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Årsredovisning
2016

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.

Välkommen till BRF Svartviks
Årsstämma den 23 maj kl 19:00 i Badviken.
Det är viktigt att Du kommer och gör din röst hörd på stämman.

Din röst är viktig!
Föreningen har viktiga beslut att ta när det gäller föreningens underhåll.
Styrelsen arbetar aktivt för en bra boendemiljö i Svartvik med en aktiv förvaltning
som säkra värdet i våra fastigheter genom planerat underhåll av våra fastigheter,
innegårdar, mark och trädgårdar.
Att bo i ett flerfamiljshus innebär för styrelsen att se över så att vi uppfyller de lagar och
regler som gäller för dem som bor och arbetar i våra hus och i vår omgivning så att
vi kan bo säkert och tryggt.
Styrelsen i brf Svartvik tar alltid hjälp av experter och specialister för att kunna göra rätt
bedömning innan vi fattar beslut. Detta är speciellt viktigt nu när våra fastigheter är
över 30 år gamla och planerade renoveringar måste genomföras.
Styrelsen tackar för allt stöd och uppmuntran vi får från er medlemmar, via mail och när
vi träffas i området, om att vi gör ett bra jobb. Det är styrelsen mycket tacksam för.
Ni som litar på styrelsens arbete och tycker att vi gör ett bra jobb kan känna att ni inte
behöver komma på stämman just pga. av att styrelsen enligt er sköter allt bra. Nu mer än
någonsin behöver vi ert stöd också på stämman. Hoppas ni kan komma!

Föreningen behöver din röst.

Välkommen till årsstämman!

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2017 i

HSB Brf Svartvik 268 i Stockholm
23 maj 2017 kl: 19:00, Badviken, Svartviksslingan 17
1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmans ordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
7. Val av minst två rösträknare
8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
9. Genomgång av styrelsens årsredovisning
10. Genomgång av revisorns berättelse
11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
12. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för
styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som
valts av stämman
15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
17. Beslut om antal revisorer och suppleant
18. Val av revisor/-er och suppleant
19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
20. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
21. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor och övriga representanter i HSB
22. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden
som avgivits i kallelsen
a. Motion om styrelsens sammansättning
b. Motion om ordförandeposten i samfälligheten
c. Motion om bänk i port 45
d. Motion kring dörröppnare
e. Motion om offentliggörande av underhållsplan
f. Motion kring föreslagen trapphusrenovering
23. Stämmans avslutande
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Styrelsen för
HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm
Org.nr: 716418-6913

får härmed avge årsredovisning för föreningens
verksamhet under räkenskapsåret

2016-01-01 - 2016-12-31
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR HSB BRF SVARTVIK
Styrelsen för brf Svartvik i Minneberg, Bromma, får härmed avge följande
förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.

Verksamheten
Allmänt om föreningen
I mitten av 1980-talet genomförde HSB Stockholm omvandlingen av ett gammalt
industriområde i Traneberg till ett av Stockholms vackraste nybyggda bostadsområden med
närmare 1000 bostäder. Det fick namnet Minneberg. Det är fråga om sjönära bebyggelse vid
Ulvsundasjön med upplyst strandpromenad och med småbåtshamn och badplatser inom
området. I centrala Minneberg finns fyra bostadsrättsföreningar varav brf Svartvik är den
största. Inflyttningen i brf Svartvik skedde etappvis under 1986–1987.
Under 2009 har Stockholms stadsmuseum K-märkt fastigheterna. ”Minneberg är ett av de
främsta exemplen på ett enhetligt postmodernistiskt område i Stockholm” är en av
motiveringarna till beslutet. Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt
inkomstskattelagen (1999:1229).

Föreningens fastigheter
Föreningen äger fastigheterna Svartvik 1–6 i Bromma, Stockholm. På fastigheterna finns sju
byggnadskroppar med bostäder samt en parkeringsanläggning (P2) och en större
samlingslokal (Badviken). Parkeringen och samlingslokalen förvaltas av Minnebergs
Samfällighetsförening.
I föreningens fastigheter finns:
Objekt
Bostadsrätter
Lokaler

Antal
327
3

Kvm
24 280
1 139

Värdeår är för föreningens fastigheter är 1985.
Fastigheterna är fullvärdesförsäkrad hos Protector AB från och med 1 januari 2016 (Vardia
2015, Trygg Hansa 2014 och 2013). I föreningens fastighetsförsäkring ingår
bostadsrättstillägg för föreningens lägenheter samt styrelseansvarsförsäkring.

Bostadslägenheter
Föreningen har 327 bostadsrättslägenheter, varav 320 är upplåtna till enskilda
bostadsrättshavare, fem som bostäder i kommunal regi och två som äldrebostäder genom HSB
Stockholm. Bostadsytan för bostadsrättslägenheterna är 24 280 m2. Medelytan per lägenhet är
74 m2.
Antal lägenheter av respektive typ
Fastigheter
1 rok
Svartvik 1-6
13

2 rok
97

3 rok
133

4 rok
81

5 rok o större
3
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Lokaler
Föreningen har lokaler för uthyrning med en sammanlagd yta på 1 139 m2, fördelade på
kontorslokaler och förskolor. Det finns två permanenta förskolor med en sammanlagd yta på 1
069 m2 som hyrs av Stockholms kommun enligt avtal som löper till 30 september år 2017
respektive 31 december år 2019. Kontorslokalen har en yta på 70 m2 och har under början av
2017 bytt hyresgäst till företaget Thomas Johnson Idé och Formatelje AB (Clavius). Avtalet
löper t o m april 2020. Utöver detta har vi ca 50 mindre extra förråd som hyrs ut till
medlemmarna i föreningen.

Lokaler för fritid, samvaro och hobby i Minneberg
Brf Svartvik har i sina byggnader vävstuga, bibliotek, övernattningsrum samt styrelselokal.
Vidare finns två större samlingslokaler, Badviken och Båtviken, samt lokaler för snickeri, foto
och bordtennis. Möjligheter finns till judo, pingis och yoga. En lokal har utrustats som gym
och innehåller även bastu. I området finns fem övernattningsrum som är tillgängliga för alla
boende i Minneberg. Föreningsverksamheten är livlig med bl.a. en äldreklubb, fotoklubb,
båtklubb, bridgeklubb och en snickeriklubb. Samordningen av fritidsverksamhet,
lokalutnyttjande m m inom området sker genom Minnebergs Samfällighetsförening.

