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ÅRSREDOVISNING ÅR 2007 
 
Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 får härmed avge redo-
visning för föreningens verksamhet år 2007. 
 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 är en förening belägen i 
Holmiaområdet i S:t Görans församling vid Thorildsplan i Stockholm. Föreningen 
registrerades hos Patent- och registreringsverket 2001-05-25.  
 
Föreningen äger och förvaltar fastigheten Ängsknarren 4. Fastigheten omfattar 
sex bostadshus byggda år 1979/80. Tomtmarken ägs av föreningen. Föreningen 
har lagfart på fastigheten sedan våren 2003. 
 
Föreningen upplåter 324 lägenheter, varav 275* (271) med bostadsrätt och 49 
(53) lägenheter med hyresrätt samt 18 lokaler med hyresrätt. Föreningen 
upplåter även parkeringsplatser för bil och motorcykel i fastighetens garage.  
*Notera att ytterligare 5 lägenheter sålts under 2007 men kom med i förra årets 
årsredovisning som bostadsrätter pga. att de blivit lediga men intäkten från dem 
kom in under våren 2007 varför det uppstår en diskrepans mellan förändringen 
på 4 st ovan och det faktum att vi fått intäkter för 9 st under året. 
 
Föreningen har 12 lägenheter med ett (1) rum och kök, 94 lägenheter med två (2) 
rum och kök, 160 lägenheter med tre (3) rum och kök, 51 lägenheter med fyra (4) 
rum och kök samt 7 lägenheter med fem (5) rum och kök.  
 
Styrelsen har utgjorts av: 
Göran Eliasson Ordförande  

Anna Liljedahl 
Jack Lindstedt 

Kassör 
Sekreterare 

 

Karin Wing Ledamot  
Margareta Edenholm Ledamot/vice ordf.  
Gunilla Sterner          Ledamot 
 
Revisorer har varit: 
Per Göran Mattis 
 
Stefan Söderström 

Ordinarie 
Auktoriserad 
Suppleant 

Lindebergs Grant 
Thornton 
Lindebergs Grant 

                 Thornton 
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Föreningen har tecknats dels av hela styrelsen och dels av två ordinarie styrelse-
ledamöter i förening. Belopp under 50.000 har tecknats av ordf. eller kassör 
ensam. 
Ärenden som pantförskrivningar och hyresförhandlingar tecknas av Fastighets-
ägarna i Stockholm AB genom fullmakt. 
 
Valberedning under valperioden har varit: 
Eric Juhlin Sammankallande 
Berit Örnevall Ledamot 
Benny Meurk 
Christina Rahlén 

Ledamot 
Ledamot 

 
Ordinarie föreningsstämma hölls den 3 maj då 89 medlemmar och 58 
röstberättigade var närvarande. Vid stämman fastställdes resultatet för år 2006 
och valdes styrelse för år 2007/8.  
 
Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden under året (varav 8 med den 
nya styrelsen som tillträdde 3/5). 1 årsstämma den 3/5. Istället för medlemsmöte 
på hösten utgavs i november ett ”höstblad” med utförlig information om årets 
händelser hittills. Inga beslut fanns att tas varför detta förenklade informations-
förfarande gjordes. 
 

MEDLEMMAR 
 
Föreningen har 415 medlemmar (404). 
 
Under året har 26 (43) överlåtelser av bostadsrätter skett mellan gamla och nya 
medlemmar.  
 
Föreningen har upplåtit 9 (2) lägenheter med bostadsrätt under året. Dessa har 
kommit tillbaka till föreningen genom dödsfall och hyresgäster som avflyttat under 
året. Vissa lägenheter har varit under reparation innan försäljning över årsskiftet 
06/07 varför antalet hyresrätter endast minskat med 4 trots att vi sålt 9 under 
året. Intäkterna till föreningen från dessa försålda lägenhetsandelar har varit  
28,7 (4,8) miljoner kronor. Från detta dras mäklararvode och ev. nödvändiga 
reparationer innan försäljning. Ytterligare 1 bostadsrätt säljs av föreningen under 
jan 2008. Denna har avvaktat pga. renovering och säsongsbyte i samband med 
jul/nyår. 
 
