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ÅRSREDOVISNING 

Bostadsrättsföreningen KAPTENEN 
 

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016. 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

 

Föreningens ändamål 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens 

fastighet upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. 

 

Grundfakta om föreningen 

Bostadsrättsföreningen registrerades 1973-02-08. Föreningens ekonomiska plan är daterad 1976-03-11.  

 

Föreningens fastighet 

Bostadsrättsföreningen äger den kulturmärkta fastigheten Kyrkogården 16 med tillhörande tomt ( 968 

m2) på Kaptensgatan 7-9. Fastigheten uppfördes 1884-1885 och totalrenoverades 1973-1974 av 

Reinhold Gustafsson. Arkitekt vid renoveringen var Louise Nyström – senare professor och arkitektur- 

och byggnadsminnesförfattare. Hon har bl.a. genom en vackert sammanhållen färgsättning av fasader 

och trapphus bidragit till att fastighetens kulturella värde bevarats. Byggnaderna omgärdar en vacker 

japansk trädgård belagd med marktegel, vilken vid renoveringen anlades av den kände 

trädgårdsarkitekten Ulla Molin. Dessa båda arkitekter har tillsammans skapat en trivsam boendemiljö 

med gemensamma utrymmen där föreningens medlemmar kan umgås med grannar och vänner.     

  

Fastigheten har tre våningsplan, ett vindsplan och ett källarplan, Den består av två gatuhus och två 

gårdshus och omfattar 29 bostadsrättslägenheter (1841 m2 ), som är fördelade på fyra trapphus. Det 

finns 3 ettor, 14 tvåor, 9 treor och 3 fyror. I källarplanet finns en uthyrningslokal (163 m2 ) och 

gemensamma utrymmen såsom övernattningslägenhet, gillestuga med kapprum, hobbyrum, gym, 

tvättstuga, cykelrum, soprum, undercentral för fjärrvärme, elcentral och förrådsutrymmen för 

trädgårdsmöbler m.m. I vindsplanet finns det fem lägenheter och två förrådsområden. Under de tjugo 

första åren efter renoveringen hyrdes lokalen av Senabs inredningsfirma, som gav den en vacker 

utformning med bl.a. konferensrum och vacker inredning. 

 

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Bostadsrätternas medlemsförsäkring. Alla medlemmar skall 

ha bostadsrättstillägg i sina hemförsäkringar. Det har med nya försäkringsvillkor blivit extra viktigt. 

Föreningen är delägare i Brandkontoret, vilket ger en utdelning varje år. 

 

Styrelsens arbetsordning och ansvar 

Styrelsen har på uppdrag av stämman 2016 tagit fram en arbetsordning till stöd för ett väl fungerande 

styrelsearbete och med information om varje styrelseledamots ansvarsområden samt styrelsens 

gemensamma ansvar: ”Styrelsen är utsedd av föreningens medlemmar och dess arbete skall 

övergripande inriktas på att ta till vara alla medlemmars intressen genom att ta ansvar för att föreningen 

har en långsiktigt god ekonomi och därigenom säkerställa att föreningens samtliga medlemmar får en 

fortsatt miljövänlig, hälsosam, trygg och trivsam konsumentskyddad boendemiljö i en väl fungerade 

fastighet med bevarande av stora kulturella, funktionella, sociala och ekonomiska värden.” 

Arbetsordningen har ett antal bilagor avseende regler/rutiner för styrelsens information till 

medlemmarna, hantering av medlemmars felanmälan och klagomål, ansökan om andrahandsupplåtelse, 

rutin för förändringar i lägenheter, bokning och användning av gemensamma lokaler, sophantering, 
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styrelsens upphandling av varor och tjänster samt policy avseende finansiering av förvaltning och 

underhåll av brf Kaptenens kulturklassade fastighet.  

Arbetsordningen uppdateras efter det att styrelsen konstituerat sig eller när det behövs. Den görs efter  

uppdatering tillgänglig för medlemmar och revisorer.         

 

Förvaltning 

Föreningens verksamhet och dess fastighet sköts av styrelsen och de medlemmar, som är engagerade i 

föreningen genom värdskap. Lägenhetsregistret, överlåtelser och pantsättningar har styrelsen hand om, 

medan den kamerala förvaltningen och medlemsregistret sköts av Upplands Brf Service AB. Styrelsen 

har under året haft 11 protokollförda sammanträden. 