Samfällighet
Brf Svartvik ingår i Minnebergs Samfällighetsförening tillsammans med föreningarna
Tangen, Tranan och Sandvik. Svartviks andel av kostnaderna är 35,488 procent.
Samfällighetens uppgifter är värmeproduktion, sopsug för hushållssopor och
omhändertagande av grovsopor. Samfälligheten förvaltar också parkeringsanläggningarna,
centralantenn, bredbandavtal samt områdets gemensamhetslokaler för förenings- och
fritidsverksamhet.
Brf Svartviks betalningar till Samfälligheten 2012 – 2016 kkr
2016
2015
2 208
Uppvärmning
2135
2017
1 893
Samfällighetsavgifter
Summa
4 152
4 101

2014
2 372
2 118
4 490

2013
2 456
2 062
4 518

2012
2 533
1 875
4 408

Skillnader i samfällighetsavgifter mellan de olika åren beror på olika investeringar och
arbeten som genomförs i samfälligheten. De olika föreningarna bekostas sedan utefter deras
andel i samfälligheten, där Brf Svartviks andel som tidigare nämnts är drygt 35 %.
Uppvärmning
Samfällighetens största kostnadspost är uppvärmning. Värmeanläggningen är av kombityp för
olja och el, med ackumulatortankar för uppvärmning nattetid samt värmepumpar för
värmeåtervinning. Drygt 50 % av Samfällighetens värmeproduktion kommer numera från
återvinning av värme från bostäder och lokaler.
Sophantering
Kostnaderna för sophantering har successivt ökat fram till 2012. Samfälligheten har mött detta
genom mer rationell sortering och hantering av de olika fraktionerna samt att en ny
sopsugskomprimator inköptes 2012. Den nya sopsugskomprimatorn har medfört att det inte
behövs lika många tömningar vilket medför en besparing på ca 100 kkr/år.
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Parkeringsanläggning
De två parkeringsgaragen har sammanlagt 528 bilplatser, men efterfrågan överstiger
tillgången. Tilldelning sker efter kötid och det finns ett 50-tal boende som väntar på plats.
Hyran för en typisk bilplats under tak och med motorvärmare är för närvarande 608 kronor
per månad.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Årsavgifter
Under året har årsavgifterna varit oförändrade.
Genomfört och planerat underhåll
Brf Svartvik har arbetat med 20-åriga underhållsplaner sedan 1990. Uppdateringar sker minst
vart annat år, varvid tidsperioden förskjuts så att planen alltid omfattar den närmaste 20årsperioden. I samband med uppdateringar övervägs alltid vilken teknik som ska användas i
framtida underhåll.
Pågående eller framtida underhåll
Tidpunkt
Byggnadsdel
Trapphus
2016
Tak
2017
Hiss
2017
Fasad
2017

Åtgärd
Fortsättning Renovering
Säkerhetsanordningar
Driftåtgärder
Tvätt av de kvarvarande fasaderna

Tidigare genomfört underhåll
Tidpunkt
Byggnadsdel
Trapphus
2016
Lägenheter
2016
Lägenheter
2016
Lägenheter
2015
Fastigheter
2014

Åtgärd
Start trapphusrenovering
Sista etapp av ventilbyte, boendes lägenheter
Statusinventering
OVK besiktning
Huvud och stamventiler

Övriga väsentliga händelser
Det sedvanliga informationsmötet som var tänkt att hållas den 24 november 2016 utgick.
Istället hölls en extrainsatt stämma.
Stämma
Ordinarie föreningsstämma hölls 24 maj 2016. Vid stämman deltog 55 medlemmar varav 55
var röstberättigade.
En extrainsatt stämma hölls 24 november 2016. Röstlängden fastslogs till 58 medlemmar
varav två representerades genom fullmakter.
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Styrelse
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Agnetha Lund
Erik Govers
Mats-Johan Wallerud
Erik Ferm
Magnus Wallin
Fredrik Janebjer
Lotta Åhman
Tomas Berggren
Mats Andersson
Björn Martinussen
Jonas Sohlberg

Ordförande
Markansvarig, vice ordförande
Sekreterare
Ekonomiansvarig
Driftansvarig
Informationsansvarig
Ledamot
HSB-ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är Agnetha Lund, Erik Ferm, Fredrik Janebjer,
Björn Martinussen, Lotta Åhman och Mats Andersson.
Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda styrelsemöten.
Firmatecknare
Firmatecknare har varit Agnetha Lund, Erik Govers, Mats Andersson och Erik Ferm.
Teckning sker två i förening.
Revisorer
Maléne Broman
Maud Lindgren
BoRevision AB

Föreningsvald ordinarie
Föreningsvald suppleant
Av HSB Riksförbund utsedd revisor

Representanter i HSB:s fullmäktige
Föreningens representant i HSB:s fullmäktige har varit Björn Martinussen.
I distriktsstämman har föreningen representerats av Jonas Sohlberg samt Magnus Wallin.
Representanter i Samfälligheten
Föreningen har representerats i samfällighetens styrelse via Agnetha Lund (ledamot), Erik
Govers (ledamot), Björn Martinussen (suppleant) och Magnus Wallin (suppleant).
I samfällighetens årsstämma representerades Svartvik av Erik Ferm och Magnus Wallin.
Valberedning
Valberedningen består av Linda Heikkilä, Heléne Björk och Tomas Ekbom
(sammankallande).
Arvoden till styrelse och andra funktionärer
Arvode till styrelsen är av årsstämman (2015) fastställt till 348 600 kr. Arvodet beräknas
enligt följande: sex (6) inkomstbasbelopp (58 100 kr) att fritt fördelas inom styrelsen. Till
föreningsvald revisor utgår ett arvode på 11 620 kr. Arvodet är 20% av ett (1)
inkomstbasbelopp. Till valberedningen utgick ett arvode om 7500 kr. Till ovanstående
summor tillkommer sociala avgifter. Stämman har därutöver bemyndigat styrelsen att ge
särskild ersättning enligt av stämman fastställda principer (bilaga 1). Sådan ersättning har
utgått under 2016. Extra arvoden utanför ram har utgått till Karin Burman för Svartviksbladet
och hemsidan, Lotta Åhman för administration med uthyrningsrummet och till Lennart
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Högzell för trädgårdsarbeten. Utöver detta har Kim Olsson erhållit ersättning för utdelning av
trycksaker samt Lars-Olof Nihlén för flagghissning. Total årskostnad för arvoden inklusive
sociala avgifter till styrelsen och övriga arvoden under 2016 uppgår till 582 237 kr gentemot
615 824 kr föregående år.
Underhållsplan
Underhållsplan för planerat periodiskt underhåll har upprättats av styrelsen. Planen ligger till
grund för styrelsen/föreningsstämmans beslut om reservering till eller i anspråkstagande av
underhållsfond.
Stadgeenlig fastighetsbesiktning genomfördes 30 september 2016.
Underhållsplanens syfte är att säkerställa att medel finns för det planerade underhållet som
behövs för att hålla fastigheterna i gott skick. Under året utfört underhåll framgår av
resultaträkningen.