Det har inkommit 1 ansökning om andrahandsupplåtelse/uthyrning vilken har 
beviljats inom ramen för de regler som stadgarna stipulerar.  
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Lokalen på Kristinebergsvägen 40 som har använts av trapphusentreprenören 
Imola Bygg har efter renovering hyrts ut till Nordic Pickup i slutet av året. Lokalen 
används som kontor då budföretaget har sin huvudsakliga intäkt från 
Arkitektkopia mittöver Lindhagensgatan. Företaget hyr även 3 parkeringsplatser i 
garaget.  Beträffande daghemmen på K20 och 44 har vi ett problem med 
ventilationen där de projekterade värden som funnits sedan bygget inte räcker 
enligt de nya normer som gäller för offentliga lokaler. Det talas om att flödena 
måste vara 10 ggr högre än för lägenheter och vårt system är inte byggt för detta. 
En utredning pågår med stadsdelsförvaltningen om hur det skall kunna vara 
möjligt för daghemmen att vara kvar. Olika lösningar på tilläggsventilation 
diskuteras. Provinstallationer pågår som bekostas av stadsdelsförvaltningen med 
olika tekniska lösningar. De vill gärna vara kvar hos oss om det bara går. 
Uppsägningen av kontrakten är således förlängda till utredningen är klar och 
skulle situationen vara att lokalerna inte kan användas trots allt kommer de 9 
månaders uppsägningstid som gäller att vara från detta datum så vi kan ersätta 
hyresgästerna med andra. 
Plextra som flyttade ut i våras från L73 har ersatts med SBC Mark AB som från 
lokalen under två år skall sälja bostadsrätter man har i Stockholm under 
byggnation. 
 

VERKSAMHET 
 
Föreningen har nu förvaltat fastigheten under 5 år och 2 månader. Fastigheten 
övertogs per den 2 december 2002 efter genomförd ”köpestämma” den 14 
oktober 2002 där 81% av ”lägenheterna” röstade för ett köp. Lagfarten blev klar 
våren 2003. 
Anslutningsgraden var initialt 71% och är idag efter fler försäljningar enl. ovan 
uppe i 85%. Anslutningsgraden ökar regelbundet genom försäljningar och 
beräknas fortsätta även under kommande år. Normalt brukar ca 10% av 
beståndet ligga kvar som hyresrätter permanent och Ängsknarren uppvisar ett 
liknande scenario. Det skulle i så fall innebära bedömningen att ca 15-17 
lägenheter logiskt över tid skulle vara kvar som kapitalreserv. Självfallet är alla 
hyresrätter per definition en kapitalreserv men det vore olämpligt att bygga 
underhållsplaner som tar i anspråk reserver man sannolikt inte kan använda 
under överskådlig tid. 
 
I september genomfördes äntligen en hyreshöjning på hyresrätterna, den första 
på två år och det blev 2,5% som debiterades ut retroaktivt från juli månad. Våra 
förhandlingar sköts genom fullmakt av Fastighetsägarna i Stockholm AB. Genom 
att allmännyttan fick höjningar, kunde vi alltså skörda frukterna av detta. 
Förhandlingarna inför 2008 är nu också klara och vi får ytterligare en höjning 
genomförd från 1 juni, 2008 på 2,6% procent. 
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Föreningen har höjt hyran för garageplatser som innehas av hyresgäster och 
medlemmar till 800 kr. Kontrakten sades upp för omförhandling och nya hyror till 
hösten 2006. Garageplatserna som innehas av föreningar har också sagts upp 
med anledning av att hyrorna höjs till marknadsmässig nivå. Dessa platser har 
återförts till föreningen under 2007 så att vår egen förvaltning även sköter 
uthyrningen av dessa platser med en i princip fördubbling av intäkterna på de 74 
aktuella platserna. Det är klart från 1/10 2007 och intäktsförbättringen är på drygt 
400.000 kr per år på dessa platser. 
 
Fritidslokalen har ökat något i användning men kan utnyttjas mer. Den passar bra 
till föreningsmöten och barnkalas upp till 20 personer samt som pingislokal. 
Genomsnittlig utnyttjandegrad ligger på ca 4-6 dagar per månad, företrädesvis 
helger. 
 
Föreningen har sedan den 30 maj 2003 haft en lägenhet till förfogande för gäster 
till medlemmar. Avgiften för lägenheten är fortfarande 200 kronor dygnet under 
måndag - torsdag och 300 kronor dygnet fredag - söndag. Lägenheten har varit 
uthyrd under 224 (193) dygn år 2007. Detta har gett en total intäkt på 48.900 kr 
(37 900 kr). Tillgången till lägenheten är mycket uppskattad. Under året, har 
utnyttjandegraden därmed varit 61% (53%). Det är något högre än förra året pga. 
att som vi hoppas disciplinen har blivit bättre avs. sena avbokningar samt 
möjligen en högre efterfrågan. Det kan vara av intresse att veta att lokalen skulle 
inbringa ca 60.000 kr per år i hyra om den hyrdes ut som kommersiell lokal men 
att styrelsen genom åren noterat uppskattningen av att lokalen finns att tillgå och 
därför aldrig valt att ändra syftet med användningen. 
 
