 

En gemensam vår- och häststädning har under året genomförts. Flera frivilliga har även detta år bi

dragit till att sköta om våra krukor och planteringar. Portombuden har fortsatt sin verksamhet under 

2014 och utgör styrelsens närmaste kontakt när det gäller den yttre miljön i anslutning till respektive 

hus. 

Miljöförvaltningen 

Installation av radonfläktar är sedan tidigare gjort i våra kulvertar för att minska radonhalten i delar 

av våra fastigheter. Under 2010-2011 är efterkontroller gjorda för att mäta hur effekten av de gjorda 

förbättringarna har gett för resultat. Nya mätningar har genomförts under 2014 och rapporteras vid

are till Stockholms stads miljöförvaltning som har myndighetskrav på oss. Vi inväntar nu de resteran

de resultaten och då det tidigare inte varit helt tillfredställande så kommer åtgärder att vidtas under 

2015. 

OVK - besiktning 

Ytterligare en efterkontroll av flödet kommer att göras i samtliga lägenheter på våren 2015. Kvar 

finns att rengöra ventilationssystemet ned till garaget och i garaget på Ka 16, vilket kommer attgJ< 

genomföras senare i samband med städningen av garagen. 
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Hissar 

Hissarna är en kommande fråga för föreningen och en avvägning mot de nya krav som finns när det 

gäller underhåll och krav på innerdörrar. Vi kommer att i samråd med förvaltaren se på olika lösning

ar som kommer att vara funktionella över tid, både till säkerhet och underhållet invändigt i hisskorg

en. 

Ritningar över fastigheterna 

Behovet av att bättre kunna hantera föreningens ritningar över våra byggnader i samband med 

underhållsarbeten och inventeringar har kommit upp. Därför så har styrelsen gjort våra ritningar 

digitala för att lättare kunna förmedla information vid renoveringar eller annat underhållsarbete. Vi 

har nu fått tillbaka våra originalritningarna och finns nu bevarade i föreningen, dokumentskåp för 

dem ska köpas in och kommer att hanteras vid flyttning av lokalerna inom föreningen. 

Fönstermålning 

Under 2015 kommer en fortsatt fönstermålning att utföras i föreningen. Beslut finns sedan tidigare 

och vi håller oss fortfarande till den påbörjade planen för underhållsarbetet av våra fönster. Tyvärr så 

drar även detta arbete ut på tiden då boende inte bereder styrelsen tillträde för underhållsarbeten. 

Idag finns det fler olika erfarenheter om att förnya fönster och styrelsen anser att den sortens in

grepp med att byta hela fönsterpartier inte är aktuellt i våra fastigheter än. Till kostnad och efter 

dagens material så finns det lösningar som kommer att vara bättre och billigare för att förbättra våra 

fönster. Naturmaterial står sig bra när det gäller olika förmågor med isolering och som lätt kan för

bättras med traditionell målning. Det finns även lösningar med värmekällor som finns integrerade i 

fönstren, vilket är en intressant lösning. 

Förväntad framtida utveckling 

Budget för år 2015 

Det är styrelsens bedömning att avgifterna kommer att behöva höjas mer de närmaste åren i jäm

förelse med tidigare perioder. Under 2013 var styrelsens bedömning att avgiftshöjningen med 5 % 

under 2014 skulle täcka uppkomna kostnader såsom efterfakturering av el. Höjningen på avgiften 

2015 med 5,5 % beroende på kostnader som föreningen fick med kostnader för indexuppräkningar 

och avgifter och taxor. Historiskt så hade inte föreningen några större höjningar av avgiften under 

2009 - 2011 vilket då inte avspeglade den stigande kostnaden för underhåll. 

Vi kommer att få ett förändrat arbetssätt med fastighetsskötseln i och med ett annat avtal och att vi 

har mål som behöver infrias i strävan om den övergripande ekonomin för föreningen på sikt. Vad den 

höjningen kommer att innebära är ett arbete för styrelsen att arbeta fram och samråda med förvalt-

ningen om. ·~ 
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Förslag till resultatdisposition 

Stämman har att ta ställning till: 

Balanserat resultat 

Årets resultat 

Styrelsen föreslår följande disposition: 
Uttag ur yttre underhållsfond 
Överföring till yttre fond enligt plan/budget 
Överföring från balanserat resultat 

982 766.-

261803.-
1244 569.-

958 971.-
1007 000.-
1292 598.-
1244 569.-

Ytterligare upplysningar om föreningens resultat- och ställning finns i efterföljande resultat- och 

balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. 