 

Föreningen upplåter uthyrningslokalen med hyresrätt till Engla AB, som flyttade in 2005-02-01. 

Uthyrningslokalen är momsregistrerad fr.o.m. november 2006.  

 

Bostadsrättslägenheterna L01, L09, L13, L16, L19 och L22 har med tillhörande andelar i fastigheten 

överlåtits under året. 
 

Stämma 

Vid den ordinarie föreningsstämman onsdagen den 1 juni 2016 valdes till ordinarie styrelseledamöter 

för ett år Lars Kjellberg – ordförande, Bertil Gustafsson, Ingvar Gustavsson, Tommy Källbom, Susana 

Pesce, Martin Skoogh och Elma Thunman. Inga suppleanter valdes. 

 

Till revisorer resp. revisorssuppleant för ett år valdes Börje Johansson och  

Carl Franzén resp. Fredrik Hamrin 

 

Till valberedning utsågs Henrik Vesterberg och Stefan Karlsson. 

 

Stämman beslutade att ett arvode på 30 000 kr skall utgå till styrelsen, som har beslutat att avstå från att 

ta ut arvodet till förmån för föreningens ekonomi.  

 

Energideklaration 

Fastigheten energideklarerades år 2008. Den uppvärmda ytan uppskattas vara 2 811 m
2
. Den inkluderar 

även källarplanet och trapphusen. Fastighetens normalårsenergiprestanda har beräknats till 148 kWh/m
2
 

år varav elen utgör 8 kWh/m
2
 år. Föreningens fastighet är klassad som tillhörande byggnadstypen 

mellanliggande hus, vars referensvärden år 2008 var 95-142 kWh/m
2
 år. Motsvarande värden för 

gavelhus var då 103-155 kWh/m
2
 år. 

 

Nedstående tabell visar för åren 2006 - 2016 antalet förbrukade MWh/år i rad 2 och motsvarande 

normalårskorrigerade värden i rad 3 samt i rad 4 kostnaden inkl. moms (kkr): 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017p 

359 363 350 372 435 363 390 384 365 363 402  

399 406 395 406 394 364 376 375 383 391 396 394 

289 288 277 305 351 317 369 382 357 351 388 380 
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Nedanstående tabell visar för åren 2006 - 2016 elförbrukningen kWh i rad 2 och i rad 3 kostnaden (kr): 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017p 

30160 22723 22323 24333 28348 24900 26431 25279 29509 25521 35328 36389 

44851 37706 42347 48414 55230 48885 39929 40937 40862 42318 55410 56500 

 

Fortums budgetunderlag 

Enligt Fortum Värmes uppgifter på föreningens energikonto har vår fastighet ett årligt 

normalårsenergibehov på 151,5 (146,9;146,52; 144,2) kWh/m
2
. Medelvärdet för kategorin Bostadshus i 

kvartersbebyggelse byggd före 1925 är 130 (134; 134; 144) kWh/m
2
. Fortum Värmes värde för 

föreningens fastighet är baserat på en uppvärmd yta av 2 600 m
2
, vilket torde exkludera trapphusen. 

Värmeförbrukningen 2016 blev 402,31 MWh till en kostnad av 388 480 kr. Fortums beräknade 

energianvändning för 2017 är 394 (391, 381, 375) MWh. Beräknad årskostnad är 380 000 (376 748, 

376 366, 372 981) kr. Alla belopp är inkl. moms. Inom parentes anges föregående års beräknade 

värden. 

Ekonomisk förvaltning. 

Föreningens lån 

Enligt den ekonomiska planen daterad 1976-03-11 betalade föreningen för fastighet inkl. renovering 

5 515 900 kr, vilket helt finansierades av medlemmarnas insatser. Föreningen hjälpte medlemmarna 

med finansieringen av insatserna genom s.k. strimlade lån, för vilka fem pantbrev i form av 

inteckningar i fastigheten (4 100 000 kr) utgjorde säkerheten. Genom denna konstruktion av lånen fick 

föreningen första panträtt i föreningens samtliga bostadsrätter. De strimlande lånen och föreningens 

panträtt i bostadsrätterna har avvecklats.  