En hobbylokal på Kristinebergsvägen 32 har utnyttjats av boende för mindre 
reparationer. Den lånas ut veckovis och uppskattas av den händige som gärna 
gör saker själv. Både fritidslokalen och hobbylokalen är gratis men kravet är att 
lokalen städas av den som använt den. 
 
Föreningen har haft ett elavtal med E-on under året, ett avtal som upphandlats 
med ett fast tvåårspris på 43,3 öre per kwh för den rörliga delen. Avtalet gäller 
endast föreningens gemensamma utrymmen. Den enskilde medlemmen tecknar 
individuella avtal. Nivån har under året pendlat mellan lägre och högre jämfört 
med rörligt alternativ men beräknas över avtalstiden vara lägre än om vi skulle ha 
haft rörligt under de två åren. 
 
Avtalet med Canal Digital inleddes 2004 och går ut vid årsskiftet. Ny upphandling 
pågår. Se under fastighet nedan. 
 
Under 2007 har ett antal projekt fortsatt att drivas som en del av 
underhållsplanen vilket beskrivs under denna rubrik samt nästa ”ombyggnad och 
underhåll”. 
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Under året har vi använt de i föreningen etablerade kommunikationssätten. Det 
är infokanalen på tv, hemsidan www.angsknarren.se  för medlemmar. Vi har vår 
e-post info@angsknarren.se liksom förstås anslag i portar samt utskick via 
brevinkast. Uppdatering av medlems/informationspärmen som sjösattes hösten 
2004 har gjorts en gång under året och kommer att uppdateras igen under 2008. 
Det formella dokument som årsredovisningen innebär delas ut inför ordinarie 
stämma 2-4 veckor innan mötet vilket naturligtvis även skedde i år. Slutligen har 
ett höstblad med utförlig information delats ut i november och som ersatte ett 
medlemsmöte under hösten. Inga formella beslut har funnits att ta under årets 
andra hälft varför heller inte någon extrastämma har befunnits nödvändig. 
 

FASTIGHETEN 
 
Fastigheten är fullvärdeförsäkrad hos Stockholms Stads Brandförsäkringskontor. 
Som tilläggsförsäkring finns en så kallad styrelseansvarsförsäkring.  
 
För den kamerala förvaltningen har föreningen avtal med Fastighetsägarna i 
Stockholm AB. Särskilda avtal rörande hyresförhandlingar, registerskötsel och 
pantförskrivningshantering och överlåtelser ingår som tilläggsavtal i den 
kamerala delen.  
 
Den tekniska förvaltningen har under 2007 för andra året skötts av egen 
personal. Verksamheten har fungerat mycket bra och avsikten att hålla en ”same 
day service” har gått väl där vi kunnat utföra jobben själva och inte särskild 
behörighet krävts. Under året har vi även fått en ny fastighetsskötare, Anders 
Hedin som bott i Ängsknarren sedan starten och som väl känner till området. 
Detta har gagnat organisationen och förbättrat kvaliteten ytterligare. Ett område 
som varit lite av en flaskhals är dock trädgårdsskötseln där vi inte hunnit med det 
mer intensiva vårarbetet riktigt och därför har beslutats att just för detta moment 
förstärka förvaltningen. Det sker genom att den traditionella vårstädningen med 
sand- och lövborttagning utökas med ogräsbekämpning och rabattrensning under 
en vecka i sena april. Kvaliteten på fastighetsskötseln är således god och 
genomförs med högre tempo, billigare och med en närmare relation till de 
boende än vad som gällde när vi hade kontrakterad extern teknisk förvaltning. 
 
Den andra verksamheten inom förvaltningen med eget kansli där vi har ett 
fortsatt gott resultat genom besparingar pga. frånvaron av påslag, bättre 
inköpspriser genom direktavtal etc. samt inte minst hanteringen av  ekonomisk 
uppföljning, försäljning av borätter, mäklaravtal, upphandlingar med 
entreprenörer, styrelseservice, övriga kontakter med Fastighetsägarna och 
konsulter osv.  
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En summering av 2007 ger alltså vid handen att systemet med egen teknisk 
förvaltning och kanslitjänst fortsätter att vara den mest ekonomiska lösningen för 
Ängsknarren i jämförelse med om vi skulle köpa in arbetsinsatserna via 
förvaltningsbolag. 
Det finns ett antal särskilda avtal med andra entreprenörer för olika ändamål. 
Exempelvis för föreningens behov av driftslarmsövervakning, sophantering, 
tillsyn av hissar, fjärrvärme, jourservice, sprinkleranläggning osv. Totalt finns f.n. 
33 entreprenöravtal varav 4 är genom Fastighetsägarna i Stockholm AB. Övriga 
är tecknade direkt utan mellanhänder av föreningen. 
 
