
 
 

Malmö 2017-09-12 
 

 
 

 
VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM BOR I HSB BRF IDA, MALMÖ  

MED ANLEDNING AV VÅR EKONOMISKA SITUATION 

 

 
I dag har vi i HSB brf Idas styrelse blivit informerade om att några av våra leverantörer kan ha 
kopplingar till ekonomisk brottslighet. Med anledning av detta och vår ekonomiskt svåra 
situation har vi i dag haft möte med HSB Malmö och diskuterat situationen.  
 
I samarbete med HSB Malmö vill vi här informera dig som bor i HSB brf Ida om vad som har 
hänt, vad vi i styrelsen kommer att göra och vad du som boende kan göra.   
  

Vad har hänt? 
Föreningen har hamnat i en besvärlig ekonomisk situation. Den 4 september 2017 skickade vi i 
styrelsen ut ett informationsblad till samtliga boende för att informera att föreningens avräkningskonto 
uppgick till 7 730 613 kr, leverantörsskulderna uppgick till 22 945 890 kr och föreningens lån uppgick 
till 335 871 794 kr. 
 
Det har framkommit att ett antal leverantörer som vi har anlitat för renovering och ombyggnad kan ha 
kopplingar till ekonomisk brottslighet. 
 
Vår årsredovisning för räkenskapsåret 2016 har inte presenterats och inte skrivits under av den 
auktoriserade revisorn, då denne inte har fått svar på sina frågor.  
 

Vad kommer HSB brf Idas styrelse att göra nu? 
Vi har färdigställt svar till revisorn och kommer att överlämna dessa den 13 september 2017 så att vi 
kan få en fullständig årsredovisning.  
 
Vi kommer lämna in en polisanmälan, med anledning av att några av de leverantörer som  
vi har anlitat för renovering och ombyggnad kan ha kopplingar till ekonomisk brottslighet. 
 
Vi kommer inte att betala några fakturor som misstänkts ha koppling till ekonomisk brottslighet. Vi 
betalar endast de fakturor där vi kan säkerställa riktigheten.  
 
Vi kommer genomföra en statusbesiktning tillsammans med HSB Malmö för att kontrollera de 
ombyggnads- och renoveringsprojekt som vi har beställt. 
 
Vi kommer att kalla till årsmöte så snart årsredovisningen är färdigställd. 
 
På årsmötet kommer vi att ställa våra platser till förfogande så att en ny styrelse kan väljas. 
 
På årsmötet kommer vi även att presentera bostadsrättsföreningens ekonomi per den  
30 juni 2017.  
 

Frågor som har inkommit till brf Idas styrelse 
Kommer min hyra att höjas? 
Nej, den nuvarande styrelsen kommer inte att höja din hyra.  
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Kommer min lägenhet att göras om till hyresrätt?  
Nej, den nuvarande styrelsen kommer inte att göra om lägenheterna till hyresrätter. 
 
Kommer HSB brf Ida att gå i konkurs? 
Vi arbetar aktivt, med stöttning av HSB Malmö, för att ordna upp den ekonomiska situationen utifrån 
medlemmarnas intressen.   
 

Vad kan jag som bor i HSB brf Ida göra? 
Håll dig uppdaterad via vår hemsida https://www.hsb.se/malmo/brf/ida/.  
 
Årsredovisningen kommer skickas till dig via post, läs den noggrant. 
 
Gå på årsstämman (information om datum för årsstämman kommer inom kort).  
 
Fundera på om du vill kandidera själv, eller nominera någon annan till en förtroendepost i styrelsen – i 
och med att vi i styrelsen ställer våra platser till förfogande.  
 

Frågor eller funderingar? 
Vi förstår att ni är många som är oroliga och har funderingar. Vi kommer kontinuerligt att uppdatera er 
med mer information. Information lämnas i era postlådor och publiceras på vår hemsida 
https://www.hsb.se/malmo/brf/ida/. 
 
Har du frågor angående vår ekonomi, kontakta oss via vicevärdens e-post, vicevard@hsbbrfida.se 
 
Vill du göra felanmälan, kontakta Bkrp förvaltning, telefon 0101-75 51 01, vardagar kl 8-16. Utöver 
denna tid, kontakta HSB Jour 0104-42 30 00. 
 
Har du allmänna frågor om hur det fungerar att bo i en bostadsrätt och ditt medlemskap i HSB Malmö, 
kontakta HSBs juridiska medlemsrådgivning på telefon 0771-472 472, vardagar kl 9-15. 
 

 

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen i HSB brf Ida 
 
 

Rättelse av tidigare utskickat informationsblad ”Information till boende i HSB Brf Ida i Malmö med 
anledning av ekonomin i föreningen”, den 4 september 2017. I tredje stycken ska det stå ”Därtill 
tillkommer under räkenskapsåret 2016 kostnad av klinker i källaren inkl. moms på 5 684 375 kr” och 
inte ”Därtill tillkommer under räkenskapsåret 2016 lokalkostnader inkl. moms på 5 684 375 kr”. 
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