Förslag till stämman 2015 

Mål för brf Brandsö 

Verksamhetsmålen ligger i riktning med de tidigare beslutet från stämman 2007 som långsiktiga och 

styrelsen anser att det inte finns anledning att ändra på dem. Brf Brandsös inriktning är att förening

ens beslut och aktiviteter ska främja medlemmars ekonomi och nytta. Som ett led i detta ska styrel

sen öka attraktiviteten med ett långsiktigt boende i föreningen genom ökad trivsel och konkurrens

kraftiga avgifter genom; 

• att föreningen verkar för en förbättrad inre och yttre miljö 
• att alla medlemmar får en frekvent och högkvalitativ information 
• att onödig förbrukning av el, vatten och värme på sikt elimineras 
• att vårda utrustning och i övrigt föreningens egendom 

Avgifter i föreningen 

År Höjning/sänkning/oförändrad Förändring i procent 

2013 Höjning - genomförd 5,0 

2014 Oförändrad 

2015 Höjning - genomförd 5,5 

V 
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Verksamhetsmål för kommande period 

Verksamhetsmål Mängd Klart Ansvarig 

Årliga informationsmöten där plan- 1 ggr/år Årligen Ordförande med ekono-

eringen presenteras miansvarig 

Skriftlig information till medlemmarna 4 ggr/år Årligen Ordförande med infor-

genom Brandsöborna mationsansvarig 

Aktuella hemsidor/facebook.se och Löpande Löpande Ordförande med infor-

direktkanal till styrelsen att utveckla mationsansvarig 

och förbättra 

Utbildning och fortbildning av Nya i styrelsen Fortlöpande Ordförande med studie-

styrelsen skall genomgå en ansvarig 

grund utbildning 

Yttre miljön skall koordineras med 2 ggr/år Årligen Ordförande med träd-

underhållsplanen och via marksynen gårdsansvarig 

Optimering av föreningens värme- Kontinuerlig 2015 Ordförande med 

system under en femårsperiod (start uppföljning av styrelsen 

2008) med mål om en besparing på ekonomiska 

minst 9 % nivåer 

Fastighetssyn både invändig och 1 ggr/år vardera 2015 Ordförande med styr-

utvändig elsen och förvaltaren 
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Underhåll i föreningen - avcheckning av tidigare beslutade mål 

År Kostnad Större underhållsåtgärder som planerats under året 2014 

2010 3 300 tkr Utbyte av Radiatorventiler - KLART 

2012 injusteringar 2013 - 2014 de sista installationsarbeten en sista 

justering under 2015 

2010 100 tkr Betonggolven i garaget Ka 16 - 2015 KLART 

2012 200 tkr Dränering av husgrunderna av samtliga fastigheter - KLART 

En sista justering görs våren 2015 pga. fördröjningar 

2012 45 tkr Nya lekredskap till lekplatsen - KLART 

2013 480 tkr Fönstermålning - KLART 

2013 133 tkr Fönsterputs och storstädning av trapphus - KLART 

2014 400 tkr Fönstermålning - upphandling plåtning av bottenstycken - KLART 

2014 450 tkr Upprustning av markytor i samband med dränering, vissa 

asfaltarbeten, omflyttning av cykelställ och lokaler - KLART 

2014 185 tkr Nya fläktar tvättstugorna - KLART 

2014- 270 tkr OVK - besiktning - uppskattad kostnad - EJ KLART 

2015 
Fortsatt genomgång med intrimning till rätta värden, våren 2015 

2015 15 tkr Dokumentskåp för originalritningar till styrelserummet - EJ KLART 

2015 140 tkr Bokningstavlor i tvättstugorna - EJ KLART 

2015 700 tkr Delning av distributionsledning (värmesystemet) i kulverten till 

lägenheterna - EJ KLART 

2015 150 tkr Utebelysning (stolarna plus entre) - uppskattad kostnad - EJ KLART 

V 
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Underhåll i föreningen - mål med visioner om att genomföra 

