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Org.nr 716405-7510

Kallelse till Föreningsstämma
• Sedvanliga årsmöteshandlingar
• Motioner

Måndagen den 18 april 2016 
Kl. 19.00 Restaurang Stranden, Hornbergs strand 101. 

Lättare förtäring från och med 18.30

Ordinarie föreningsstämma 2016 
Dagordning

1. Upprättande och förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
2. Val av ordförande på stämman
3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
4. Fastställande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7. Fö red ragn ing  av  sty re lsens å rsredov isn ing

8. Föredragning av revisionsberättelsen
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd 

balansräkning
12. Beslut om arvoden
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisor och suppleant
15. Val av valberedning
16. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen

Styrelsen



• Val av valberedning

• Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen 

Välkomna!

Styrelsen



Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 (716405-7510) får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015, föreningens 21 :e verksamhetsår. 
Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i 
föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. 
Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall 
användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal.

Föreningens fastighet
Föreningen fötvärvade 1998-03-19 fastigheten Kräftan 1 i Stockholms kommun. Fastigheten fick 
2003-12-04 ny beteckning - Kräftan 6.
Föreningens fastighet består av tomt om 4 003 m2 med tre flerbostadshus i sju våningar och 
källare.
I bostadshusen, som färdigställdes 1998, finns 82 bostadsrätter med en total boyta på 6 564,5 
m2.1 varje hus finns ett trapphus. Fjärrvärme används vid uppvärmning. Frånluft (F) används vid 
ventilation.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos försäkringsbolaget Länsförsäkringar.
Bostadsrättstillägg, måste tecknas av varje medlem själv, som ett tillägg på hemförsäkringen.

Lägenhetsfördelning
Hus 7 (31:an) Hus8(33:an) Hus9(35:an) Totalt alla hus

Antal Boyta
m2

Antal Boyta
m2

Antal Boyta
m2

Antal Boyta
m2

1 rum och 
kokvrå

6 210,5 6 210,5

2 rum och kök 7 382 1 54,5 3 180 11 616,5

3 rum och kök 7 518 8 608,5 7 514,5 22 1 641,0

4 rum och kök 6 553,5 11 1 006,5 11 1 006,5 28 2 566,5

5 rum och kök 5 510 5 510 5 510 15 1 530,0

31 2 174,0 25 2 179,5 26 2 211,0 82 6 564,5

Samfällighet
Föreningen ingår i en gemensamhetsanläggning tillsammans med fastigheterna Kräftan 7, 
Kräftan 8 och Kräftan 9. Gemensamhetsanläggningen förvaltas av en samfällighetsförening. 
Anläggningen omfattar markytor, kör-, gång- och cykelvägar, ledningar och anordningar för spill- 
och dagvatten samt grovsoprum inom Kräftan 9. Föreningens andel uppgår till 32%.



Gemensamma lokaler
I Kristinebergs Strand 31 finns det en gemensam bastu i bottenvåningen. I Kristinebergs Strand 
33 finns övernattningslägenhet i bottenvåningen som medlemmarna kan hyra. I källarplanet på 
samma adress finns ett hobbyrum.

Fastighetens tekniska status
Reparationer och löpande underhåll
Föreningens kostnad för reparationer och löpande underhåll uppgick till 171 527 kr (200 014 kr). 
De största enskilda posterna är:

Löpande underhåll hiss 76 184,00 kr

Löpande underhåll dörrar 37 134,00 kr
Löpande underhåll tvättutrustning 13 364,00 kr

Fond för yttre underhåll
Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll skall, i enlighet med föreningens stadgar, ske 
med minst 20 kr/m2 lägenhetsyta. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas som bundet 
eget kapital.

Fonderade medel skall täcka planerat underhåll på fastigheten.

Planerat underhåll
Kostnaden för planerat underhåll uppgick till 146 125 kr (föregående år 28 250 kr).

Fastighetsförvaltning
Under året har HSB har skött fastighetsförvaltningen.

