
HSB BRF VANADISGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2016



Att bo i en 
Bostadsrättsförening 
- vad innebär det? 
 
 
 

• I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som 
tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, 
”hyran” gånger 12) täcker föreningens lån, driftskostnader och 
fondavsättningar för t ex reparationer och underhåll. 

 
• Med bostadsrätt ”äger” du inte din lägenhet i egentlig mening. 

Du äger dock bostadsrättsföreningen tillsammans med övriga 
medlemmar/bostadsrättsinnehavare och har därmed enligt 
bostadsrättslagen en ”i tiden obegränsad nyttjanderätt” till din 
bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina 
skyldigheter. Du bor tryggt. 

 
• Du och dina grannar bestämmer själva hur föreningens mark 

och gemensamma lokaler ska användas. Varje år väljer ni en 
styrelse bland er boende. Styrelsen har i uppdrag att sköta 
föreningens förvaltning och ekonomi. Med i styrelsen sitter en 
ledamot från HSB. Det betyder att styrelsen och 
bostadsrättsföreningen – genom HSB-ledamoten – har hela 
HSB Stockholms erfarenhet och kunnande som stöd. HSB 
erbjuder också fortlöpande utbildning för nya 
styrelseledamöter; kunskap är en viktig förutsättning för 
levande boendedemokrati.  
 
Ta vara på fördelarna med bostadsrätt i HSB. Du är med 
och äger husen och miljön. Du får full insyn i förvaltning 
och ekonomi. 
 
 
 
 
 
På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar 
till några av de vanligaste begreppen som förekommer i en 
årsredovisning. 



HSB bostadsrättsförening Vanadisgården i Stockholm 

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 

Ordinarie föreningsstämma torsdag 11 maj 2017 kl. 18.30 
Plats: Aula B410 i Matteus skola, Vanadisvägen 16 
Styrelsen bjuder på dryck och tilltugg 

Handlingar till föreningsstämman distribueras separat 

DAGORDNING 
1. Stämmans öppnade 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare 
4. Godkännande av röstlängd 
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma 
6. Fastställande av dagordning 
7. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet. 
8. Val av minst två rösträknare 
9. Fråga om kallelse behörigen skett 
l 0. Styrelsens årsredovisning 2016 
1 I . Revisorernas berättelse 2016 
12. Beslut om faststä llande av resultaträkning och balansräkning 2016 
13. Beslut i anledn ing av föreningens resultat 20 16 
14. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrel sen 
15. Fråga om arvoden 

a) styrelsen 
b) revisor 
c) valberedning 

16. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter 
17. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter 
18. Presentation av HSB-ledamot 
19. Beslut om antalet revisorer och suppleant 
20. Val av revisor och suppleant 
21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 
22. Val av valberedning 
23. Val av ombud till HSB Stockholms distriktsverksamhet 
24. Beslut om att anta nya stadgar för Brf Vanad isgården, fö rsta beslut 
25. Övriga anmälda ärenden/motioner 
26. Avslutning 



REGLER FÖR RÖSTRÄTTEN 

Vid föreningsstämman har vatje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt 
gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som 
fullgjort sin förpliktelse mot föreningen. Annan medlem än juridisk person får utöva sin 
rösträtt genom ombud. Endast medlemmens maka/make, sambo eller annan medlem får vara 
ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Ombud skall lämna fullmakt vid årsstämman. 
Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får vid föreningsstämman medföra 
högst ett biträde. Endast medlemmens maka/make, sambo eller annan medlem får vara 
biträde. 

Välkomna till stämman ! 

Styrelsen 



• Org Nr: 769613-1353 

Styrelsen för 
HSB Brf Vanadisgården i Stockholm 

Org.nr: 769613-1353 

får härmed avge årsredovisning för föreningens 
verksamhet under räkenskapsåret 

2016-01-01 - 2016-12-31 
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ÅRSREDOVISNING 

HSB Bostadsrättsförening Vanadisgården i Stockholm. Organisationsnummer 769613-1353. 