 

Föreningen tog år 2005 ett lån på 800 000 kr för att finansiera fyra investeringar – byte av fastighetsnät, 

fjärrvärmeundercentral, ventilationsfläktar och takets snösmältningssystem. Det var det första lånet, 

som föreningen tagit sedan den bildades.  Lånet löstes 2014. Styrelsen har i april 2016 tagit ett nytt lån 

om 500.000 kr för att bl.a. kunna betala renoveringen i källarplanet.  

 

Styrelsens förslag till resultatdisposition 

Till stämmans förfogande står följande resultatmedel: 

 

Balanserad förlust -1 994 597 kr 

Årets förlust     -759 200 kr 

Summa:  -2 753 797 kr 

 

Styrelsen föreslår att resultatmedlen disponeras så att: 

 

Till fond för yttre underhåll avsätts       81 393 kr 

I ny räkning överförs  -2 835 190 kr 

Summa   -2 753 797 kr 

 

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 

balansräkningar med kommentarer framställda av Upplands Brf Service AB. 
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Juridisk förvaltning och administration 

Stadgar och ordningsregler 

Gällande stadgar är en för brf Kaptenen anpassad version av Bostadsrätternas nya mönsterstadgar 2008, 

version 4, senast uppdaterade 2011-04-01. För bevarande av den kulturmärkta fastighetens ursprungliga 

utseende är det enligt stadgarna inte tillåtet att förändra fastighetens yttre t.ex. genom byggande av 

balkonger, franska fönster eller nya vindsvåningar. För bevarande av en väl fungerande infrastruktur 

avseende vatten, avlopp och ventilation är det inte tillåtet att flytta kök eller badrum till annan del av 

lägenheten utan styrelsens och föreningsstämmans tillstånd. Enligt stadgarna får överlåtelseavgifter tas 

ut, vilket görs i form av en deponering på 3 000 kr med en minimiavgift på 1 500 kr från vardera 

säljaren och köparen. Bolagsverket godkände och registrerade stadgarna 2014-06-17. 

Ordningsreglerna reviderades senast vid 2012 års föreningsstämma. 

 

Rådgivning och information 

Föreningen är medlem i Bostadsrätterna (årsavgift 4 660 kr). Styrelsen har under året anlitat dess 

medlemsservice för att få svar på juridiska frågor och hjälp med förvaltningsärenden. Genom bl.a. 

informationsbladet Bostadsrätterna Direkt samt tidskrifterna Bo Rätt och Bo Bättre har styrelsen hållit 

sig informerad om händelser, som påverkar bostadsrättsföreningar. Medlemmar, som har tillgång till 

internet, kan finna information från Bostadsrätterna på hemsidan www.bostadsratterna.se. Styrelsen har 

under denna hemsida börjat skapa en egen hemsida för Brf Kaptenen, på vilken informationen planeras 

vara tillgänglig på tre nivåer – för allmänheten t.ex. bostadsköpare och mäklare, för medlemmar och för 

styrelsen och revisorer. 

 

Föreningen är fr.o.m. 2008 medlem även i Stockholms Fastighetsägare (årsavgift 4 950 kr), som anlitats 

bl.a. för tekniska konsultationer i samband med balkongrenoveringen 2008 och vid inköp av vitvaror. 

De inbjuder till intressanta frukostmöten med externa gästföreläsare. Under 2016 har styrelsens anlitat 

deras jurist Pernilla Carring vid hyresförhandlingarna.    

 

Båda organisationerna har en omfattande kurs- och informationsverksamhet, vilken normalt är 

kostandsfri för medlemsföreningarnas styrelsemedlemmar och medlemsrevisorer. 

 

Styrelsen håller föreningens medlemmar informerade om verksamheten genom årsredovisningen, 

informationsblad och i samband med träffar.  