Medlemmar
Föreningen hade vid årets slut 120 (120) medlemmar.
Samtliga bostadsrätter i föreningen var vid årets utgång upplåtna. Under året har 5 (5) 
överlåtelser skett till ett genomsnittligt kvadratmeter pris på 85 938 kr (74 796 kr) och 2 (2) 
andrahandsuthyrningar har godkänts av styrelsen.
Styrelsens policy för andrahandsuthyrningar regleras av föreningens stadgar 30 och 31 §§ samt 
hyresnämndens rekommendationer och avgift debiteras sedan 150701 enligt stadgarna 7 §.

Styrelse och revisorer
Styrelse
Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma 2015-04-15 och påföljande styrelsekonstituering 
haft följande sammansättning:
• Birgitta Bexell, ordförande
• Bengt-Åke Rådsten, vice ordförande
• Christer Persson, ekonomiansvarig
• Marie Wiberg-Svensson, sekreterare .



• Olle Hlllman, ledamot
• Staffan Haglund, suppleant

• Morteza Rouholamin, suppleant

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening.

Styrelsen har under året hållit 16 (13) protokollförda sammanträden (nr. 185 -  200). 
Styrelseomkostnaderna har uppgått till 0 kr (4 022 kr).

Ersättning har utgått till samtliga i ovan nämnda styrelse, totalt 89 000 kr exkl sociala avgifter. 

För styrelsens arbete finns ansvarsförsäkring tecknad hos försäkringsbolaget Länsförsäkringar.

Revisorer
• BoRevision AB, externrevisor
• Mats Hessmark, internrevisor
• Jan Westring, internrevisor uppleant (ej arvoderad)

Valberedning
• Carl-Axel Schultz, sammankallande
• Klas Sjöblom
• Catharina Rådsten

Husvärdar
• Karin Persson, Kristinebergs Strand 31
• Carl Carlheim-Gyllensköld, Kristinebergs Strand 33
• Bengt Lagewald, Kristinebergs Strand 35

Ersättning med 990 kr per person har utgått till ovan nämnda medlemmar samt ansvariga för 
uthyrningslägenhet, och hemsidan, totalt 3 960 kr.

Föreningen
Föreningens stadgar
Föreningens stadgar registrerades hos Bolagsverket 2004-08-18 och reviderades 2015-06-24.

Ekonomisk plan
Den ekonomiska planen har registrerats hos Patent- och Registreringsverket 1998-04-23. v

&



Väsentliga händelser under räkenskapsåret
• Extra stämma om nya stadgar, hölls den 5 maj 2015
• De nya stadgarna registrerades hos Bolagsverket den 24 juni 2015
• Avgift vid andrahandsupplåtelse tas ut sedan 1 juli 2015 i enlighet med de nya stadgarna
• Omläggning av två lån
• Nya torkskåp i tvättstugorna
• Nytt sköteselavtal av grönytorna from 2015-04-01
• Uppdatering av underhållsplanen har gjorts

• Två städdagar med efterföljande grillning
• Brandluckorna är inspekterade
• Strandhugget har kommit ut i 5 (3) nummer (nr. 85-89).
• Sa mfä II ig heten har haft 4 (6) protokollförda möten (nr. 55 -  59)

Framtida utveckling
• Uppföljning och genomförande av underhållsplanen.
• Nytt låssystem ska installeras
• Utredning av ventilationen i tvättstugorna
• Reparation av pergolan i trädgården
• Borttag av kontanthanteringen kring gästrummet

• Låneomsättning sker 2016-12-28

Föreningens ekonomi
Fastighetslån
Föreningens fastighetslån är per 2015-12-31 placerade till följande villkor

Räntesats
%

Bundet tom Lånebelopp
2015-12-31

Stadshypotek 977206 2,59 % 2016-12-28 10 900 030
Stadshypotek 37803 1,25 % 2017-10-30 17 000 000
Stadshypotek 1347277 0,85 % 2018-12-01 16 800 000
SEB 30399617 1,27 % 2018-12-28 14 760 000

59 460 030

Kommunal fastighetsavgift och fastighetsskatt
Fastigheten färdigställdes 1998 och har deklarerats som färdigställd hos Skattemyndigheten. 
Fastigheten har åsatts värdeår 1998.
Den kommunala fastig hetsavgiften är på 1 243 kr (1 217 kr) per år och lägenhet.



