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ÅRSREDOVISNING 
 
Styrelsen för bostadsrättsföreningen Lövsångaren 4 i Stockholm avger nedan redovisning för 
föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01 -  2011-12-31. 
 
 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2011 
 
Fastigheter 
Föreningen äger fastigheten Odengatan 19/Bragevägen 21 i kvarteret Lövsångaren i Stockholm. 
Fastigheten uppfördes 1912-1913.  
 
Fastigheten är fullvärdeförsäkrad hos If skadeförsäkring. I försäkringen ingår avtal om 
styrelseansvar samt försäkring mot ohyra.  
Samtliga föreningsmedlemmar har förbundit sig att ha en obligatorisk tilläggsförsäkring för 
bostadsrätter.  
 
Föreningsfrågor 
Den 31 december 2011 var antalet medlemmar i föreningen 35 (27 lägenheter). 
 
Ordinarie föreningsstämma hölls den 14 april 2011.  
 
Styrelse 
Årsmötet valde i april 2011 fem ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen har därefter varit 
konstituerad enligt följande: 
 
Ordinarie: 
Ordförande     Inga Lewenhaupt 
Vice ordförande   Kalle Bröms 
Ledamot    Linda von Beetzen 
Ledamot    Mattias Lavefjord 
Ledamot    Anders Gudmarsson 
Suppleanter: 
Ulf Sporrong 
Barbro Kandimaa 
Bengt Eriksson 
 
Styrelsen har under året hållit sju protokollförda sammanträden (3/2, 8/3, 3/5, 13/6, 5/9, 17/10, 
21/11).  
 
Revisorer 
Jur.kand. Ulf Lindgren har varit revisor och Bengt Carlsson revisorssuppleant. 



 
Valberedning 
Valberedning har varit Eric Lewenhaupt och Harriet Setzer med Lewenhaupt som sammankallande. 
 
Löner och arvoden 
Föreningen har inte haft någon anställd. Inga arvoden har utbetalats till styrelsemedlemmar och 
revisorer.  
 
Lägenheter och lokaler 
Av föreningens 27 medlemslägenheter har under året en lägenhet överlåtits  
(lgh 121 från Ann Liljegren - till Christina och Johan Lindgren,). 
Av föreningens 7 lokaler har samtliga varit uthyrda under året.  
 
Underhåll av fastigheten 
Styrelsen ansvarar för att fastigheten underhålls så att en god boendemiljö upprätthålls. År 2011 har 
ett omfattande ventilations- och brandsäkerhetsarbete (OVK) fortsatts (se nedan). En affärslokal 
mot Odengatan har av föreningen försetts med ny ytterdörr och frisörlokalen med ny toalett. 
Hörnlokalen i gatuplan har på hyresgästens bekostnad totalrenoverats och ny ytterdörr samt 
handikapptoalett installerats.  
 
Förvaltning 
Den ekonomiska och tekniska förvaltningen har under året skötts av styrelsen. Vid den ekonomiska 
förvaltningen har Inga Lewenhaupt biträtts av Mattias Lavefjord beträffande låneärenden och 
Anders Gudmarsson beträffande skadeärenden, Kalle Bröms har svarat för tekniska frågor och 
tillsammans med ordföranden lett OVK-arbetet. Linda von Beetzen har ansvarat för 
lokalhyresavtal. Ulf Sporrong har varit sekreterare. Dag Victor har konsulterats i juridiska frågor. 
Bokföringen har skötts av Heléne Gripenfors-Helander, Redovisningsakuten, Tyresö. 
Fastighetsskötsel har utförts av L E Sundberg Fastighetsservice AB/ Kents Rör & 
Fastighetsservice. 
 
Ekonomi 
Fastigheten är taxerad till 84 061 000 kr 
 
Resultat och ställning (kkr) 

2011 2010 
Nettoomsättning    1502 1505  
Fastighetskostnader, utom avskrivningar   1335 1605  
Rörelseresultat efter avskrivningar   280 -185      
Resultat efter finansiella poster   202 -233 
        
Balansomslutning    17 412 16 330  
 
Vinstmarginal 16.8%, räntabilitet på sysselsatt kapital 2% och soliditet 80,3%. 
 
Väsentliga händelser under året 
Verksamheten har under år 2011 präglats av tre stora reparations- och ombyggnadsarbeten.  
 

1) Ett andra läckage på Bragevägen 5 tr på grund av smältis via tak och ventilationstrumma 
förorsakade i början av året omfattande reparations- och förbättringsarbeten. Visst 
plåttaksarbete återstår.  



2) I maj sprang ett kallvattenrör (utbytt 1995) läck under diskbänk på Odengatan 3 tr 
(Wunderman) med omfattande skador även i våningarna på 2 tr.  

3) En deletapp har utförts av det på tre år utlagda arbetet med OVK (Obligatorisk 
ventilationskontroll) med syfte att återställa det ursprungliga självdrag, som förstördes vid 
ombyggnaden av vindsvåningarna på 1980-talet. Nya ventilationskanaler har installerats i 
källarutrymmen, uthyrda lokaler samt i Odengatans vindslägenheter. Se även bilaga. 

 
Avgifter 
Styrelsen har beslutat om en höjning av medlemmarnas avgifter på 5% fr.o.m. 1 juli 2012. 
 
Förslag till resultatdisposition 
Stämman har att ta ställning till: 
 
Balanserat resultat, kr   -6 294 301   
Årets resultat, kr      202 163 
      
 
Styrelsen föreslår att tidigare års samlade resultat på -6 294 301 samt årets resultat 202 163 
överförs i ny räkning. 
 
Ytterligare upplysningar vad beträffar föreningens resultat och ställning finns i efterföljande 
resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. 
 
 
 
Stockholm den 29 mars 2011 
 
 
 
 
 
Inga Lewenhaupt  Kalle Bröms  Linda von Beetzen 
 
                                                                                                                                                                         
 
 
 
Mattias Lavefjord  Anders Gudmarsson 
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