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vanadisgården i Stockholm får härmed avge 
redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret l januari 2016 - 31 december 
2016. 

FÖRVAL TNJNGSBERÄ TTELSE 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 
Föreningen bildades den 20 maj 2005 och registrerades den 22 september 2005. Föreningen 
bildades i syfte att äga och förvalta fastigheter i StockJ10lms kommun. Föreningen förvärvade 
i början av 2008 fastigheten Munin 40. Bostadsrättsföreningen innehåller 66 lägenheter, med 
en totalyta om 4 919 kvm. Inflyttning i fastigheten skedde våren 2008. 

ÖVERLÅTELSER 
Under året har 5 överlåtelser skett. Samtliga överlåtelser har skett genom försäljning till ett 
snittpris om 84.665,- kr/m2

• 

STYRELSE 

Efter föreningsstämman 12/5 2016 och styrelsens konstituering 12/5 2016 fick styrelsen 
följande sammansättning: 

Ordförande 
Vice ordförande 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
HSB ledamot 

FIRMATECKNARE 

Lars Persson 
Gunnar Wallklint 
Robert Dahlbom 
Johan Wallen 
Ulrika Wahllöf Björk 
Åke Javelind 
Bo Hallgren 

Vald t.o.m. årsstämman 
2017 
2017 
2017 
2017 
2017 
2018 
utsedd av HSB Stockholm 

Föreningens firma tecknades under 2016 av Gunnar Wallklinl, Ulrika Wahllöf Björk, Robert 
Dahlborn och Lars Persson, två i förening. 

REVISORER 

Revisorer har varit Anders Svensson, vald av bostadsrättsföreningen, och BoRevision AB, av 
HSB Riksförbund utsedd revisionsbyry 
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SAMMANTRÄDEN 

Styrelsen har under räkenskapsåret l 0 protokollförda sammanträden. Den 12 maj 2016 hölls 
ordinarie föreningsstämma. Därutöver har enskilda styrelsemedlemmar medverkat i möten 
bland annat med entreprenörer, med projektledningen inför garantiarbetena och med 
anbudsgivare i de upphandlingar som föreningen genomfört. 

V ALBEREDNJNG 

Valberedning bestod av Linn Andersson och Erika Gruvberg. Vid föreningsstämman den 12 
maj valdes Linn Andersson och Sofia Lundberg till att bilda valberedning, med Linn 
Andersson som sammankallande. 

FASTIGHET 

Föreningen äger fastigheten Munin 40 i Stockholms kommun. På fastigheten är ett 
sexvåningshus om totalt 4919 m2 med 66 lägenheter uppfört. Fastigheten är en så kallad 
tredimensionell fastighetsbildning uppförd på en garagefastighet från 1920 talet. 
Bostadsrättsföreningen äger bostadshuset inklusive källarplanet ned till närmaste bjälklag och 
gårdsytoma ned till närmaste bjälklag. Fastighetens taxeringsvärde är 193 miljoner, varav 
markvärde 91 miljoner. 

MUNINS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

Föreningens fastighet, Munin 40 ingår i en samfällighet, Munins Samfällighet, som ansvarar 
för gemensamma anläggningar som uppkommit med anledning av fastighetsbildningen. 
Övriga medlemmar i samfälligheten var under 2016 Shurgard, som äger nedersta våningen i 
garaget, Brf Munin 39, som äger gatuhuset och Green Park, som äger de två översta 
garagevåningama. I Samfälligheten representeras föreningen av Ulrika Wahllöf Björkoch 
Lars Persson (ordförande). Munins Samfällighet har under året haft 1 protokollfört 
sammanträde. 

EKONOMISK PLAN 

Ekonomisk plan registrerades hos Bolagsverket den 20 december 2007. 