Inkomstskatt
Föreningen betalar 0 kr (0 kr) i inkomstskatt på kapitalinkomsterna.

Antalet anställda
Under året har föreningen inte haft några anställda.

Ekonomisk förvaltning
Föreningen har fr.o.m. 2001-01-01 tecknat avtal med HSB om ekonomisk förvaltning.

Flerårsöversikt
Nyckeltal 2015 2014 2013 2012 2011

Nettoomsättning 4502 4514 4539 4528 4546
Resultat efter finansiella poster 176 -467 165 -14 133
Årsavgift*, kr/kvm 670 670 670 670 670

Drift**, kr/kvm 283 307 280 314 273

Belåning, kr/kvm 9059 9119 9256 9302 9407

Soliditet, % 60,1 59,7 59,5 59,4 59,2

(Nyckeltal i tkr om inte annat anges)

^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 beräknas på driftskostnader 
exklusive eventuellt kostnader för planerat underhåll

Resultatdisposition
Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat 3 615 196

Årets resultat 175 855

3 791 051
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

till föreningens fond för yttre underhåll, i enlighet med stadgarna, 
avsätts
i ny räkning överförs 3 659 761

131 290
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Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1

Totala kostnader
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Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 

Resultaträkning___________________

Rörelseintäkter
Nettoomsättning

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

Rörelseresultat

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

Årets resultat

2015-01-01 2014-01-01
2015-12-31 2014-12-31

Not 1 4 502 028 4 514 436

Not 2 -2 017 710 -2 056 960
Not 3 -81 933 -83 387
Not 4 -118 903 -112 877

-1 023 183 -1 023 183
-3 241 729 -3 276 406

1 260 299 1 238 030

Not 5 5 925 13 995
Not 6 -1 090 370 -1 718 833

-1 084 445 -1 704 838

175 855 -466 809
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Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1

Balansräkning 2015-12-31 2014-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark Not 7 149 364 634 150 387 817

149 364 634 150 387 817

Summa anläggningstillgångar 149 364 634 150 387 817

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 3 623 9 540
Övriga fordringar Not 8 927 293 166 362
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 9 92 811 103 786

1 023 727 279 688

Kortfristiga placeringar Not 10 500 000 800 000

Kassa och bank Not 11 0 7 800

Summa omsättningstillgångar 1 523 727 1 087 488

Summa tillgångar 150 888 361 151475 305 ^



Org Nr: 716405-7510

Balansräkning____________________________________________2015-12-31 2014-12-31

Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1

Eget kapital och skulder

Eget kapital Not 12
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser 84 717 000 84 717 000
Yttre underhållsfond 2 180 000 2 040 000

86 897 000 86 757 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 3 615 196 4 222 005
Årets resultat 175 855 -466 809

3 791 051 3 755 196

Summa eget kapital 90 688 051 90 512 196

Skulder
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut Not 13 59 060 030 59 460 030

59 060 030 59 460 030
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut Not 14 400 000 400 000
Leverantörsskulder 187 865 150 189
Aktuell skatteskuld 201 720 99 794
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 15 350 695 853 096

1 140 280 1 503 079

Summa skulder 60 200 310 60 963 109

Summa eget kapital och skulder 150 888 361 151 475 305

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 71 288 000 71 288 000
Summa ställda säkerheter 71 288 000 71 288 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer

Belopp anges i kronor om inget annat anges.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 
årsredovisning för mindre ekonomiska föreningar (K2). Föreningen följer BFNAR 2009:1.

Avskrivning fastighet
Principen för K2 är att endast om- 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 0,918 % av anskaffningsvärdet årligen och total livslängd har 
bedömts till 120 år från färdigställandetiden.

Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1

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.