 

Lägenhetspärmar 

Till varje lägenhet hör en Lägenhetspärm, i vilken varje medlem skall förvara: 

 

 Telefon- & Värdlista med jourinformation utgiven 2014-06-12 

 Ordningsregler (2012-04-26) 

 Stadgar (2014-05-14) 

 Styrelsens arbetsordning (2017-xx-xx) 

 Verksamhetsrapport från senaste ordinarie föreningsstämma 

 Intressanta infoblad 

 

Lägenhetspärmen skall tillhöra lägenheten och följa med vid överlåtelse av bostadsrätten liksom en 

CD-skiva med foton från renoveringen av fastigheten 1973-1974. CD-skivan förvaras lämpligen i 

lägenhetspärmen i en plastficka tillsammans med tillhörande informationsblad avseende copyright.  

 

 

http://www.bostadsratterna.se/
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Avtal 

Föreningen har tecknat följande avtal: 

 Kameral förvaltning hos Upplands Brf Service AB. 

 Fjärrvärmeleveransabonnemanget Fjärrvärme Trygg hos Fortum Värme med rekommenderad 

maximal effekt 135 kW och rekommenderad baseffekt 79 kW. 

 Elleveransavtal med Fortum med rörligt börspris (månadsmedelspotpris + 3,5 öre/kWh). 

Hos den nya elnätägaren Ellevio har föreningen effektabonnemanget L0,4L.  

 Ett 3-årigt indexreglerat hyresavtal med 9 månaders uppsägningstid tecknades med Engla AB 2005-

02-01. Styrelsen har med hjälp av Fastighetsägarnas jurist Pernilla Carring (58 650 kr) under 2016 

tecknat ett nytt 3-årigt indexreglerat hyresavtal med 9 månaders uppsägningstid med Engla AB, som 

gäller t.o.m. 2020-01-31. Den nya årshyran är 180 000 kr, vilket innebär en höjning med drygt 

50 000 kr d.v.s. cirka 40 %.   

 Föreningen har ett 3-årigt avtal med ett års uppsägningstid med Comhem avseende TV, bredband 

och telefoni via fastighetsnätet. Avtalet gäller nu till 2020-01-12. Styrelsen har beslutat att säga upp 

avtalet. 

 

Avtal avseende fastighetens tekniska service och underhåll finns upptagna under avsnittet Teknisk 

förvaltning. 

Sociala aktiviteter  

Sammankomster 

Vid den traditionella vårstädningen lördagen den 14 maj ordnade föreningen med god förtäring under 

trevlig samvaro.  

Teknisk förvaltning 

Allmänt  

Föreningen drabbades söndagen den 1 juni 2014 av en brand i källarplanet. Totala kostnaden för 

återuppbyggnaden beräknades på försäkringsbolaget uppdrag till 491 173 kr inkl. moms. Föreningens 

ersättning från försäkringsbolaget blev 330 938 kr efter åldersavdraget 160 235 kr. Ersättningen 

utbetalades i två delar. Första delen 70 % (231 656 kr) utbetalades under 2015 och resterande 30 % (99 

282 kr) betalades ut då arbetet i källaren var avslutat 2016.  Stämman 2015 beslutade enligt styrelsen 

rekommendation att låta bygga upp en övernattningslägenhet i brandområdet och att låta måla om 

gillestugan samt inhandla 24 nya karmstolar till en maximal kostnad av 500 000 kr inkl. moms. 

Styrelsen har sedan beslutat att låta byta golvet i gillestugan samt att måla om även källartrapphusen i 

7A och 9A. Ombyggnadskostnaden blev 577 865 kr. Till detta kommer kostnader för inventarier om 

sammanlagt cirka 50 000 kr. Ersättningen för rökskadade inventarier uppgick till 25 000kr.  

Styrelsen har också inhandlat nya trädgårdsstolar till en kostnad av 21 570 kr.  

Övernattningslägenheten har under 2016 varit bokad 22 nätter och därmed inbringat 1100 kr.        

 

Under 2016 har ett gym för alla medlemmars utnyttjande etablerats i f.d. mattpiskrummet med 

motionscykel och roddapparat samt skivstänger och hantlar. Detta har gjorts utan kostnad för 

föreningen.       