Kameral förvaltning ligger bl.a. kvar hos Fastighetsägarna i Stockholm AB. Det 
kan tilläggas att detta samarbete fungerar utmärkt och är till stort gagn för 
föreningen och samtidigt ger oss den branschtillhörighet vi behöver för att kunna 
driva ärenden, få kontinuerlig utbildning/information samt inte minst tillgång till 
juridisk och administrativ assistans och expertis vid behov. 
 

OMBYGGNAD & UNDERHÅLL 
 
Hissrenoveringar. Under hösten 2007 har upphandling skett av den 
hissrenovering som måste ske under kommande 5 år fram till 2013 då våra 
hissar inte längre uppfyller de normer som gäller. Upphandlingen har gått till 
Kone som är det företag som även installerat befintliga hissar från början. 
Vi har installerat ny tvåvägs kommunikation genom nya nödtelefoner samt 
vartefter hissarna renoveras förses de med nya automatiska innerdörrar samt ny 
drivkälla, övrig säkerhetsutrustning, bärlinor, styr- och reglerteknik osv. 
Underhållsplanen har uppdaterats i detta avseende genom att upphandlingen är 
klar. Den totala kostnaden uppgår till ca.13 milj. kr över 5 år fram till 2013. 
Investeringen säkrar då att hissarna fungerar utmärkt i ytterligare 30 år. 
Samtidigt har föreningen ingått ett serviceavtal med Kone som harmonierar med 
renoveringstakten så att en trappstegsmodell införts där rabatt utgår vid ny hiss 
på servicedelen från år 3 (första 2 åren gäller garantiåtagandet) och trappas 
därefter ner år 4 och 5 för att därefter betinga fullt servicepris. Detta ger en 
besparing på drygt 500.000 kr under ombyggnadstiden i servicekostnader. Det 
motsvarar ungefär 2 års servicekostnad på vårt hissbestånd. 
 
Ventilationen. En delad entreprenad mellan Siemens och Euroconsult som 
upphandlades med assistans av Thyréns för att kvalitetssäkra material, metod 
förutom entreprenörsval. Ventilationsrummen har gjorts om med byte av fläktar, 
rensning av kanaliseringar, byte av fläkttrummor och ny värmeåtervinning av 
Euroconsult. Siemens har byggt om styr- och reglertekniken och samtidigt 
datoriserat denna samt bytt ut våra gamla undercentraler.  
Anläggningen är dessutom mer energisnål och vi sparar ca 15-20% av den 
energiförbrukning som hittills åtgått för detta ändamål. Effekten av detta kommer 
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att märkas under 2007 fullt ut. Arbetena har avslutats i februari 2007 genom att 
OVK har godkänts. Vissa efterbeställningar och kompletteringar av marginell art 
har gjorts för lägenheter där man haft svårt att uppnå de normvärden som gäller. 
Daghemmen kvarstår pga. nya normer för sådana. De kräver numer 10 ggr mer 
ventilation än vad som är norm för lägenheter. Dessa nya regler gör att vårt 
ventilationssystem inte klarar av kraven varför en utredning pågår under våren 
2008 för att utröna om daghemmen kan vara kvar eller om de måste lämna oss. 
Ett tillfälligt förlängningsavtal har tecknats för att ge rådrum i detta ärende. Går 
det ej att lösa frågan sägs avtalet upp med 9 månaders uppsägning så att 
föreningen i så fall har tid att ordna nya hyresgäster. Självfallet önskar vi helst ha 
kvar daghemmen och att ventilationsfrågan blir löst. 
 
Dräneringsprojektet. Kvarvarande arbeten i området är nu mellangården som 
dräneras apr-juli 2008. Under 2007 har garagegården gjorts, ett arbete som varit 
betydligt mer komplicerat än övriga gårdar pga. att garaget ligger direkt under. 
Det har dessutom varit mer besiktningsanmärkningar än övriga ytor av samma 
skäl. 
Tack vare den milda vintern mot slutet av året har arbetena med 
besiktningsanmärkningar kunnat fortsättas i både november och december vilket 
gör att man kan bli klara utan att behöva använda arbetstid under våren 2008. Då 
kommer istället fokus ligga på mellangården där hussocklarna förses med 
pordränisolering ner till max. 2,5 meter samt att rördränering dras till 
dagvattenbrunnarna. I övrigt skall inte gården ändras mer i detta skede. Nya 
häckar kommer att planteras då den gamla kommer att tas bort för att ge plats åt 
dräneringsarbetena längs väggarna. 
 