Inkomstskatt och underskottsavdrag
En bostadsrättsförening är I normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltnings
domstolen 2010-12-29 är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. 
Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter 
avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 %. Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag 
enligt inkomstskattelagen (1999:1229). . ,



Org Nr: 716405-7510

Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1

Kassaflödesanalys
2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster 175 855 -466 809

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 1 023 183 1 023 183
Kassaflöde från löpande verksamhet 1 199 038 556 374

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

-83 558 
-362 799 
752 680

-26 253 
56 635 

586 756

Investeringsverksamhet
Kassaflöde från investeringsverksamhet 0 0

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

-400 000 
-400 000

-900 000 
-900 000

Årets kassaflöde 352 680 -313 244

Likvida medel vid årets början 974 105 1 287 350

Likvida medel vid årets slut 1 326 786 974 105

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto 
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen.
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Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1

Noter
2015-01-01 2014-01-01
2015-12-31 2014-12-31

Not 1

Not 2

Not 3

Not 4

Not 5

Not 6

Nettoomsättning

Årsavgifter 4 410 387 4 398 216
Hyror 447 786 442 440
Övriga intäkter -356 145 -326 173
Bruttoomsättning 4 502 028 4 514 483

Hyresförluster 0 -47
4 502 028 4 514 436

Driftskostnader

Fastighetsskötsel och lokalvård 309 815 412 870
Reparationer 171 527 200 014
El 103 347 114 543
Uppvärmning 735 293 749 050
Vatten 90 183 95 670
Sophämtning 70 181 71430
Fastlghetsförsäkring 87 792 110 948
Kabel-TV och bredband 75 260 75 260
Fastighetsskatt 101 926 99 794
Förvaitningsarvoden 95 398 89 408
Övriga driftskostnader 30 863 9 723
Planerat underhåll 146 125 28 250

2 017 710 2 056 960

Övriga externa kostnader

Förbrukningsinventarier och varuinköp 26 792 21 397
Administrationskostnader 38 691 45 365
Extern revision 11 500 11 675
Medlemsavgifter 4 950 4 950

81 933 83 387

Personalkostnader och arvoden

Arvode styrelse 89 000 88 400
Revisionsarvode 990 990
Övriga arvoden 3 960 3 987
Sociala avgifter 22 203 19 500
Övriga personalkostnader 2 750 0

118 903 112 877

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 203 603
Ränteintäkter HSB placeringskonto 12 617
Ränteintäkter skattekonto 450 0
Ränteintäkter HSB bunden placering 5 072 12 672
Övriga ränteintäkter 188 103

5 925 13 995

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader långfristiga skulder 1 090 162 1 718 388
Övriga räntekostnader 208 445

1 090 370 1 718 833
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Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1

Noter 2015-12-31 2014-12-31

Not 7 Byggnader och mark

Ackumulerade anskaffningsvärden
Anskaffningsvärde byggnader 111 400 000 111 400 000
Anskaffningsvärde mark 45 000 000 45 000 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 156 400 000 156 400 000

Ingående avskrivningar -6 012 183 -4 989 000
Ärets avskrivningar -1 023 183 -1 023 183
Utgående ackumulerade avskrivningar -7 035 366 -6 012 183

Utgående bokfört värde 149 364 634 150 387 817

Taxeringsvärde
Taxeringsvärde byggnad - bostäder 93 000 000 93 000 000
Taxeringsvärde mark - bostäder 73 000 000 73 000 000
Summa taxeringsvärde 166 000 000 166 000 000

Not 8 Övriga kortfristiga fordringar

Skattekonto 100 507 57
Avräkningskonto HSB Stockholm 825 093 64 625
Placeringskonto HSB Stockholm 1 693 101 680

927 293 166 362

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader 92 712 102 757
Upplupna intäkter 99 1 029

92 811 103 786

Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt
intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår.

Not 10 Kortfristiga placeringar

Bunden placering 3-mån HSB Stockholm 500 000 800 000
500 000 800 OOO

Not 11 Kassa och bank

Handkassa 0 7 800
0 7 800

Not 12 Förändring av eget kapital
Medlemsinsatser Yttre uh Balanserat

Insatser Uppl avgifter fond resultat Ärets resultat
Belopp vid årets ingång 24 726 000 59 991 000 2 040 000 4 222 005 -466 809
Resultatdisposition 140 000 -606 809 466 809
Ärets resultat 175 855
Belopp vid årets slut 24 726  ooo 59 991  000 2 180  000 3 615 196 175  855