 

Besiktningar av fastigheten 2016 

Följande professionella besiktningar har genomförts under året (priser inkl. moms): 

 Takkonsult Peter Garber har besiktigat taket och funnit takläckan ovanpå L22 – 3 338 kr.   
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Underhållsaktiviteter 2016 

Bland underhållsaktiviteterna under året kan nämnas (priser inkl. moms): 

 Hissen AB har åtgärdat stopp i 7:ans hiss – 2.031 kr. 

 Jourmontör har kontrollerat vattenskada i badrum – L20 – 2.741 kr 

 Polygon har besiktigat och dokumenterat vattenskadan – 3.501 kr 

 Olle Lind Golv har bytt mattan i hyreslokalen. Föreningen har betalat hälften – 41.719 kr  

 Fuktutredningsföretaget Ocab har kontrollerat hyreslokalen i samband med mattbytet – 4.503 kr . 

 Karis Plåtsslageri har lagat takläckan ovanpå L22 – 21.000 kr 

 Stadsträdgården har ansat trädgården och nya växter – 22.500 + 4 625 kr  

 Martin Löwstedt har renoverat brandområdet – 577.865 kr, varav försäkringen betalar 330 938 kr. 

 Karis Plåtslageri har åtgärdat upptäckt hål och rostskador i takplåten ovanpå L22 – 8.625 kr 

 Sex nya trädgårdsstolar har inhandlats från Länna möbler – 21.570 kr 

 Tjugofyra nya karmstolar till gillestugan har inhandlats från Gerdmans – 30.331 kr 

 Bäddsoffa och bord med två stolar har inhandlats till pentryt från MIO – 9.385 kr 

 Ny köksutrustning till pentryt har inhandlats från IKEA - 5.547 kr 

 Mattias Åsberg NKG har reparerat toaletten i tvättstugan – 2.284 kr 

 Denny från Begelså har monterat låskedja och justerat dörrstängare m.m. – 1.650 kr 

 Ny dammsugare och toalettsits har inhandlats – 1.987 kr   

 Löwstedt har utfört målningsarbeten på L29:s balkongräcke, - dörr m.m. Ej fakturerat. 

 Mattias Åsberg NKG har rensat stopp i tvättstugans avlopp och bytt flottör i toaletten – 1.581 kr  

 Nytt täcke inhandlat till övernattningslägenheten – 599 kr  

 Inhandlat två mangeldukar från Electrolux Service – 990 kr 

 Hissen AB har reparerat 9:ans hiss på beställning från Inspecta – 2.300 kr 

 Hissen AB har bytt batteri i 7:ans hiss – 918 kr 

 Hissen AB har hävt ett hisstopp i september – 2.559 kr 

 Mattias Åsberg NKG har justerat radiatorer i L16 och L16 m.m. – 2.574 kr  

 Takvärn har lagt in nytt tätskikt i 7A:s bakgård för att stoppa läckage in i  L16:s källarförråd – 

118 750 kr 

 24 Rörjouren har försökt häva ett stopp i avlopp i 9:an – 30.475 kr   

 B&B Högtrycksteknik lyckades häva stoppet i avloppet i 9:n – 14.758 kr  

 Sotaren Stockholm har genomfört brandskyddskontroll (egenkontroll) – 12.292 kr 

 Karlaplans Plåtslageri har skottat snö i november – 20.119 kr.  

 

Avtal avseende professionell besiktning och service av fastigheten 

Följande avtal finns. Föregående års avgifter anges inom parentes: 

 Jour: Securitas Jourmontör avseende generell jour 5 826 kr (5 490, 5 280, 5 070, 4 875, 4 635). 

 Funktionskontroll 1 ggr/år och jour avseende fjärrvärmeundercentralen: Fortum Värme – 3 875 kr 

(3 875. 3 875, 3 813, 3 688, 3 250). 

 Hisservice: Hissen AB verkstad – 2 823 kr (5 640 , 5 136, 4 998, 4 834, 4 679, 4 523, 4 446, 4 

383). Styrelsen tecknade detta avtal 2015. 

 Hissbesiktning: Inspector – 2 506 kr (2 438, 2 358, 2 325, 2 115, 2 055, 2 000, 3 179, 2 400, 2 348, 

2 348) 

 Städning av entréer och trapphus samt tvättstugans golv och soprummet utförs av Ren Standard 

from 2014 – 49 356 kr. 