Trädgård. I samband med dräneringsarbetena har även omfattande 
omplanteringar i området gjorts. De fortsätter över de närmaste säsongerna och 
baserar sig på det förslag som landskapsarkitekten Nivå gjorde och som togs på 
stämman den 2/5-06. Kostnaden för detta är integrerade i gällande 
underhållsplan. Mellangården innehåller inte så stora omställningar utan är mer 
inriktad på kompletteringar till nuvarande vegetation. 
 
BredbandsTV/Koaxialnät. Bredbandsnätet togs i bruk från 1 juli 2005 och har 
fungerat smärtfritt. Nätet kan även användas för ip-telefoni och vår operatör 
Ownit har marknadsfört möjligheten under året. Bredbands-tv är f.n. under 
utveckling. Föreningen inleder på nyåret upphandling av ny kabel-tv och har för 
avsikt att primärt försöka använda bredband som distributionskälla för tv för att 
säkra bild- och ljudkvalitet till en nivå som motsvarar högsta standard på 
marknaden idag. Vi vill även att de som ej önskar uppgradera sin TV-teknik 
fortsatt skall kunna använda koaxialnätet med sin gamla TV-apparater med 
nuvarande vägguttag. 
Vi har 1 år kvar av avtalet med CanalDigital via vanligt koaxialnät och det avtalet 
är uppsagt. Upphandlingen av ny kanaldistributör pågår och processen är ganska 
komplex då distributörerna har olika begränsningar i sina rättigheter vilket kan 
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medföra olika problem längs vägen. Den vanligaste frågan är t.ex. att kunna ta 
emot både TV3 och Kanal5 som har olika ägare. En annan fråga är tekniken 
kring sk. 5.1-ljud för de som har hemma-bio-anläggningar. En tredje fråga är 
kostnader för olika typer av boxar som kommer att behövas oavsett om vi 
använder bredband, markbunden digital-tv eller digital kabel-tv. Vi måste även 
klargöra vilka kanaler som skall ingå i det basutbud som betalas av föreningen 
och var gränsen skall går för vad den enskilda skall beställa själv genom privat 
abonnemang. Här finns gränser som mer är ekonomiska i olika paketlösningar än 
att de handlar om sändningsrättigheter osv. Föreningen kommer att ta in anbud 
från alla på marknaden befintliga operatörer. Upphandlingen måste vara klar till 
sommaren 2008 för att omställningen från nuvarande distribution skall fungera 
tidsmässigt. 
 
Hyreslägenheterna. Våra hyresrätter har blivit 28 år men är nu renoverade, alla 
utom en i och med förra årets projekt. Vi har idag 49 lägenheter kvar och de 
sköts av förvaltningen i enlighet med hyreslagstiftningen och de regler som 
gäller. En lägenhet är av olika skäl kvar som orenoverad och skall få åtgärder 
gjorda efter diskussion med hyresgästen. 
Hyror och avgifter sköts av förhandlingsorganisationen på Fastighetsägarna i 
Stockholm AB som via fullmakt har föreningens uppdrag att agera mot 
Hyresgästföreningen. 
 
Balkonger.  Efter tätningsprojektet förra året har inget nytt satts igång. Istället 
har förvaltningen köpt in färg och penslar för den som önskar måla om träytorna 
själv i avvaktan på ev. beslut avs. underhållsplanen. Det som tillhandahålles är 
den bruna färgen för de som fortfarande saknar inglasning. Där är nämligen 
väggen en del av fasaden. De som har inglasat får sköta ytorna själv. Ev. fel i 
konstruktionen skall självfallet felanmälas på sedvanligt sätt. 
 
Markytorna. Sker även framledes i samarbete med markanläggningsfirman 
Gabab (som även sköter snöskottning på mark och tak). 
Val av växter och markåtgärder sker i ett samarbete med trädgårdsgruppen och 
styrelsen så att bästa resultat uppnås till bästa pris. Planen är baserad på förslag 
från landskapsarkitekten Nivå AB. Gårdarna kommer att färdigställas under 
ytterligare 2-3  säsonger. Trädgårdsgruppen ansvarar även för kommunikationen 
med medlemmarna i denna fråga. 
 
Tvättstugorna. Renoveringsprocessen med tvättstugorna pågår successivt där 
styrelsen beslutat att samtliga kvarvarande maskiner och torkrumsanläggningar 
ersätts under 2008. Vi har hittills bytt ut maskiner och torkrum i ungefär hälften av 
tvättstugorna. Torktumlarna är alla utbytta sedan tidigare under 2004/2005. Då 
de nya tvättmaskinerna har inbyggd centrifug ersätts inte den fristående 
centrifugen. Vi har bara kvar sådan i de 3 tvättstugor som även har 
grovtvättmaskin. Resterande maskinbyten görs färdigt under första hälften av 
2008. Renoveringen av tvättstugelokalerna är planerat till 2009. 
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EKONOMI. 
 