Not 13 Skulder till kreditinstitut

Ränteändr Nästa års
Låneinstitut Lånenummer Ränta dag Belopp amortering
Stadshypotek 1347277 0,85% 2018-12-01 16 800 000 0
SE-Banken Bolån 30399617 1,27% 2018-12-28 14 760 000 0
Stadshypotek 37803 1,25% 2017-10-30 17 000 000 0
Stadshypotek 977206 2,59% 2016-12-28 10 900 030 400 000

59 460 030 400 000

59 060 030Långfristiga skulder exklusive kortfristig del

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 57 460 030
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Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1

rçoter 2015-12-31 2014-12-31

Not 14 Övriga skulder till kreditinstitut

Kortfristig del av långfristig skuld 400 000 400 000

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna räntekostnader 42 800 117 000
Förutbetalda hyror och avgifter 54 511 387 558
Övriga upplupna kostnader 253 384 348 538

350 695 853 096

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

7f)cy&dMlLU ufi;^  Olle Hillriran Marie Wiberg Svensson

Vår reyisionsberättelse harîp lfe - 0$  - | i

Av föreningen vald revisor

lämnats beträffande denna årsredovisning
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1, org,nr. 716405-7510

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 för räkenskapsåret 2015-01
01-2015-12-31,

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

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

Revisorns ansvar

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

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

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

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 2015-12-31 
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust samt styrelsens förvaltning för Bostadsrättsföreningen 
Mälarstrand 1 för räkenskapsåret 2015-01-01 -2015-12-31.

Styrelsens ansvar

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

Revisorns ansvar

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

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

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

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

Uttalanden

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



Motioner:
Det har inkommit fyra motioner inför stämman den 18 april 2016. Styrelsen hade 
genomgång av och diskuterade styrelsens ställningstagande till respektive 
inkommen motion. Det konstaterades att tre av de inkomna motionerna inte är 
en formell motion. Styrelsen behöver under stämman och inför stämman 2016 
tydliggöra för medlemmarna vad en motion är. En motion ska innehålla förslag till 
styrelsen om vad som styrelsen ska utreda och vilket förlag som stämman ska ta 
ställning till.

Motion 1: Från Rita Riddez angående elektronisk stängning av portarna 
Styrelsen förordar att stämman ger styrelsen i uppdrag att undersöka och utreda 
kostnaderna av att installera en mekanisk dämpad stängning för att undvika 
hårda smällar, på föreningens sex portar och fatta beslut i frågan.

Motion 2: Från Bruno Klerbv angående räntor
I enlighet med stadgar och räntepolicyn ser styrelsen årligen över räntepolicyn 
och avgifter, detta i samband med att budgeten för kommande år fastställs. 
Beslut kring omsättning av lån har baserats på då antagen räntepolicy.
Med anledning av detta anser styrelsen att motionen/skrivelsen är besvarad.

Motion 3: Från Bruno Klerbv angående låsbvte
Styrelsen kommer inför beslut om byte av låssystem tydligt informera
föreningens medlemmar. Styrelsen anser därmed att motionen/skrivelsen är
besvarad.

Motion 4: Från Bettan Schultz angående trädeårdseruppens mandat 
Motionen saknar förslag och det finns därmed inget för styrelsen och stämman 
att ta ställning till. Efter stämman kommer frågorna besvaras av 
trädgårdsgruppens ordförande Morteza Rouholamin i Strandhugget och under 
vårens städdag. Styrelsen anser därmed att motionen/skrivelsen är besvarad.



Motion till årsmötet 2016 i BRF Mälarstrand 1

Elektronisk stängning av portar

Det slår väldigt i våra portar när dessa går igen. När HSB:s reparatörer varit här, så sa de att det ofta 
är problem i våra hus och de behöver därmed åka ut för att justera dessa ganska ofta. Lösningen på 
detta skulle vara att installera en typ av elektronisk stängning.

Stockholm 2016-02-21

Ria Riddez

Kristinebergs Strand 33



B rf Mälarstrand 1 den 25 februari 2016

Motion angående räntor

Jag ser i Strandhugget att styrelsen valt att binda alla våra fyra Ign.