 Snöskottningsavtal avseende taket: KP-plåt – 10 000 kr (10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000). 

 Serviceavtal med Edsvikens El för takets snösmältningssystem – 6 175 kr (6 063, 6 063, 6 063, 6 

063). 
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 Trädgårdsskötselavtal med Stadsträdgården – 36 250 kr 

 

Underhållsplan 

Föreningen har en underhållsplan för planering av underhåll och renovering av fastigheten. 

Aktiviteterna kan indelas i två huvudgrupper beroende på storlek nämligen normalt underhåll 

finansierat genom årsavgifterna samt större investeringar och renoveringar, som avses finansieras helt 

eller delvis genom användning av sparmedel, lån eller nya insatser s.k. kapitaltillskott.  

Styrelsen har börjat förbereda och planera för en kommande trapphusrenovering.  

En ny professionell besiktning av fasaden mot gatan planeras äga rum år 2018. 

 

Genomförda och planerade större underhållsarbeten år 2017 

Vid renoveringen av vindsvåningen L15 upptäcktes att det fanns brister i fastighetens takkonstruktion 

vid och ovanför köket. Föreningen har till en kostnad av 87 343 kr inkl. moms anlitat konstruktör 

Stefan Claesson från Byggnadstekniska Byrån (BTB) i Jönköping för att beräkna de förstärkningar, som 

behövde göras, samt att godkänna utförda förstärkningarna och intyga att denna del av takets 

konstruktion nu uppfyller aktuella säkerhetskrav. Samma byggföretag Svensk Byggservice, som 

genomfört lägenhetsrenoveringen, har anlitats för förstärkningen av takkonstruktionen till en kostnad av 

153 437 kr inkl. moms. I detta sammanhang anlitades också besiktningsmannen Robert Lindbom från 

RL Bygginspektion AB till en kostnad av 2 375 kr inkl. moms för en första bedömning och förslag till 

styrelsen avseende hantering av ärendet. 

                

Följande har också genomförts: 

 Anders från Hissen AB har åtgärdat hissdörren plan 1 i 9:ans hiss – 2.169 kr. 

 

Följande underhåll planeras:  

 Uppsättning av trådlöst kommunicerande brandvarnare i källarplanet och trapphusen samt på 

vindarna.   

 Översyn av ventilationen i hyreslokalen och i 7:ans gathus. 

 Renovering av trädgårdsbordet. 

 Lagningar av gatufasadens nedre del samt målning av dörrar och fönster. 

 Förbättring av taksäkerheten enligt Arbetsskyddverkets nya bestämmelser. 

 

Dessutom planerar styrelsen för trapphusmålning och förbättrad belysning i entréplan / trapphusen samt 

en ny inpasseringslösning, vilket kräver en föreningsstämmas godkännande. 

 

Städning 

Städbolaget Ren Standard städar entréerna, trappuppgångar och soprummet samt tvättstugeområdets 

golv enligt ett städschema som varierar med årstiderna. Alla trapphus utom 9:ans dammsugs numera i 

samband med städningen. Varje medlem städar tvättstugan och dess maskiner enligt uppsatt instruktion 

efter användning. Övernattningslägenheten och gillestugan samt övriga gemensamma utrymmen städas 

också av varje medlem efter användning. 

Vårstädningen, vid vilken alla medlemmar förväntas delta, genomfördes lördagen den 14 maj. 

 

Trädgården 

Vår vackra trädgård sköts fr.o.m. 2016 av Stadsträdgården. Styrelsen har med dem tecknat ett 

serviceavtal, som omfattar all skötsel exkl. vattning från april till november. De utför ansning av växter, 

beskärning av träd och buskar samt ogräs- och halkbekämpning. I övrigt har den sköts av styrelsen och 

intresserade medlemmar, som bl.a. sköter vattning och snöskottning/sandning.  
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Säkerhet 

Brandsäkerhet 

För att öka brandsäkerheten har föreningen medverkat till att det nu finns brandvarnare och 

brandsläckare samt ev. annan brandskyddsutrustning i alla lägenheter samt att det finns brandsläckare i 

tvättstugan  ( 1 st.), övernattningslägenheten ( 1 st.) och vindarna ( 4 st.). From 2014 ansvarar varje 

medlem för kontroll och byte på egen bekostnad av lägenhetens brandsläckare och övrig 

brandsäkerhetsutrustning. 