FÖRVAL TNINGSA VT AL 

Föreningen har avtal med HSB Stockholm avseende ekonomisk förvaltning av föreningen. 
Under 2016 tecknades avtal avseende teknisk förvaltning och fastighetsskötsel med Retro 
Fastighetsförvaltning AB. Snöröjningen har, tillsammans med Munins Samfällighet och 
medlemmarna i samfälligheten, köpts av Retro Fastighetsförvaltning A~( 
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FASTIGHETSFÖRSÄKRJNG 

Föreningens fastighet är fullvärdesförsäkrad i Folksam. I försäkringen ingår 
styrelseansvarsförsäkring och kollektivt bostadsrättstillägg för samtliga medlemmar. Tillägget 
medför att du som medlem inte behöver teckna ett tillägg avseende bostadsrätt i din hemför
säkring. 

BREDBAND/TELEFONlffV 

Styrelsen har slutit ett gruppanslutningsavtal med Bredbandsbolaget avseende bredband och 
telefoni. Fastigheten är ansluten till Com Hems nät för TV med mera. 

ELMÄTNING 

Föreningen upphandlar centralt all den el som förbrukas i föreningen, inklusive el förbrnkad i 
lägenheterna. Den el som förbrukas i lägenheterna mäts individuellt och debiteras lägenhets
i1mehavaren i efterhand via aviserade månadsavgifter. Medlemmar behöver alltså inte ha eget 
elabonnemang och behöver därmed inte betala abonnemangskostnader eller överförings
avgifter. Föreningen har debiterat oförändrad kostnad per förbrukad kWh el i lägenheterna 
sedan 2010. 

GARAGE 

Föreningen äger ingen del av garaget, garaget är en egen fastighet och föreningen "block.hyr" 
platser i garaget av garageentreprenören, Apcoa AB. Dessa platser andrahandsuthyrs sedan till 
medlemmarna. Föreningens ambition är att erbjuda stabilitet i avgifterna och om möjligt ligga 
under de avgifter som Apcoa debiterar om man hyr direkt av dem. Av denna anledning 
tecknar föreningen nonnalt sett flerårsavtal på en majoritet av platserna, av den anledningen 
är det bra om den som vill ha plats i garaget alltid först köar till föreningens platser, då tomma 
platser kostar föreningen onödiga pengar. 

HSB KODEN 

Föreningen fattade beslut om att anta HSB Koden för bostadsrättsföreningar vid årsstämman 
2015. Koden är ett hjälpmedel för styrelsen och valberedningen. Det är också ett arbetssätt 
med syfte för genomlysning och öppenhet i styrelsens arbete. Koden är inte tvingande men en 
redovisning ska ske enligt principen "följ eller förklara". 
Styrelsen har följt koden under verksamhetsåret med några avvikelser. De avvikelser som 
föreligger beror framförallt på att det är det första året som styrelsen har jobbat med och 
implementerat koden och beroende på tidsbrist har inte alla avsnitt kunnat genomföras. 
De avvikelsepunkter som inte har genomförts, Rutin för medlems- och fritidsaktiviteter, 
styrelsens mål, styrelsens utbildningsbehov. Upphandlingsrutiner och avsnittet Upphandling 
har inte varit aktuellt eftersom inga stö1Te upphandlingar har genomfört!:;>l 
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ARVODEN 

Arvoden utbetalades under året med 40% av ett prisbasbelopp per ledamot (ett prisbasbelopp 
2017 är 44 800 kr) och till föreningens revisor med 12% av ett prisbasbelopp. Antalet 
ledamöter i styrelsen under 2016 har varit sex stycken. Tidigare bokslutsår har styrelsen 
bestått av upp till nio ledamöter. Förändingen innebär att föreningens personalkostnader 
minskat under 2016. Valberedningen har arvoderats med 6% av ett prisbasbelopp per vald 
ledamot (två ledamöter 2016), allt i enlighet med föreningsstämmans beslut. Läs mer om det i 
bokslutet. 