Den ekonomiska förvaltningen samt årsredovisning med förvaltningsberättelse 
och protokoll har granskats av föreningens valda revisor, Per Göran Mattis, 
auktoriserad revisor från Lindebergs Grant Thornton. 
 
 

 
 
Resultatet för år 2007 är -359.300 mot förra årets -2 807 707 kronor. Budget var 
21 700 En redovisning av resultatet och dess orsaker mer i detalj följer nedan: 
 
Intäkter: 
Intäkterna har varit 19.604 tkr jfr med förra årets 19.840 tkr. Skillnaden beror 
främst på att vi fick en skatteåterbäring av engångskaraktär 2006 på 312 tkr samt 
att vi haft en nedgång på bostadshyror med 519 tkr pga omfattande försäljningar. 
Dessa har självfallet gynnat föreningen i det att vi kunnat amortera 23 milj kr. 
samt fortsatt våra investeringar.  
Dock har vi samtidigt ökat intäkterna från momspliktiga lokaler med 206 tkr men 
minskat en del för ej momspliktiga lokaler med -57 tkr. Det beror på att caféet och 
Universal Import tidigare var momsfria lokaler hyrda av Stockholms Stad. 
Lokalen som Lions hyr gav inga intäkter förrän från juli och blev då en momsfri 
lokal från att året innan varit momspliktig men bidrar sedan förändringen med 
fördubblade hyresintäkter till föreningen. Gamla kansliet på L81 som nu är frisör 
bidrog också till ökningen på momspliktiga lokalhyror. 
Från 2008 har även en lokal på 57 kvm på K40 hyrts ut och kommer att inbringa 
en nettoökning av intäkterna under momspliktiga lokaler. 
 
Sedan har momspliktiga garagehyror minskat med -83 tkr medan då momsfria 
garageplatser ökat med 165 tkr. Här bör noteras att med full effekt av 
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återtagandet av det fjärde garageplanet samt hyreshöjningar på kvarvarande 
bilföreningar medför en sammanlagd intäktsökning på garageplatser med drygt 
400 tkr per år. Full effekt av detta nås 2008. 
Slutligen har årsavgifterna ökat med 301 tkr jfr med föregående år vilket kunnat 
ske utan höjningar av avgifterna genom att ytterligare hyresrätter ombildats till 
bostadsrätter under året. (9 st) 
 
Kostnader: (kommenteras endast poster med notabel skillnad från 2006 
och/eller budget) 
 
Fastighetsskötsel 
blev -867 tkr mot förra årets -1.233 tkr. Budget var -1.214 tkr 
 
Stora poster här är  städning utöver avtal  som blev 188 tkr mot 165 tkr förra året. 
Här ligger tvättstugor 42 tkr, entrémattor på 73 tkr samt garagestäd 43 tkr. 
Tvättstugor och mattor har avtalats om för 2008 i praktiken men hann budgeteras 
som ”utöver avtal” inför 2008. En omförning kommer således att ske i resultatet 
för nästkommande år.  
 
Snöröjningen slutade på -158 tkr mot förra årets -601 tkr. Skillnaden beror förstås 
på att snöandet blev mycket mindre än året innan. Budget var -600 tkr. 
 
Reparationer   
slutade totalt på -812 tkr jfr med förra året -1.060 tkr. Budgeterat var -710 tkr och 
den skillnaden mot årets resultat beror på hissreparationer som nu börjar fara i 
höjden genom att hissarna går sönder allt snabbare. Motvikt mot detta är 
självfallet vår nya underhållsplan för hissrenovering. Vi har blivit mer noggranna 
att skilja på reparationer och underhåll jämfört med tidigare. 
 
Underhåll 
blev -628 tkr mot förra årets -1.786 tkr vilket förklaras av att hyresrätterna 
renoverades i stor omfattning förra året. Budgeten var -100 tkr. Orsaken till 
skillnaden står att finna i att dels blev underhåll av bostäder -242 tkr för att ett 
antal hyresrätter kvarstod vid årsskiftet att göra och fakturerades först i 2007 
vilket inte fanns vetskap om vid budgeteringen.  
Den andra stora påverkan är att vi börjat göra ett större underhåll avseende 
avloppsstammar i trapphusen i en plan som sträcker sig över två år där alla 
trapphus får en behövlig rensning då det blivit vanligare med stopp och 
felanmälningar. 
Tredje stora avvikande posten är installationer som i praktiken mest innehåller 
balofixer i badrum och kök. Denna post har ökat mycket på senaste året då 
alltfler i föreningen renoverar dessa. 
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Taxebundna kostnader 
Blev -4.817 tkr mot förra årets -4.748 tkr och budget 4.860 tkr. Skillnaderna är 
inom felmarginalen. 
 