Förslag Kostnad Tidsperioden Mål eller vision 

Taken med bräckt bjälklag 110 tkr 2015 M 

Taken med uppstigningsluckor 96 tkr 2015 M 

Tvättstugorna bokningstavlor 150 tkr 2015 M 

Föreningsförrådet i garaget det nya 20 tkr 2015 M 

Fd. målarförrådet ytskikt plus skåp 30 tkr 2015 M 

Föreningsexpeditionen 10 tkr 2015 M 

Delning av VVS till lägenheterna 750 tkr 2015 M 

lnglasningar Ka 16 och avrinning 80 tkr 2015 V 

Vindar med tilläggsisolering 1200 tkr 2016 M 

Markplaneplattan Ka 16 120 tkr 2016 V 

Garageporten till nedre garaget 60 tkr 2016 V 

Tvättstugorna renovering av ytskikt 300 tkr 2017 M 

Fönstermålning fortsätning 700 tkr 2017 

Hissar ytskikt - uppgradering per hiss 275 - 600 tkr 2015-2017 V 

Trapphusen ytskikten 1000 tkr 2015-2017 V 

Energibesparing inomhus 800 tkr 2015-2017 V 

Planteringar Ka 10 - 12 - 7 - 6-8 14 400 tkr 2015-2018 V 

Totalkostnad för hela perioden ca. 6 200 - 12 800 tkr 
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HSB Bostadsrättsförening Brandsö i Stockholm 

Resultaträkning 

Rörelseintäkter 
Nettoomsättning 

Rörelsekostnader 
- -

Driftskostnader 
Övriga externa kostnader 
Planerat underhåll 
Personalkostnader och arvoden 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Summa rörelsekostnader 

Rörelseresultat' 

Finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 
Summa finansiella poster 

_Årets resultat -

Not 1 

Not 2 
Not 3 

Not 4 

Not 5 
Not 6 

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

13 996 764 13 530 932 

-10 644 020 -10 349 782 
-197 131 -153 128 
-958 971 -1 652 247 
-233 255 -230 960 

-1 069 412 -1 054 357 
-13 102 789 -13 440 474 

893 975 90-458 

6 339 2 883 
-1162 116 -1140 782 
-1155777 -1137 899 

-261803 - -1_ 047 4~1-~ 
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Org Nr: 716416-3920 

HSB Bostadsrättsförening Brandsö i Stockholm 

Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella an!äggningstil/g§ngar 
Byggnader och mark 
Inventarier och maskiner 

Finansiella an!äggningstillg§ngar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 
Avräkningskonto HSB Stockholm 
Aktuell skattefordran 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Not 7 
Not 8 

Not 9 

Not 10 
Not 11 

Not 12 

2014-12-31 2013-12-31 

42 243 923 42 674 320 
0 0 

42 243 923 42 674 320 

500 500 
500 500 

42 244 423 42 674 820 

185 457 176 587 
1 869 335 2 377 636 

27 693 29 303 
246 929 

954 214 577 118 
3 036 945 3 161 573 

66 777 33 283 

3 103 722 3 194 856 

45 348144 45 869 676y 
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Org Nr: 716416-3920 

HSB Bostadsrättsförening Brandsö i Stockholm 

Balansräkning 

Eget kaQital och skulder 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Insatser 
Upplåtelseavgifter 
Yttre underhållsfond 

Fritt eget kapital/ansamlad förlust 
Balanserat resultat 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Lev era ntörssku lder 
Fond för inre underhåll 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa skulder 

Summa eget kapital och skulder 

Stijlld~ säkerheter och ansv~rsförbindelser 

Ställda säkerheter 
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 
Summa ställda säkerheter 

Ansvarsförbi ndelser 

Not 13 

Not 14 

Not 15 
Not 16 

2014-12-31 2013-12-31 

1 641 300 1 641 300 
2 826 500 2 826 500 
1 602 459 2 247 706 
6 070 259 6 715 506 

-982 766 -580 573 
-261 803 -1 047 441 

-1 244 569 -1 628 013 

4 825 690 5 087 493 

36 447 447 36 616 215 
1 273 510 1 510 578 

946 802 926 921 
4 575 75 

1850120 1 728 394 
40 522 454 40 782 183 

45 348 144 45 869 676 

- - ~-- -

41 840 700 41 840 700 
41840 700 41840 700 

Inga Inga p 
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Org Nr: 716416-3920 

HSB Bostadsrättsförening Brandsö i Stockholm 

Kassaflödesa ila lys 

Löpande verksamhet 
Resultat efter finansiella poster 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
Avskrivningar 
Kassaflöde från löpande verksamhet 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning (-) /minskning ( +) kortfristiga fordringar 

·.Ökning ( +) /minskning (-) kortfristiga skulder 
kassaflöde från löpande verksamhet 

Investeri ngsverksam het 
Investeringar i fastigheter 
Kassaflöde från investeringsverksamhet 

Finansieringsverksamhet 
Ökning ( +) /minskning (-) av långfristiga skulder 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 