EKONOMI 

Årets resultat innebar en förlust om -1 492 463 kronor. Resultatet är till stor del påverkat av 
de avskrivningsregler avseende byggnaden som tillämpats sedan 2014, innebärande att den 
tidigare tillämpade principen med progressiv avskrivning, ersatts av linjär avskrivning över 
byggnadens uppskattade ekonomiska livslängd (120 år). Detta har inneburit ökade 
avskrivningar om uppskattningsvis cirka -900 000 kr årligen jämfört med den tidigare 
tillämpade principen. 

I takt med husets stigande ålder har kostnaden för underhåll och reparationer ökat något under 
året. Styrelsen har under bokslutsåret delvis tecknat nya förvaltningsavtal med ny 
underleverantör avseende fastighetsskötsel och snöröjning vilket minskat kostnaden för 
fastighetsskötsel och förvaltningsarvoden, samtidigt som styrelsen upplever att kvaliteten 
höjts, framför allt i underhållet av gården. Till följd av minskat antal styrelsemedlemmar, har 
styrelsearvoden minskat. För bokslutsåret 2016 föreslår styrelsen en avsättning till yttre 
underhållsfond om 200 000 kr. Enligt tidigare policy har föreningen histo1iskt inte gjort 
avsättningar till underhållsfond. Med fastighetens stigande ålder och därmed avtagande 
garantiåtaganden anser styrelsen att avsättningar skall göras. Till stöd för dessa avsättningar 
ligger fastighetens underhållsplan som löpande uppdateras och hanteras inom ramen för 
styrelsens arbete. 

Den underliggande rörelsen är i balans, och likviditeten (kassa samt kmtfristiga placeringar) 
är fortsatt mycket god. Årsavgifterna har under verksamhetsåret varit oförändrade och 
föreningens ekonomi är go~( 
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Flerårsöversikt 

Nyckeltal 2016 2015 2014 2013 2012 

Nettoomsättning 3 482 3 333 3 323 3 385 3 443 
Resultat efter -I 492 -1 392 -I 143 -216 111 
finansiella poster 
Årsavgift*, kr/kvm 441 441 441 441 441 
Drift**, kr/kvm 488 467 424 447 602 
Belåning, kr/kvm 
Soliditet, % 99,6% 99,5% 99,5% 99,6% 99,6% 

(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 lokaler och beräknas på 
driftskostnader exklusive eventuellt kostnader för planerat underhåll. 

Förändring av eget kapital 
l 11sa tser Uppi. 

:w gifter 

Belopp vid årets ingång 221 788 000 537 000 

Reservering till fond 2016 
Ianspråktagande av fond 2016 
Balanserad i ny räkning 

Upplåtelse lägenheter 
Årets resultat 
Belopp vid årets slut 221788000 537 000 

RESULT ATDISPOSITION 

Styrelsens disposition 
Balanserat resultat 
Årets resultat 
Reservering till underhållsfond 
I anspråkstagande av underhållsfond 
Summa till stämmans förfogande 

Stämman har att ta ställning till: 
Balanseras i ny räkning 

-3 650 008 kr 
-1492463 kr 

-200 000 kr 
0 kr 

-5 342 471 kr 

-5 342 471 kr 

Yttr e uh Balansera t 
fond resulta t 

0 -2 258 361 

200 000 -200 000 

-1 391 647 

200 000 -3 850 008 

Årets 
l'('Slllfat 

-1 391 647 

l 391 647 

-1 492 463 
-1 492 463 

Läs mer om föreningens resultat och ställning i efterföljande resultat- och balansräkning med 
tillhörande tilläggsupplysninga7 l.. 