Medlemsinformation
Medlemmar
Föreningen hade 444 medlemmar vid utgången av verksamhetsåret 2016. Under året har 21
överlåtelser skett, varav tre genom arv eller gåva. 2015 hade föreningen 457 medlemmar och
antalet överlåtelser var då 26 st. varav tre genom arv eller gåva. Oavsett antalet medlemmar
som bor i en bostadsrätt gäller en röst per bostadsrätt vid årsstämman. HSB Stockholm
innehar ett medlemskap i föreningen och har en representant i föreningens styrelse.
Avtal om förvaltning mm
Styrelsen har direkt eller via Samfälligheten avtal med ett flertal organisationer och företag.
De för föreningen mest väsentliga avtal är följande:
HSB Stockholm för administration, teknisk förvaltning, markskötsel och snöröjning.
Stockholm Takentreprenad för snöskottning på tak samt bevakning av risk för snöras.
Fortum för fastighetsel.
JN & Partners AB för städning av trapphus och lokaler.
KONE AB avseende tillsyn och underhåll av hissar.
Protector AB beträffande fastighetsförsäkring och bostadsrättstillägg från och med
2016.
ComHem AB för kabel-TV.
Bredbandsbolaget för abonnemang av IP-telefoni och internetuppkoppling.
Svartviksbladet
Svartviksbladet har under år 2016 utkommit med fyra nummer. Ansvarig utgivare är Agnetha
Lund och redaktör för bladet är Karin Burman. Tidningen är mycket uppskattad och fyller ett
viktigt informationsbehov vid sidan av mötesverksamheten och hemsidan.
Hemsida
Brf Svartvik har egen hemsida på Internet med adress: www.brfsvartvik.com. Ansvarig är
Karin Burman. E-post till styrelsen kan skickas under adress info@brfsvartvik.com.
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Övrig skriftlig information
Brf Svartvik lämnar, utöver en fyllig årsredovisning, även ett delårsbokslut för perioden
januari-augusti. Användbar information till nyinflyttade, ”Svartvik från A – Ö”, finns på
hemsidan.
Under februari månad 2017 upptäcktes spår av legionella i tre av sex undercentraler i
Minneberg. Varje undercentral betjänar mellan 120 och 170 lägenheter. Redan dag två
inleddes ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med detta problem. Varmvattensystemet
har sanerats med klordioxid som är en tillsats godkänd av livsmedelsverket. Trots att
provtagning har givit ett negativt utslag så är faran inte helt över. Undersökningar har visat att
den främsta orsaken är ett antal felaktiga installationer av handdukstorkar som utförts av
enskilda lägenhetsinnehavare. Varje lägenhetsinnehavare har så kallat byggherreansvar för det
som förändrats i den egna bostaden. Regelbunden provtagning sker tills det är säkerställt att
alla felaktigheter inne i bostäderna åtgärdats. Vid behov kommer också fortsatt dosering med
klordioxid att ske.

Styrelsens brandskyddsarbete
Styrelsens brandskyddsarbete finns i en arbetsbeskrivning, som bl a anger vilka kontroller
som ska göras under året, information som ska förmedlas till de boende samt hur det
byggnadstekniska brandskyddet ska fungera i föreningens hus. Syftet med dokumentationen
är att alla i styrelsen nu och i framtiden ska förstå brandskyddsarbetet och kunna utföra de
kontroller som beslutats. Ett viktigt led i förebyggande arbetet är att få bort brännbart
material, t ex barnvagnar i trapphusen. Redan tidigare har brandsläckare installerats i alla
tvättstugor samt i fritidslokaler och övernattningsrummet. Vidare har samtliga bostäder i Brf
Svartvik utrustats med brandvarnare. Medlemmarna uppmanas att regelbundet kontrollera att
brandvarnarna fungerar tillfredsställande och att brandfarligt material inte förvaras
trapphusen. Mats-Johan Wallerud är brandskyddsansvarig i vår styrelse.
Gästlägenhet
Föreningens lägenhet kan hyras av medlemmar i alla bostadsrättsföreningarna i Minneberg
som får tillfälliga besökare. Lägenheten finns på Svartviksslingan 15B. Gästlägenheten med
sex bäddplatser är mycket uppskattad och kostar 300 kronor per dygn. Bokningsläget kan
numera följas via föreningens hemsida. Antalet uthyrda dygn uppgick till 244 under 2016.
Städdagar
Föreningen har som vanligt haft städdagar i maj respektive oktober. Vid båda tillfällena har
det varit runt 50 deltagare.
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Flerårsöversikt
Nyckeltal
2016
18 652
Nettoomsättning
Resultat efter
-107
finansiella poster
682
Årsavgift*, kr/kvm
343
Drift**, kr/kvm
6 881
Belåning, kr/kvm
26
Soliditet, %
(Nyckeltal i tkr om inte annat anges)

2015
18 672

2014
18 654

2013
18 672

2012
18 694

1 746
682
335
7 066
25

-295
682
344
7 166
24

668
682
313
7 185
24

-948
682
328
7 217
24

*Genomsnittlig årsavgift kr/kvm fördelas på kvm-ytan för bostäder och beräknas på årsavgifterna
exklusive eventuellt separat debiterade konsumtionsavgifter (el, kabel-TV och liknande).
**Genomsnittlig drift kr/kvm fördelas på kvm-ytan för bostäder och lokaler och beräknas på
driftskostnader exklusive eventuellt kostnader för planerat underhåll.