Övriga driftskostnader  
slutade på -3.497 tkr mot förra årets -3.827 tkr. Den förbättringen kan brytas ner 
till minskade inköp av material samt bättre rabatter i tecknade avtal. 
Arvoden har gått ner med 240 tkr tack vare att vi inte haft juridiska processer i 
samma omfattning som förra året. 
Övriga externa tjänster har dock ökat med 92 tkr pga. ljudmätningar i lägenheter, 
mäklarprovision vid uthyrning av lokaler. Den senare har dock självfallet medfört 
högre hyresintäkter vid uthyrning av G24 Lions samt K40 Nordic Pickup samt L73 
SBC Mark. Dessa hyresintäkter får sitt fulla utfall från 2008. 
Övriga förvaltningskostnader på -77 tkr budgeteras aldrig då omfattning inte kan 
mätas i förväg men motsvaras av intäkter till samma belopp under konto 
3221/3222. 
Föreningen tar ut 2,5% av basbeloppet som överlåtelseavgift vid försäljning av 
bostadsrätter och 1% av basbeloppet som pantsättningsavgift av pantsättaren. 
Dessa intäkter används för att täcka föreningens kostnader till Fastighetsägarna 
AB för administrationen av överlåtelser och pantsättning.  
 
Personalkostnader   
blev -1.087 tkr mot förra årets -1.055 tkr. Budget var -1.150 tkr och förbättringen 
beror helt på att fastighetsskötaren byttes ut och platsen var vakant i två 
månader. Fastighetsskötseln uppehölls av förvaltaren och volontärer. 
 
Avskrivningar   
blev -3.742 tkr jfr med förra årets -2.620 tkr. Budget var -3.571 tkr och skillnaden 
beror på ökade avskrivningar i lokalombyggnader vilket också medför högre 
hyresintäkter och markanläggningar där resultatet blev 50 tkr sämre än budget 
pga att upphandlingen inte var klar när budgeten gjordes och entreprenaden blev 
dyrare. Avskrivningstiden på markanläggningar är 25 år. 
 
Finansiella poster 
blev på intäktssidan 114 tkr jfr med förra årets 10 tkr. Orsaken är självfallet att 
styrräntehöjningarna även medfört positiva effekter på inlåningsräntan. 
 
På kostnadssidan har räntekostnaderna minskat från 5.046 tkr till 4.594 tkr vilket 
då beror på omlagda lån till lägre ränta samt att vi under året amorterat 23 milj. kr 
mot budgeterat 8 milj. kr.  
 
Skatter och avgifter 
Blev -31 tkr mot förra årets -1.280 tkr. Skillnaden här är uteslutande beroende på 
borttagandet av fastighetsskatten på lägenheter/bostäder. 
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RESULTAT & STÄLLNING 
 

    2007 2006 2005
Nettoomsättning   19 603 825 19 840 222 19 282 325
Rörelseresultat tkr    4 151 402 3 508 708 3 724 663
Resultat efter finansiella poster   -328 267 -1 527 422 -1 198 070
Årets resultat    -359 300 -2 807 707 -2 498 463
Balansomslutning   449 850 996 448 026 984 452 232 146
Avgifts/hyresbortfall   0 -49 608 -10 668   
 

FRAMTIDA UTVECKLING    
 
Styrelsen beslutade under hösten att inte höja årsavgiften för 2008. Orsaken till 
detta var att fastighetsskatten ändrats från tidigare och ersatts med en avgift om 
1200 kr per lägenhet. Dock kan vi också konstatera att prisutvecklingen fortsätter 
uppåt med de indexhöjningar som fortsätter från våra entreprenörer och 
leverantörer. Styrelsen måste därför noggrant se över intäktsbehovet och 
behovet för en ev. höjning av årsavgiften för 2009. Beslut tas senhösten 2008. 
 
Underhållsplanen är det dynamiska instrument vi använder för den framtida 
utvecklingen av underhåll och förbättringar i vår förening. 
Vi har sett över vårt hissbestånd och konstaterat att de behöver renoveras över 
den kommande 5-årsperioden. Det är av två skäl, det ena att de nu nått yttre 
gränsen av sin levnadstid (gäller 33 st) och mängden reparationer per år per hiss 
börjar nå oacceptabla nivåer. Den andra orsaken är att normerna för hissar har 
ändrats över tiden och de hisstyper vi har uppfyller inte längre kraven som är 
minimum från 2013. 
Styrelsen har därför upphandlat renovering av alla hissar av Kone i konkurrens 
med Otis. Vi har valt att inte begära anbud av andra då vi bedömt att det stora 
antalet hissar i Ängsknarren kräver en operatör/leverantör med stora 
serviceresurser. Den hållningen har även rekommenderats av Inspecta som 
hjälpt oss i upphandlingen. (Inspecta är det företag som kontrollerar våra hissar 
årligen.) 
 