·Årets kassaflöde - - - -~...-.~--~--

~~i~ida medel vid årets början 

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

-261 803 -1 047 441 

1 069 412 1 054 357 
807 609 6 916 

-383 673 37 181 
-90 961 -238 709 
332 976 -194 612 

-639 015 -1 945 735 
-639 015 -1 945 735 

-168 768 2 831 232 
-168 768 2 831 232 

-474 807 690 885 

2 410 919 1720034 

1936 112 2 410 919 'Y' 
I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto 
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. 
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Org Nr: 716416-3920 

HSB Bostadsrättsförening Brandsö i Stockholm 

Redovisnings- och värderingsprinci~er 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: l(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 komponentindelning av 
hyresfastigheter men med anpassning till bostadsrättsföreningens särskilda förutsättningar. Detta medför en förändring 
gentemot föregående års beräkning av avskrivningskostnader. 

Byggnadens komponenter skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och har under året skrivits av med 1,95 % 

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 privatbostadsföretag 
enligt inkomstskattelagen (1999: 1229). 

Föreningens skattemässiga underskott är oförändrat ifrån föregående år och uppgick vid utgången av räkenskapsåret till 32
11

/ 

749 972 kr I°' 
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Org Nr: 716416-3920 

HSB Bostadsrättsförening Brandsö i Stockholm 
2014-01-01 2013-01-01 

Noter 2014-12-31 2013-12-31 

Not 1 Nettoomsättning 

Årsavgifter 10 832 276 10 831 435 
Årsavgifter el 1 029 310 1 088 493 
Hyror 1 737 671 1 511 721 
Bredband 345 125 57 500 
Övriga intäkter 253 881 149 683 
Bruttoomsättning 14 198 263 13 638 832 

Avgifts- och hyresbortfall -113 698 -19 375 
Hyresförluster -9 -732 
Avsatt till inre fond -87 792 -87 792 

13 996 764 13 530 932 

Fastighetsskötsel och lokalvård 1 495 605 1 964 604 
Reparationer 2 017 916 945 540 
El 1 620 484 2 001 286 
Uppvärmning 2 164 534 2 369 023 
Vatten 459 823 461 203 
Sophämtning 168 113 223 803 
Fastig hetsförsäkring 178 215 146 980 
Kabel-TV och bredband 507 823 280 742 
Fastighetsskatt 316 860 315 250 
Förvaltningsarvoden 647 770 570 289 
Tomträttsavgäld 1 002 500 1 002 500 
Övriga driftskostnader 64 377 68 563 

10 644 020 10 349 782 

Not3 Övriga -externa kostnader 

Hyror och arrenden 1 000 0 
Förbrukningsinventarier och varuinköp 17 973 2 900 
Administrationskostnader 83 870 74 415 
Extern revision 17 250 16 613 
Konsultkostnader 13 688 0 
Medlemsavgifter 63 350 59 200 

197 131 153 128 

Not4 -

Arvode styrelse 155 750 154 000 
Revisionsa rvode 8 900 8 800 
Övriga arvoden 8 900 8 800 
Löner och övriga ersättningar 250 1 250 
Sociala avgifter 54 455 54 110 
Övriga personalkostnader 5 000 4 000 

233 255 230 960 

Not S Ränteintäkter~och liknande res ultatposter 

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 1 247 1 780 
Ränteintäkter skattekonto 317 103 
Övriga ränteintäkter 4 775 1 000 

6 339 2 883 

Not6 R~nteko~!li'd~roctt liknande resulta~poster 

Räntekostnader långfristiga skulder 1144 629 1103 777 
Övriga räntekostnader 17 487 37 005 

1162 116 1140 7821' 
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Org Nr: 716416-3920 

HSB Bostadsrättsförening Brandsö i Stockholm 

Noter 2014-12-31 2013-12-31 

Not 7 Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Anskaffningsvärde byggnader 54 644 254 49 369 307 
Årets investeringar 639 015 5 274 947 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 55 283 269 54 644 254 

Ingående avskrivningar -11 969 934 -10 915 577 
Årets avskrivningar -1 069 412 -1 054 357 
Utgående ackumulerade avskrivningar -13 039 346 -11969934 

Utgående bokfört värde 42 243 923 42 674 320 

Taxeringsvärde 
Taxeringsvärde byggnad - bostäder 85 000 000 85 000 000 
Taxeringsvärde byggnad - lokaler 3 235 000 3 235 000 