Sophantering 

Föreningen tillämpar sopsortering enligt följande: 

 Hushållssopor lämnas i väl förslutna plastpåsar via sopnedkast i karusellerna i soprummet, som 

töms en gång per vecka av stadens sophämtare. Det är viktigt att man inte kastar ner soppåsen då 

karusellen byter säck. Vid 9:ans sopnedkast finns en lampa som lyser rött vid säckbyte. I 7:an 

saknas denna lampa och man måste därför alltid vänta lite innan man kastar nästa påse eller 

alternativ gå ner i soprummet och kasta dem direkt i sopsäcken. 

Som hushållssopor räknas inte nedan angivna sopor. 

 Tidningar och papper, som inte är behandlat med klister eller plast, lämnas i container i soprummet, 

där de hämtas varannan vecka av Hans Anderssons Recycling AB. Tidningar och papper enligt ovan 

kan också lämnas i container på Väpnaregatan. 

 Glödlampor och batterier lämnas i kartong resp. behållare i soprummet. Styrelsen ordnar så att de 

lämnas till den mobila miljöstationen. 

 Grovsopor får endast ställas ned i soprummet då styrelsen ordnar en gemensam insamling. Medlem, 

som vill bekosta en egen hämtning av grovsopor t.ex. vid avflyttning, skall kontakta styrelsen i god 

tid, som då ordnar med en extra hämtning. 

 Förpackningsmaterial inkl. kartonger och glas lämnar varje medlem i kärl på Väpnaregatan. 

 

Våra medlemmar kan lämna farligt avfall via den mobila miljöstationen, då den finns i vårt område. 

Turlista och information om vad som kan lämnas kan fås via Trafikkontorets hemsida 

www.stockholm.se/mobila eller alternativt via deras telefonnummer 08-508 27 200. Man kan också 

beställa ett påminnelse-SMS varje gång den skall komma.  

 

Det är inte tillåtet att utan föreningens tillstånd installera avfallskvarnar, eftersom fastighetens 

avloppssystems kapacitet och kondition först behöver utredas.  

Nyckeltalssammanställning - (Flerårsöversikt - Resultat och ställning (tkr)) 

Nyckeltal 2016 2015 2014 2013 2012 

Årsavgift (kr/kvm bostadsrättsyta)  254 236 236 2236 236 

Värmeavgift (kr/kvm bostadsrättsyta) 181 171 171 171 171 

Hyresinkomster (kr/kvm och år) 789 788 788 788 787 

Värmekostnad (kr/kvm totalyta) 194 175 178 190 184 

Lån (kr/kvm bostadsrättsyta) 265 0 0 291 309 

Kapitalkostnad (kr/kvm bostadsrättsyta) 2 0 2 8 12 

Sparande (kr/kvm bostadsrättsyta) -382 -7 -38 128 60 

Solditet (eget kapital/totalt kapital) (%) 84 % 96 % 96 % 86 % 85 % 

Resultat efter finansiella poster (tkr)  -759 -69 -126 223 53 

Nettoomsättning (rörelsens intäkter) (tkr) 960 882 884 888 883 

Värmeavgiften ingår inte i årsavgiften och tas ut per kvm. 

Totalytan är bostadsrättsytan plus hyreslokalytan exkl. trapphus och övriga gemensamma ytor.   

 

http://www.stockholm.se/avfall
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Sammanställning av ej årligen återkommande aktiviteter 

Aktivitet Typ Senast Kostnad  Frekvens Nästa 

Takmålning U 2006 170 kkr ca 12 2018 

Energideklaration E 2008   17 kkr 10 2018 

Fönsterventilfilterbyte U 2012     7 kkr ca 7 2019 

OVK E 2013   16 kkr 6 2019 

Sotning E 2015   10 kkr 4 2019 

Stamrensning U 2014   31 kkr ca 6 2020 

Brandskyddskontroll E 2016   12 kkr 6 2022 

Typer: E – Egenkontroll, U-underhåll 