Flerårsöversikt

Belopp vid årets ingång

Insatser

Uppl.
avgifter

Yttre uh
fond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

32 462 484

4 548 413

17 593 006

2 699 025

1 745 874

3 512 000
-4 073 775

-3 512 000
4 073 775
1 745 874

-1 745 874

5 006 674

-106 632
-106 632

Reservering till fond 2016
Ianspråktagande av fond 2016
Balanserad i ny räkning
Årets resultat
Belopp vid årets slut

32 462 484

4 548 413

17 031 231

Förslag till disposition av årets resultat
Styrelsens disposition
Balanserat resultat
Årets resultat
Reservering till underhållsfond
I anspråkstagande av underhållsfond
Summa till stämmans förfogande
Stämman har att ta ställning till:
Balanseras i ny räkning

4 444 899
-106 632
-3 512 000
4 073 775
4 900 041
4 900 041

Ytterligare upplysningar beträffande föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultatoch balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.
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HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm
2016-01-01
2016-12-31

Resultaträkning
Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Rörelsekostnader
Drift och underhåll
Övriga externa kostnader
Personalkostnader och arvoden
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

Not 1
Not 2
Not 3
Not 4

Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Årets resultat

Not 5
Not 6

18 652 099
-12 487
-626
-582
-2 191
-15 887

148
485
237
363
233

2015-01-01
2015-12-31

18 672 009
-10 303
-294
-615
-2 204
-13 417

260
772
824
057
913

2 764 866

5 254 096

112 961
-2 685 897
-2 572 936

184 413
-3 692 635
-3 508 222

191 931

1 745 874
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HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm
2016-01-01
2016-12-31

Balansräkning

2015-01-01
2015-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 7

207 685 595
207 685 595

209 876 958
209 876 958

Not 8

500
500

500
500

207 686 095

209 877 458

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Avgifts-, hyres och andra kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 9
Not 10

Kortfristiga placeringar

Not 11

18 000 000

21 000 000

Kassa och bank

Not 12

29 546

49 765

23 867 656

25 033 809

231 553 751

234 911 267

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

14
5 539
284
5 838

372
596
143
111

22
3 952
8
3 984

677
700
667
044
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HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm
2016-01-01
2016-12-31

Balansräkning

2015-01-01
2015-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Bundet eget kapital

Not 13

Medlemsinsatser
Yttre underhållsfond

37 010 897
17 330 006
54 340 903

37 010 897
17 593 006
54 603 903

Balanserat resultat
Årets resultat

4 707 899
191 931
4 899 829

2 699 025
1 745 874
4 444 899

Summa eget kapital

59 240 733

59 048 802

166 459 566
166 459 566

171 104 755
171 104 755

Fritt eget kapital

Skulder

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 14
Not 15
Not 16
Not 17

Summa skulder

614
1 285
434
3 519
5 853

571
135
667
080
453

455
729
449
3 123
4 757

504
448
497
261
710

172 313 019

175 862 465

Summa eget kapital och skulder
Väsentliga händelser efter årets slut

231 553 751
1

234 911 267

Not 18

Underskrifter

Not 19

1

0
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Kassaflödesanalys
Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

191 931

1 745 874

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

2 191 363
2 383 294

2 204 057
3 949 931

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

-509 849
936 676
2 810 121

-116 338
-800 426
3 033 167

-4 486 122
-4 486 122

-2 427 459
-2 427 459

Årets kassaflöde

-1 676 001

605 708

Likvida medel vid årets början

24 569 962

23 964 254

Likvida medel vid årets slut

22 893 960

24 569 962

Finansieringsverksamhet
Ökning (+) /minskning (-) av lån till kreditinstitut
Kassaflöde från finansieringsverksamhet

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
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
årsredovisning i mindre företag (K2).
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.
Avskrivning fastighet
Principen för K2 är att endast ny- och tillbyggnader kan aktiveras. De tidigare aktiverade komponenter som i enlighet med
god redovisningssed och tidigare normgivning aktiverats som separata avskrivningsenheter ligger fortsatt kvar med
separata avskrivningsplaner.
Byggnaden skrivs av linjärt över nyttjandeperioden med 1 % av anskaffningsvärdet årligen och total livslängd har bedömts
till 120 år från färdigställandetiden.
Övriga komponenter skrivs av linjärt mellan 10-20 år. Under året har komponenterna skrivits av med 3 % av
anskaffningsvärdet.
Fond för yttre underhåll
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition på basis av föreningens
underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av stämman.
Fastighetsavgift/fastighetsskatt
Föreningen beskattas genom en kommunal fastighetsavgift på bostäder som högst får vara 0,3 % av taxeringsvärdet för
bostadsdelen. Föreningens fastighetsavgift var för räkenskapsåret 1 268 kronor per lägenhet.
För lokaler betalar föreningen statliga fastighetsskatt med 1 % av taxeringsvärdet för lokaldelen.
Inkomstskatt
En bostadsrättsförening, som skattemässigt är att betrakta som ett privatbostadsföretag, belastas vanligtvis inte med
inkomstskatt. Beskattning sker med 22 % för verksamheter som inte kan hänföras till fastigheten, t ex avkastning på en del
placeringar.
Föreningen har sedan tidigare år ett skattemässigt underskott uppgående till 107 868 156 tkr.
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Noter
Not 1

Avgifts- och hyresbortfall
Hyresförluster

-8 667
0
18 672 009

2 775 320
1 419 502
536 267
2 164 705
426 113
20 475
264 767
621 605
434 345
48 837
3 775 212
12 487 148

2 836 525
1 380 260
624 739
2 208 053
380 224
6 147
209 826
603 207
340 793
117 947
1 595 539
10 303 260

18 213
168 122
27 913
324 487
87 750
626 485

28 046
154 576
24 400
0
87 750
294 772

356 000
11 620
91 344
117 773
5 500
582 237

325
10
139
139

940
656
314
914
0
615 824

3 956
64
0
105 684
3 257
112 961

1 326
5 315
472
176 197
1 102
184 413

2 685 277
620
2 685 897

3 692 286
349
3 692 635

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm
Ränteintäkter HSB placeringskonto
Ränteintäkter skattekonto
Ränteintäkter HSB bunden placering
Övriga ränteintäkter

Not 6

597
-6
18 652 099

Personalkostnader och arvoden
Arvode styrelse
Revisionsarvode
Övriga arvoden
Sociala avgifter
Övriga personalkostnader

Not 5

16 552 539
1 960 336
167 801
18 680 676

Övriga externa kostnader
Förbrukningsinventarier och varuinköp
Administrationskostnader
Extern revision
Konsultkostnader
Medlemsavgifter

Not 4

16 545 386
1 904 010
202 112
18 651 508

Drift och underhåll
Fastighetsskötsel och lokalvård
Reparationer
El
Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Fastighetsförsäkring
Fastighetsskatt
Förvaltningsarvoden
Övriga driftskostnader
Planerat underhåll

Not 3

2015-01-01
2015-12-31

Nettoomsättning
Årsavgifter
Hyror
Övriga intäkter
Bruttoomsättning

Not 2

2016-01-01
2016-12-31

Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader långfristiga skulder
Övriga räntekostnader
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2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde byggnader
Ingående anskaffningsvärde mark
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

216 275 877
16 870 000
233 145 877

216 275 877
16 870 000
233 145 877

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-23 268 919
-2 191 363
-25 460 282