Taxeringsvärde mark - bostäder 24 800 000 24 800 000 
Taxeringsvärde mark - lokaler 460 000 460 000 
Summa taxeringsvärde 113 495 000 113 495 000 

Nots · inventarier och maskiner 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärde 53 785 53 785 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 53 785 53 785 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Ingående avskrivningar -53 785 -53 785 
Utgående ackumulerade avskrivningar -53 785 -53 785 

Bokfört värde 0 0 

Not9 Aktier, andelar och värdepapper 

Ingående anskaffningsvärde 500 500 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 500 500 

Andel i HSB Stockholm 500 500 

Not 10 Övrig~ .kortfristiga fordringar 

Skattekonto 246 929 
246 929 

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 954 214 577 118 
954 214 577118~ 

Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt 
intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår. 
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Org Nr: 716416-3920 

HSB Bostadsrättsförening Brandsö i Stockholm 

Noter 

Not 12 

Not 13 

NoU4 

Not-15 

Kassa och bank 

Handkassa 
Handelsbanken 
Nordea plusgiro 

Förändring av eget ka~~ita""'_I ~~----~ 

Insatser 
Belopp vid årets ingång 1 641 300 
Resultatdisposition 
Årets resultat 
Belopp vid årets slut 1641300 

-_ Skuld~r fill kreditinstituT 

Låneinstitut Lånenummer 
Stadshypotek 388470 
Stadshypotek 464470 
Stadshypotek 522241 
Stadshypotek 669031 
Stadshypotek 706857 
Stadshypotek 710680 
Stadshypotek 783801 

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 

Uppi. 
avgifter 
2 826 500 

2 826 500 

Ränta 
3,95% 
4,19% 
2,31% 
2,30% 
2,74% 
2,65% 
2,13% 

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 

Källskatt 
Övriga kortfristiga skulder 

Yttre uh 
fond 

2 247 706 
-645 247 

1602 459 

Ränteändr 
dag 

2015-10-30 
2016-06-30 
2015-03-17 
2015-01-30 
2015-12-01 
2015-12-01 
2017-09-30 

2014-12-31 

0 
31 902 
34 875 

66 777 

Balanserat 
resultat 

-580 573 
-402 194 

-982 766 

Belopp 
2 300 000 
9 160 232 

10 787 215 
1 200 000 
1 500 000 
1 500 000 

10 000 000 
36 447 447 

0 
4 575 

4 575 

2013-12-31 

1 039 
2 259 

29 985 
33 283 

Årets resultat 
-1 047 441 
1 047 441 
-261 803 

-261803 

Nästa års 
amortering 

0 
0 

168 768 
0 
0 
0 
0 

168 768 

36 278 679 

35 603 607 

75 
0 

75 7rl 
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Org Nr: 716416-3920 

HSB Bostads.rättsförening Brandsö i Stockholm 

Noter 

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna räntekostnader 
Förutbetalda hyror och avg ifter 
Övriga upplupna kostnader 

2014-12-31 

167 899 
1100 257 

581 964 
1850 120 

2013-12-31 

166 548 
1 074 764 

487 082 
1728394 

Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder 
som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år. 

den 7.CJ-6'1-l_OV·~-, .. .................................................. .. 

' ' ''' ' '' ' • •.~mm And ·"' S nsson 

h:r/ll''''''''''mmo•• !(tv~N.i~ 

JJ!~ 
·su:z·ä·;;·;;·e ... Höi·m················ .................. . 

Vår revisionsberättelse har 2of)-D)- ö 6 lämnats beträffande denna årsredovisning 

" p ~ V1 - 1'1-llA 
............ .. .. .............. .. ......... ~ ... ~.~-~·~ 

Joakim Häll 
Av föreningen vald revisor BoRevision AB 

Av HSB Riksförbund utsedd revisor 
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Org Nr: 716416-3920 

Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Brandsö i Stockholm, arg.nr. 716416-3920 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB 
Bostadsrättsförening Brandsö i Stockholm för räkenskapsåret 2014-
01-01 -2014-12-31. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning 
som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av 
vår revision. Granskningen har utförts enligt god redovisningssed. 
För revisorn från BoRevision AB innebär detta att denne har utfört 
revisionen enligt lnternational Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i års
redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar 
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar 
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 2014-12-31 
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenl ig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen . 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB 
Bostadsrättsförening Brandsö i Stockholm för räkenskapsåret 2014-
01-01 - 2014-12-31 . 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som 
har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen 
på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid 
med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 

Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

1' 