Under 2008 förses alla kvarvarande tvättstugor med nya maskiner och för 2009 
avser styrelsen investera i renovering av lokalerna i sig. 
 
Andra områden som styrelsen diskuterar är renoveringsbehoven av källare och 
garage.  Etableringen av en enklare biltvätt utreds f.n. på plan 4 i garaget.  
Vi kommer att återkomma i dessa frågor. 
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Under våren 2008 målas alla våra hustak, vilket även framgår av 
underhållsplanen. 1,25 milj. är avsatt för detta 2008 baserat på ett anbud. 
Även de små taken/rökluckorna på gården kommer att målas om samtidigt. 
Upphandling har skett under vintern och arbetet kommer att utföras av Vinsta 
Fönster och Tak AB som lämnat bästa anbud och har en bra organisation för 
uppdraget. 
 
Under våren/sommaren görs även den sista gården avs. dränering och 
markanläggning. Vi lägger ner ca 1,2 milj. kr för detta. Aktiviteten finns angiven i 
underhållsplanen under posterna dränering  och trädgårdsarbeten etapp 6. 
 
Längre fram i tiden om 5 – 10 år kommer vårt sista stora projekt inom överskådlig 
tid som innebär att fasaderna behöver rustas upp. Vi beräknar att kostnaden för 
det ligger på nära 20 – 25 milj. Föreningen bör under denna tid fondera medel till 
projektet i så stor omfattning det bara går så att lånebehovet reduceras i 
möjligaste mån.  
Vi har fortfarande en bra kapitalreserv i våra hyresrätter men det är inte sannolikt 
att de minskar till färre än ca 10% av beståndet baserat på branscherfarenhet 
vilket gör att vi har ca 15-17 lgh att räkna med som trolig kapitalreserv under 
kommande år. 
 
Vi började vår förening med 161 milj. kr i lån och är idag nere i 108 milj. kr trots 
de omfattande renoveringar och reparationsarbeten som utförts senaste 4 åren. 
Det bästa sparsättet för oss är fortfarande minskade räntekostnader och där har 
vi varit och är framgångsrika. Etableringen av egen teknisk förvaltning/kansli har 
varit både en ekonomisk och servicemässig framgång och styrelsen har därför 
beslutat att organisationen är permanent från oktober månad 2007. 
 
Ser man på föreningens utveckling över kommande år är det viktigt att fortsätta 
bevaka kostnadsutvecklingen, minska och undvika låneräntor och samtidigt 
optimera intäktssidan. Vi vill snarast börja ackumulera fondmedel för kommande 
renoverings- och underhållsbehov och inte ta avsatta fonder i anspråk för varje 
år. En årlig uppdatering av underhållsplanen är ett grundkrav där samtal med 
bank och revisor i frågan är naturligt. Efter 2009 ser vi att vi nått den plattformen 
för den fortsatta verksamheten. 
 
För att summera är föreningen vid god hälsa, har omfattande reserver i sina 
hyresrätter och får anses lågt belånad. Vårt marknadsvärde säkras av de 
investeringar och renoveringar vi gör vilket även fortsatt ger oss låg 
belåningsgrad i förhållande till marknadsvärdet även om föreningen skulle 
behöva ta några nya lån längre fram.  
 
Våra lägenheter har sammanlagt 24.754 kvm yta och marknadsvärdet idag ligger 
på ett genomsnitt på drygt 40-44.000 kr/kvm baserat på de senaste  
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6 månadernas försäljningsstatistik. Det ger ett samlat teoretiskt marknadsvärde 
för lägenheterna på ca.1.040 milj. kr. 
Utvecklingen av infrastrukturen kring Ängsknarren med byggandet av nya 
Lindhagensgatan och tillkomsten av nya bostäder och handelsplatser vid gamla 
Skogaholmsfabriken osv. vittnar om områdets fortsatta attraktionsvärde. 
 

RESULTATDISPOSITION  
Förslaget till avsättningen till fond för yttre underhåll baseras på föreningens 
stadgar. 
 
Till stämmans förfogande står följande medel i kronor 
 
Balanserat resultat     -13 567 227 
Årets resultat           -359 300  
                 -13 926 527 
 
Styrelsen föreslår följande disposition 
 
Överförs till fond för yttre underhåll    1 306 200   
Återföring från fond för yttre underhåll      -628 224 
Balanseras i ny räkning             -14 604 503 
                  -13 926 527 
 
 
 