-21 077 556
-2 191 363
-23 268 919

Utgående redovisat värde

207 685 595

209 876 958

254 000 000
14 452 224

242 000 000
15 181 248

194 000 000
6 244 665
468 696 889

164 000 000
4 493 369
425 674 617

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

500
500

500
500

Andel i HSB Stockholm

500

500

2 984
4 042
4 800 604
63 811
668 155
5 539 596

3 590
22 440
3 456 450
63 747
406 473
3 952 700

270 062
14 081
284 143

0
8 667
8 667

Noter
Not 7

Byggnader och mark

Taxeringsvärde
Taxeringsvärde byggnad - bostäder
Taxeringsvärde byggnad - lokaler
Taxeringsvärde mark - bostäder
Taxeringsvärde mark - lokaler
Summa taxeringsvärde
Not 8

Not 9

Aktier, andelar och värdepapper

Övriga kortfristiga fordringar
Skattekonto
Skattefordran
Avräkningskonto HSB Stockholm
Placeringskonto HSB Stockholm
Övriga fordringar

Not 10

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt
intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår.
Not 11

Kortfristiga placeringar
Bunden placering 3-mån HSB Stockholm

18 000 000
18 000 000

21 000 000
21 000 000

Org Nr: 716418-6913
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Noter
Not 12

Medlemsinsatser
Insatser
Uppl avgifter
32 462 484
4 548 413
32 462 484

Yttre uh
fond
17 593 006
-263 000

Balanserat
resultat
2 699 025
2 008 874

4 548 413

17 330 006

4 707 899

Årets resultat
1 745 874
-1 745 874
191 931
191 931

Lånenummer
25078500
25598792
60726892
2654352265
2750365500
2757266081
2854776024
852770783
852868157
852868215
852872571

Ränta
0,86%
0,99%
1,00%
2,99%
0,59%
2,06%
0,56%
0,39%
2,72%
0,75%
2,99%

Ränteändr
dag
2016-12-13
2019-03-20
2017-04-18
2018-01-25
2016-12-28
2017-02-24
2017-01-28
2016-12-28
2018-03-27
2017-09-25
2018-01-25

Belopp
30 760 276
15 673 066
6 437 969
14 000 000
11 517 733
16 933 806
4 397 282
14 648 509
18 581 310
22 345 674
11 778 512
167 074 137

Nästa års
amortering
128 711
0
398 556
0
0
0
0
0
87 304
0
0
614 571

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del

166 459 566

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till

164 001 282

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar uttagna panter

192 079 000
217 495 000

614 571
614 571

455 504
455 504

2 504
428 586
3 577
434 667

15 024
434 473
0
449 497

182 857
1 894 125
1 442 098
3 519 080

213 190
1 821 692
1 088 379
3 123 261

Övriga skulder
Momsskuld
Inre fond
Övriga kortfristiga skulder

Not 17

192 079 000
217 495 000

Övriga skulder till kreditinstitut
Kortfristig del av långfristig skuld

Not 16

3 000
25 589
0
21 176
49 765

Skulder till kreditinstitut
Låneinstitut
SBAB
SBAB
SBAB
Swedbank
Swedbank
Swedbank
Swedbank
Swedbank hypotek
Swedbank hypotek
Swedbank hypotek
Swedbank hypotek

Not 15

3 000
25 729
100
717
29 546

Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition
Årets resultat
Belopp vid årets slut

Not 14

2015-01-01
2015-12-31

Kassa och bank
Handkassa
SBAB
Handelsbanken
Nordea plusgiro

Not 13

2016-01-01
2016-12-31

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna räntekostnader
Förutbetalda hyror och avgifter
Övriga upplupna kostnader

Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder
som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år.
Not 18

Väsentliga händelser efter årets slut
Inga väsentliga händelser har skett efter årets slut
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i HSB Brf Svartvik nr 268 i Stockholm, arg.nr. 716418-6913

Rapport om årsredovisningen

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen . Dessutom:

Uttalanden

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som
beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf Svartvik
för år 2016.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten
Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar och Den
föreningsvalda revisorns ansvar.

skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för min revision för att
utforma granskningsiitgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om
effektiviteten i den interna kontrollen.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har fullgjort sitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

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

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten . Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre
kan fortsätta verksamheten.

Grund för uttalanden

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten .
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten .
Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar
Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna,
och om årsredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen
som jag identifierat.
Den föreningsvalda revisorns ansvar
Jag har utfört en revision enligt revisionslagen och därmed enligt
god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.
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Rapport om andra krav enligt lagar, andra
författningar samt stadgar
Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för HSB Brf Svartvik i Stockholm
för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har i övrigt fullgjort
sitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder revisorn utsedd av HSB Riksförbund professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på revisorn utsedd av
HSBRiksförbunds professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

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

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen
av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse
att föreningens organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Stockholm den

i

I I

4

2017

Av föreningen vald revisor
Av HSB Riksförbund
utsedd revisor

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende:
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen, eller
på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen,
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar,
årsredovisningslagen eller stadgarna.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta,
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med bostadsrättslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag
till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt
med bostadsrättslagen.
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Totala kostnader
Räntekostnader
14%

Personalkostnader
3%

Avskrivningar
12%

Övriga externa kostnader
3%

Drift
68%

Fördelning driftkostnader
4 500 000

aAr 2015

• Ar 2016

2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
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MOTION TILL BRF SVARTVIKS ÅRSSTÄMMA 2017 om styrelsens sammansättning
I en förening finns det olika intressen bl.a. mellan olika åldersgrupper. Jag tycker att en
styrelsesammansättning skall spegla detta.
Jag yrkar att:
1. Styrelsen gör en sammanställning på andelen i procent av medlemmarna upp
t.o.m. 59 år samt andelen medlemmar fr.o.m. 60 år och uppåt och meddelar
resultatet på stämman 2017.
2. Valberedningen meddelar på stämman samma andelar för den nya styrelsen som
skall väljas på stämman. Om valberedningens förslag avviker från förslaget i
motionen får stämman avgöra om nya kandidater skall väljas så att
styrelsesammansättningen stämmer mot förslaget.
3. I instruktion till valberedningen skrivs in att målsättningen skall vara att
sammansättningen av styrelsemedlemmarna skall spegla andelen i de olika
åldersgrupperna. Detta skall göras senast 2018.
4. Styrelsen skall inför varje årsstämma i god tid meddela valberedningen om
åldersfördelningen i föreningen.
Minneberg den 21 februari 2017
Thomas Bäck
Lgh 206
Svar på ”Motion till brf Svartviks årsstämma 2017” avseende styrelsens
sammansättning, inlämnad av Thomas Bäck
Med anledning av lämnad motion avger styrelsen i Brf Svartvik följande svar:
Yrkande 1
Idag ser styrelsens sammansättning ut på detta sätt:
30 % av styrelseledamöterna är 60 år eller äldre (födda 1956 eller tidigare).
70 % av styrelseledamöterna är 59 år eller yngre (födda 1957 eller senare).
Styrelsens medelålder är 59 år.
Med hänvisning till vad styrelsen anger nedan lämnas inte någon information om
medlemmarnas åldersfördelning.
Yrkande 2-4
Att ställa upp krav på vilka personer som ska vara valbara/inte valbara innan eller
under föreningsstämman är inte möjligt. Valberedningen tar fram förslag på
medlemmar som vill vara med i föreningens styrelse samt personer som är lämpliga för
uppdraget. Detta har inte något att göra med vilken ålder valbara personer har.
Förslaget överensstämmer inte med likhetsprincipen som anger att alla medlemmar ska
behandlas lika oavsett ålder och strider därmed mot gällande lagstiftning.