Stockholm den -6 I ) _ 2.P \ ~ 

~r~ _ft:--A 
Av föreningen vald 
revisor 

--~ 
BoRevision AB 
Av HSB Riksförbund 
förordnad revisor 

JoaklmHlll 
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Org Nr: 716416-3920 

HSB Bostadsrättsförening Brandsö i Stockholm 

Totala kostnader 
Personalkostnader 

Räntekostnader 2% 

Avskrivningar 
7% 

Planerat underhåll 
7% 

Övriga externa kostnader 
1% 

8% 

Fördelning driftkostnader 

•Ar 2014 oAr 2013 

Drift 
75% 

22



MOTION 1 

Motion till årsstämma i HSB:s bostadsrättsförening Brandsö 2015 

Datum 22/3-2015 

Motionär: Perry Ekstrand, lägenhet: 230, Kastrupgatan 11 

Motion: 

Jag föreslår att öppettider i vår miljöstuga förändras till förmån för oss boende i Brf Brandsö. 

Motivering: 

Anledningen är att kunna på veckans alla dagar under tider som är mer flexibla jämfört med i dag. 

Som det är nu är dom tidpunkter måndag-söndag 07:00-09:00 samt söndag 17:00-19:00 inte flexibla 

nog för varken mig eller andra boende somt.ex. har oregelbundna arbetstider eller av andra orsaker 

inte kan utnyttja miljöstugan fullt ut dessa tider. Sen är det många som tyvärr inte har varken 

kontroll på öppettiderna eller bryr sig och då hamnar allt skräp lätt utanför. Och i bästa fall är det 

någon annan som kastar detta då det nu är öppet. 

Så kunna ha öppettider som det är it.ex. Brf Römö 06:30-20:00 alla dagar är mer rimligt. 

Perry Ekstrand 

STYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN 

Öppettiderna för Miljöstugan har en lång historik om varför nuvarande tider finns så förlagda som de 

är. Genom erfarenhet så har längre öppettider inneburit mer sopor och ett överutnyttjande. Det är 

attraktivt att på nära håll slänga sina sopor på ett smidigt sätt. Eftersom vår entreprenör väger våra 

sopor som vi får betala ett kilopris för och det kopplat till ett grundbelopp så har vi fått ned våra 

kostnader för miljöstugan med nästan SO%. Den årliga kostnaden för denna funktion med en Miljö

stuga kostar årligen drygt 168 000.- vilket är ca. 14 000.- i månaden. 

Styrelsen kan tänka sig att öka antalet kvällstider för att vara mer flexibla med möjlighet för att kasta 

sopor - grovsopor. 

MOTION 2 

Datum 2015-03-21 

Motionär: Lars-Åke Snabb, Kastrupgatan 16 

Motion 

Jag vill att styrelsen tar kontakt med Stockholm stad om att röja i skogen bakom Ka 16. 

STYRELSENS VAR PÅ MOTIONEN 

Det som motionären tar upp ser vi som en självklarhet att vi skall ha välskötta områden med allmän

ningar som staden på eget initiativ sköter om. Styrelsens beslut är att vi kommer att tillskriva staden 

om det som motionären tar upp. Där med anses motionen besvarad. 
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Fullmakt 

Varje medlem har en röst. 
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. 
Endast medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, annan 
närstående(=förälder, syskon eller barn) eller annan medlem får vara ombud. 

Ombud får bara företräda en medlem. 

Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller högst ett år efter utfärdandet. 

Ort ……………………………………….       Datum ……………………..... 

Fullmakt för ……………………………………………………………………… 

att företräda bostadsrättshavaren ………………………………………………… 

Lägenhetsnummer ………..……….. i brf ………………………...……………... 

Bostadsrättshavarens egenhändiga namntäckning: 

……………………………………………………………………………………. 

(Namnförtydligande) ………………………………………………….................. 

(Fullmakten behöver inte vara bevittnad) 



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 samt redovisar en del fakta om antalet 
medlemmar m m. 

Den ekonomiska redovisningen, 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 har haft under året. Intäkter 
minus kostnader = årets överskott/underskott. 
För en bostadsrättsförening gäller det 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 avsättning 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 föreningens omsättningstillgångar i 
form av t ex 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 
tillfredsställande. 

Skulder: Skulder till utomstående; dels sådana som 
ska betalas inom ett år, dels skulder till kreditinstitut. 

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 fondavsättning fattas av föreningsstämman. 

Fond för inre underhåll: I de 
bostadsrättsföreningar 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 avtalsenligt 
åtagande, som avgäld. 

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