Under 2015 har vår förening haft ungefär lika stora banklån som grannföreningen Mälarstrand 2. 
Mälarstrand 2 har rörlig ränta och har haft räntekostnaden 620 000:-. Vår har varit 1,1 miljon. 
Skillnaden är 480 000:- Alla utgifter fördelas enligt andelstalen och det innebär att styrelsen under 
året, för Carins och min räkning, skänkt bort 5 300:-
För övriga i föreningen innebär det 3 300:- för de minsta och 7 200:- för de största lägenheterna.

Inräknat motsvarande överkostnader de fem föregående åren blir summan 3,06 milj. för sex år.
Det innebär i snitt 1,4 månadsavgifter per år och lägenhet.
Detta är alltså vad vi skulle sparat om vi i stället haft grannföreningens rörliga räntesatser.

Styrelsen har valt medelkorta bindningstider. Två eller tre år. Banken har bra koll på den närmsta 
tiden och dessa bindningstider innebär så gott som alltid en extra kostnad för föreningen men utan 
att ge någon fördel av värde. Inte minst vår egen historia visar detta.
Den känsla av trygghet det antagligen ger är en chimär. En dyrbar sådan.

Bättre är att välja rörligt och dra största möjliga nytta av den låga räntan. Man har då också möjlighet 
att närsomhelst binda densamma om det plötsligt skulle börjar osa katt på lånemarknaden.
Grunden för detta förhållningssätt är att tillgången på kapital numera är stor och det ger låga räntor.

Förslaget gällande rörliga räntor (helt eller delvis) har framförts sedan 2010. Varken stämman eller 
jag själv har någon gång fått svar och alltså inte fått veta hur styrelsen resonerar.

Styrelsen har uppenbarligen inte dragit lärdom av de föregående åren. Styrelsen har dessutom 
frångått (tyvärr åt fel håll) den på hemsidan publicerade räntepolicyn.

Vi medlemmar måste acceptera detta men med tanke på de stora belopp det handlar om vore det 
bra om styrelsen motiverar sina val.

Just nu har Mälarstrand 2 ca 1 miljon mindre lån än vi. Deras ränta är 0,84 %



B rf M ä la rs trand  1 den 8 maj 2015

M o tion  till stäm m an 2016 angående låsbyte

Informationen gällande låsbyte som gavs på städdagen den 6:e maj var knapphändig och det var 
ganska få närvarande.

Varfö r låsbyte och vad behöver skyddas?

Lä gen hetsdörrarna är inte föreningens sak.
I lagenhetsfö rråd bö r inte finnas, och finns nog inte heller, något som  nu fö r tiden går a tt sälja. Därför 
har denna typ  av inb ro tt tro ligen upphört.
Tvättstugorna och barnvagnsrummen är inget problem i vår förening.
Åte rstå r cyke lrum m en. Där vore det kanske m otivera t med något extra - även om  jag tro r  a tt den 
som  har en dyr cykel ändå inte vågar fö rvara  den där. M an  kan kanske tänka sig e tt kodlås av något

Hur kommer det att bis?
Hur b lir de t fö r  hem tjänstpersonal, varubud, hantverkare och liknande personer? Hur kom m er de in 
om  den sokta personen inte är hem ma e lle r  har svårt att svara i te le fon? Hur adm in istreras det? 
Kom m er nam ntavlan i huvudporten att bytas m o t en e lektron isk m otsvarighet? Synd i så fa ll estetiskt 
se tt och b lir de t någon vinst när de t gä ller nam netiketterna? Övriga e tike tte r m åste ju bytas.
Kom m er en eventue ll e lektron isk tav la  a tt kunna läsas i so lljus?

Ett a lternativ  kan vara att ha kod liksom  nu och som fungerar på dagarna och e lektron isk  öppnare 
som fungerar hela dygnet. Kodens funk tionstid  kan lätt justeras e lle r tas bo rt he lt om  de t är lämpligt. 
T illfä lliga koder fö r  hantverkare och hem tjänstpersonal kan lätt införas.

Principen bör vara att det ska!! vara lätt för behöriga att komma in men ointressant för obehöriga.

Förslaget ar a tt styre lsen i Strandhugget redogör fö r de olika a lternativen , hur de fungerar, v ilke t 
system  man va lt och skälen fö r  detta.
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