Det skulle således strida mot en central föreningsrättslig princip att behandla
medlemmar olika beroende på ålder vilket skulle kunna komma att bli en konsekvens av
lämnat förslag då medlemmar som är intresserade av att väljas in i föreningens styrelse
inte skulle kunna bli valbara på grund av sin ålder.
För det fall man som medlem i föreningen vill nominera någon till en styrelsepost finns
det inte några hinder för detta. Styrelseledamöterna väljs sedan i demokratisk ordning
av medlemmar som väljer att närvara på föreningsstämman som är öppen för samtliga
medlemmar. Vill man påverka valet av styrelseledamöter får man således göra sin röst
hörd genom att delta på föreningsstämman och rösta på de valbara personer man anser
ska ingå i styrelsen.
Styrelsen och valberedningen arbetar för att få en mångfald i styrelsen och att alla
medlemmar därigenom ska känna sig representerade och välkomna.
Styrelsens inställning till lämnad motion samt yrkande om avslag
Då alla medlemmar i föreningen ska behandlas lika och då styrelsen samt valberedning
aktivt jobbar för att få en mångfald i styrelsen anges följande. Vissa frågor i motionen får
i detta svar anses vara besvarade i övrigt anges;
Styrelsen yrkar
-

att stämman avslår lämnad motion med framställda yrkanden

MOTION TILL BRF SVARTVIKS ÅRSSTÄMMA 2017 om ordförandeposten i
samfälligheten
Brf Svartvik står för största delen av Samfällighetens kostnader. Därför borde Svartvik
ha störst inflytande i Samfällighetens styrelse.
Jag yrkar därför att:
Brf Svartvik på nästa årsstämma i Samfälligheten ställer krav på att ordförandeposten
skall med automatik tillfalla en av Svartviks styrelseledamöter och att detta skrivs in i
Samfällighetens stadgar.
Minneberg den 21 februari 2017
Thomas Bäck
Lgh 206
Svar på ”Motion till brf Svartviks årsstämma 2017” avseende ordförandeskap i
samfälligheten, inlämnad av Thomas Bäck
Med anledning av lämnad motion avger styrelsen i Brf Svartvik följande svar:
Att ställa krav på att ordförandeposten i samfälligheten permanent ska tillfalla vår
förening anser styrelsen inte vara tillrådligt. Valberedningen i samfälligheten tar fram
förslag på ordförande som utifrån kompetens, lämplighet, engagemang och
förutsättningar i övrigt har bäst förutsättningar att leda styrelsens arbete. Detta har inte
något att göra med storleken på förening. Att välja ordförande utifrån en förenings
storlek skulle inte bidra till ett gott arbetsklimat.
Styrelsen anser heller inte att vår förening är så pass mycket större än övriga föreningar
att det berättigar ett permanent ordförandeskap. Dessutom har Svartvik 35 % av
rösterna i samfälligheten. En ändring av stadgarna som motionen kräver ser styrelsen
inte som realistisk, eftersom övriga föreningar inte skulle gå med på det.
Styrelsen anser att motionen är besvarad.

MOTION TILL BRF SVARTVIKS ÅRSSTÄMMA 2017 om bänk i port 45
För några år sedan försvann vår soffa, typ ”Parkbänk” med armstöd från vår entré i port
45. Ingen visste (inte ens portombudet) vart den hade tagit vägen. Stulen? Senare kom
ett rykte att brandmyndigheterna hade förbjudit den.
Jag har på senare tid sett att exakt samma soffa finns kvar i vissa portar. Alltså stämmer
inte ryktet.
Jag yrkar att:
Styrelsen omedelbart ställer tillbaka vår soffa i entrén i port 45.
Minneberg den 21 februari 2017
Thomas Bäck
Lgh 206
Svar på ”Motion till brf Svartviks årsstämma 2017” avseende parkbänk i port 45,
inlämnad av Thomas Bäck.
Med anledning av lämnad motion avger styrelsen i Brf Svartvik följande svar:
Anledningen till att bänken togs bort var att föreningen fick ett nedslag vid en
brandskyddsinspektion. I enlighet med gällande reglemente får inte föremål placeras i
trapphus på ett sätt som kan påverka eller försvåra utrymningsväg vid brand. Tyvärr
kunde inte en reglementsenlig placering av befintlig bänk hittas. Det var alltså inte själva
bänken i sig, utan dess placering, som fick nedslag.
I föreslagen trapphusrenovering ingår för port 45, liksom för övriga portar, en bänk med
armstöd som kan placeras enligt gällande brandskyddsregler.
Styrelsen anser att motionen är besvarad.

Motion kring dörröppnare
Bakgrund:
Många som bor i brf Svartvik tar sig in och ut genom våra portar med t ex barnvagn eller
rollator. Det är viktigt att underlätta för våra medlemmar att passera genom våra portar.
Yrkande:
•
•

Jag yrkar att stämman uppdrar åt styrelsen att upphandla dörröppnare till
samtliga portar, såväl huvud- som sekundärentréer.
Jag yrkar att stämman uppdrar åt styrelsen att i samfälligheten föreslå
dörröppnare för samtliga dörrar i samfällighetens två parkeringsdäck i
Minneberg.

Med vänlig hälsning,
Jarl Lidén

lgh 114

Svar på ”Motion kring dörröppnare” inlämnad av Jarl Lidén
Med anledning av lämnad motion avger styrelsen i Brf Svartvik följande svar:
Styrelsen anser att detta, beroende på kostnad för genomförande, i grunden är ett bra
förslag. Dock innebär automatiska dörröppnare ofrånkomligen en förhöjd säkerhets/inbrottsrisk eftersom portarna lämnas öppna längre än vid manuell öppning.
Den som av hälsoskäl är i behov av automatisk dörröppning kan dessutom få detta
installerat genom kommunens försorg och bekostnad. Styrelsen kan vid behov vara
behjälplig med kontakt med kommunen.
Styrelsen anser att motionen är besvarad.

Bromma 2017-02-28
Bostadsrättsföreningen Svartvik nr 268 i Stockholm
Motion till ordinarie föreningsstämma 2017
Låt medlemmarna få ökad insyn och mer att säga till om!
Bakgrund
Den extra stämma som styrelsen kallade till och som hölls den 24 november visade
enligt min mening att de rutiner som styrelsen har för att informera medlemmarna om
arbeten ingående i underhållsplanen måste skärpas.
Först konstateras att styrelsen ser underhållsplanen som ett hemligt arbetsunderlag.
Det finns inget lagkrav på att medlemmarna ska få ta del av en underhållsplan men
många bostadsrättsföreningar låter medlemmarna ta del av planen.
Med tanke på att underhållsplanen är hemlig var det fel av styrelsen att låta
medlemmarna komma med synpunkter på den trapphusrenovering som gjorts. Detta
bekräftas också av händelserna på den extra föreningsstämman. Styrelsen kunde där
inte ta emot de synpunkter som medlemmarna kom med. Styrelsens ordförande
förklarade att det är styrelsens ansvar att sköta underhållet och det är inte ett ärende
för en stämma, dvs medlemmarna. (§ 10 i protokollet) Ordföranden har också i brev till
mig förklarat att arbetet med underhållsplanen är sekretessbelagt. (2016-12-04)
Motion
För oss medlemmar är information om föreningens ekonomiska utveckling de närmaste
åren viktigare än all den historiska information som delges i årsredovisningen. Vi vet
alla att denna förening, som flertalet andra, har stora underhållsarbeten framför sig. Vad
talar vi om för belopp? När kommer exempelvis hissarna att renoveras? Vilka
hyresförändringar har vi medlemmar att planera för?
Medlemmarna måste få ta del av de stora dragen i aktuell underhållsplan och få
möjlighet att komma med synpunkter på planens innehåll och på de tidpunkter som
arbeten planeras att genomföras. Troligen innehåller planen uppgifter om offerter och
kostnadskalkyler som skulle skada föreningen om de kom ut. Sådana uppgifter ska
givetvis ej bli offentliga utan här gäller det för styrelsen att göra en avvägning mellan
medlemmarnas behov av information och de uppgifter som är arbetsunderlag för
styrelsen.
Styrelsen bör i årsredovisningen uttala sig om den ekonomiska utveckling de ser
framför sig under kommande tre till fem år med tonvikt lagd på planerade större projekt
och deras finansiering samt en prognos över hyresutvecklingen.
Jan-Åke Bosell
Svartviksslingan 45
lgh 308
Svar på motion ”Låt medlemmarna få ökad insyn och mer att säga till om”,
inlämnad av Jan-Åke Bosell.
Med anledning av lämnad motion avger styrelsen i Brf Svartvik följande svar:

Styrelsens uppdrag
Styrelsen är vald av medlemmarna i föreningen och är det organ som representerar
föreningen och dess medlemmar. Styrelsen har ansvaret för det löpande arbetet i
föreningen och ansvarar även för organisation och förvaltning av föreningens
angelägenheter såsom exempelvis den ekonomiska och tekniska förvaltningen. Detta
uppdrag åligger styrelsen och är en del av det arbete som styrelsen också utför. Ett syfte
med en styrelse som har behörighet är att få en effektiv organisation av föreningen
genom att valda ledamöter representerar föreningen.
I motionen efterfrågad information från styrelsen
Ekonomisk information
Styrelsen förstår naturligtvis medlemmarnas intresse av att få information och kunskap
om bland annat hur föreningens ekonomiska ställning är. Det är också orsaken till att
styrelsen på stämman svarar på frågor från medlemmarna om föreningens ekonomi
samt bokföring m.m. Dokumenten avseende dessa typer av uppgifter är inte någon
allmän handling och kan därför normalt inte lämnas ut. Styrelsen i Brf Svartvik jobbar
dock aktivt för att hålla medlemmarna i föreningen informerade och tillgodose behovet
av efterfrågade upplysningar. Styrseln har dock inte möjlighet att svara på för detaljerad
nivå. Styrelsen är också förhindrad att förmedla information som kan vara affärskritiskt
– inte minst i upphandlingsstadium.
Underhållsplan
Föreningens underhållsplan ska enligt föreningens stadgar upprättas och förvaltas av
styrelsen. Dessa uppgifter avser således sådana uppgifter som ligger inom styrelsens
uppdrag. Det finns således inte någon skyldighet för styrelsen att lämna ut dessa
uppgifter då de är valda att representera medlemmarna i föreningen och därmed har
föreningens förtroende att utföra sitt uppdrag. Styrelsen jobbar som sagts ovan med att
ge medlemmarna så mycket information som möjligt men kan inte ge ut föreningens
underhållsplan då information kan hamna i fel händer och därmed skada föreningen.
Information i årsredovisningen
Vad gäller föreningens årsredovisning upprättas den i enlighet med de lagregler som
finns och innehåller därmed balansräkning, resultaträkning, förvaltningsberättelse,
tilläggsupplysningar och uppgifter om ställda panter och ansvarsförbindelser. I bland
annat förvaltningsberättelsen tas viktiga händelser upp som inträffat under året. De
uppgifter som efterlyses i motionen är inte sådana som ska tas upp i en årsredovisning –
eftersom den syftar till att redovisa föregående års ekonomiska förehavanden och inte
framtida händelser. Dock försöker styrelsen även avseende denna information hålla
medlemmarna uppdaterade kring viktiga händelser och lämna information som kan
vara av intresse för medlemmarna samt i möjligaste mån svara på frågor.
Styrelsens information till medlemmarna
Styrelsen försöker jobba så transparent som möjligt för att ge medlemmarna så bra och
nyttig information som möjligt. Styrelsen informerar föreningens medlemmar löpande
genom informationsmöten, delsårsredovisning samt Svartviksbladet som utkommer
fyra gånger per år. I dessa forum informeras medlemmarna om pågående ärenden samt

kommande händelser. Detta är styrelsens sätt att informera föreningens medlemmar
och hålla dem uppdaterade om föreningens verksamhet.
Styrelsens bedömning av yrkanden lämnade i motionen samt yrkande om avslag
Motionen anger något oklara beslutspunkter men styrelsen har efter bästa förmåga
försökt att besvara dessa punkter ovan. Motionären har en god ambition och det handlar
ytterst om ökad informationsgivande. Styrelsen menar att man idag utför sitt uppdrag i
enlighet med och utöver föreningens stadgar samt gällande lagstiftning. Styrelsen
försöker vara så transparent som möjligt samt ge den information man kan till
medlemmarna. Mot bakgrund av detta:
Styrelsen yrkar
-

att stämman avslår yrkandena i motionen

Motion kring föreslagen trapphusrenovering i brf Svartvik
Bakgrund:
Styrelsen har föreslagit trapphusrenovering fördelad på ungefär följande belopp (mkr
inkl. moms) enligt information i Svartviksbladet oktober 2016:
• Golvrenovering 3,5
• Målningsarbeten 2,25
• Belysningsarmaturer och styrning 3,375
• Inredning (bänk, porttavla, innertak mm) 0,625
• Projektledning 0,375
Yrkande:
• Vi yrkar att golvrenovering genomförs genom att upphandla en slipning av
trapphusens golvytor begränsad till en budget om maximalt 1,7–2,0 Mkr inkl.
moms. Styrelsen bör dra nytta av de erfarenheter brf Tangen gjort vid nyligen
genomförd upphandling, där golvslipningsarbetet uppgick till en kostnad om 1,5
Mkr inkl. moms.
• De målade väggytorna i entréplan bör p.g.a. slitage i detta våningsplan genomgå
underhåll. Vi yrkar därför att dessa väggytor förbättringsmålas i nuvarande
utförande, samtidigt med golvslipningsarbetet. Detta kan bidra till mer
inbjudande entréer.
• Vad gäller samtliga övriga förslag avseende trapphusen, d v s nyinvesteringar i t
ex målningsarbeten av andra våningsplan än entréplan, byte av armaturer,
inredning som bänkar m m, yrkar vi att styrelsen avbryter sitt arbete med dessa
förslag, samt att dessa förslag till omfattande lyft av trapphusen i stället läggs
fram för diskussion och eventuellt beslut av ordinarie stämma i maj 2017.
Jarl Lidén m.fl.
Svar på ”Motion kring föreslagen trapphusrenovering i Brf Svartvik” inlämnad
av Jarl Lidén m.fl.
Med anledning av lämnad motion avger styrelsen i Brf Svartvik följande svar:
Styrelsens uppdrag
Styrelsen i Brf Svartvik är vald av medlemmarna i Brf Svartvik och är det organ som
företräder föreningen och dess medlemmar. Styrelsen arbetar aktivt för föreningens
bästa och för en god boendemiljö för medlemmarna.
I styrelsens uppdrag ingår ansvar för förvaltning av föreningens angelägenheter och
fastigheter vilket omfattar underhåll samt reparationer av föreningens hus.
Enligt lag och föreningens stadgar svarar föreningen för att husen och föreningens
fasta egendom är väl underhållet samt hålls i gott skick. Styrelsen ska upprätta en
underhållsplan för genomförande av underhåll av föreningens fastighet. Vidare ska
föreningen enligt stadgarna ha en fond för yttre underhåll och styrelsen ska i

enlighet med upprättad underhållsplan reservera respektive ta i anspråk medel för
yttre underhåll.
Underhållsplan samt fond för yttre underhåll finns i föreningen.
Den planerade renoveringen av trapphusen avser löpande underhåll av föreningens
hus och är därmed inte någon väsentlig förändring av föreningens hus eller mark
varför beslut avseende detta inte måste underställas stämman trots att motion
avseende detta framställts. Beslut kan alltså fattas av styrelsen. (Jmf
bostadsrättslagen 9 kap 15 §).
Renoveringen, och underhållsåtgärder, är löpande förvaltningsbeslut och faller inom
styrelsens uppdrag och styrelsen har behörighet att fatta beslut om åtgärdsförslag.
Styrelsen har alltså inte bara behörighet att fatta beslut om trapphusrenovering utan
också ett ansvar att säkerställa att trapphusen håller en god standard och därmed att
värdet på fastigheterna bibehålls.
Av styrelsen föreslagen trapphusrenovering
Den av styrelsen planerade renoveringen av trapphuset sker som ett led i det
löpande underhållet av föreningens hus.
Renoveringen är upptagen i föreningens underhållsplan och medel finns reserverade
i föreningens fond för yttre underhåll. Renoveringen kommer därför inte att medföra
några avgiftshöjningar för medlemmarna. Information om trapphusrenoveringen
har delgivits medlemmarna löpnande under de senaste fem åren på årsstämmor,
informationsmöten och i Svartviksbladet.
Styrelsen har för att genomföra det planerade underhållet erhållit konsultstöd (via
marknadsmässig upphandling) med projektering, kommande upphandling samt
genomförande. Styrelsen kommer att ta in offerter från flera olika byggföretag för att
säkerställa bästa pris och kvalité och anser därför att underlaget för framtida beslut
om renovering är tillfyllest.
Framtaget förslag på renovering anser styrelsen alltså vara väl förberett.
Renoveringen av trapphusen är av största vikt för föreningen då detta inte skett på
över 20 år varför behovet av underhåll är stort. Renoveringen sker även som en
åtgärd för att bevara fastigheternas och därmed enskilda bostadsrätters värde.
Styrelsens bedömning av yrkanden lämnade i motionen samt yrkande om avslag
Sammanfattningsvis anser styrelsen att det planerade renoveringsarbetet har
beslutats i behörig ordning och för att tillvarata föreningens intressen. Vidare anser
styrelsen att de planerade åtgärderna är nödvändiga för att uppnå och bibehålla
funktionalitet och estetik samt nu gällande lagkrav avseende belysning för de
yrkesgrupper som vistas i trapphus samt för utrymning och nödbelysning.

Styrelsen arbetar även med att löpande ge information till medlemmarna och att
vara så transparenta som möjligt för att medlemmarna ska få insyn i de planerade
åtgärderna.
Styrelsen anser avslutningsvis att förslaget har tagits fram på ett professionellt och
organiserat sätt i enlighet med föreningens stadgar och att styrelsen även
fortsättningsvis kommer löpande ge medlemmarna information om det pågående
projektet.
Styrelsen anser att planerade arbeten är nödvändiga. Samtliga delar kommer att
upprätthållas varför priset för varje enskild del kommer att vara marknadsmässigt.
Styrelsen yrkar
-

att stämman avslår lämnad motion med framställda yrkanden

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 namnt ckning:

…………………………………………………………………………………….
(Namnförtydligande) …………………………………………………..................
(Fullmakten behöver inte vara bevittnad)
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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.