6



MEDLEMSINFORMATION 

Under året har 5 lägenhetsöverlåtelser skett, vid årets utgång hade föreningen 104 
medlemmar. Anledningen till att medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter i föreningen 
är att mer än en medlem kan bo i samma lägenhet. HSB Stockholm innehar även ett 
medlemskap i föreningen. Dock skall noteras att vid stämman har en bostadsrätt en röst 
oavsett antalet innehavare. 

Antal medlemmar 
Antalet medlemmar vid ingången av året: 
Nya medlemmar: 
Medlemmar som lämnat föreningen: 
Summa medlemmar: 

AKTUELLA HÄNDELSER 2016 

107 
7 
10 
104 

Följande större aktiviteter har genomförts/skett under året: 
• Vår- och häststädning av gården och källarutrymmen 
• Gårdsläckagen har blivit åtgärdade 
• Ytterligare ett cykelförråd har skapats vid garagenedfarten 
• Lagstadgad OVK (Obligatorisk Ventilations-Kontroll) har genomfö1ts 
• Stamspolning av alla köksavlopp 
• Ny fastighetsskötare har anlitats. De sköter även trädgården och snöröjningen. 
• Nytt avtal med Bredbandsbolaget har tecknats varvid hastigheten har höjts från I 00 till 

250 Mbit/s 

OVK har resulterat i att 14 lägenheter har blivit underkända. I samtliga fall är det fläktkåpan i 
köket som har fallerat. P.g.a. garanti- och försäkringsdiskussioner har ärendet tyvärr dragit ut 
på tiden. De felaktiga kåporna kommer att bytas under våren 2017. 
Avloppsstammarna i köken fortsätter tyvätT att skapa problem. P.g.a. stammarnas dåliga 
lutning blir det lätt stopp i dessa. Eftersom stamspolning är kostsam för föreningen, ombeds 
alla att regelbundet spola med hett vatten i köken för att förhindra stopp i avloppen. 
En skada på ett innertak i en av lägenheterna på plan 4 har åtgärdats. Eftersom upphängningen 
av innertaken i lägenheterna på plan 4 skiljer sig från övriga plan har en besiktningsfirma fått 
gå igenom innertaken på samtliga lägenheter på plan 4. Inga anmärkningar har noterats. 

Föreningen har även undersökt möjligheten att installera luft- eller bergvänne för att minska 
vår uppvännningskostnad. Det har visat sig att luftvärme (värmeväxlare för fastighetens 
frånluft) inte är ekonomiskt försvarbart, dock vore bergvärme ett gynnsamt alternativ. 
Eftersom det kräver samarbete med samfällighetens samtliga aktörer, kommer vi gå vidare 
med detta inom ramen för detta förut~ l. 
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VAD HÄNDER 2017? 

Följande händelser är planerade inför 2017: 
• Som nämnts ovan kommer fläktkäpoma att bytas i de lägenheter som fått underkänt i 

OVK. 
• Föreningen kommer att genomföra en större besiktning av fastigheten eftersom 

garantitiden på I 0 år passeras i bö1jan av 2018. 
• Möjligheten att komma in genom po1tama med kod kommer att tas bort. Enbart 

nyckel, bricka och porttelefon kommer att ge tillträde. 
• Digitala trapphustavlor konuner installeras i respektive port 
• Portikema vid uppgång KLM och NOP kommer att åtgärdas på samma sätt som 

övriga portiker med avseende på läckage. Föreningen kommer dock själv att få stå för 
dessa kostnader. 

• Inom ramen för samfälligheten kommer vi att föreslå installation av laddningsuttag i 
garaget och gemensam bergvännepump. 

• Städningen övertas av fastighetsskötaren. 
• Den bristfälliga upphängningen av vissa fönster på plan 5 kommer att åtgärda~ 
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• HSB Brf Vanadisgården i Stockholm 

Resultaträkning 

Rörelseintäkter 
Nettoomsättning 

Rörelsekostnader 
Drift och underhåll 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader och arvoden 

Org Nr: 769613-1353 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Övriga rörelsekostnader 
Summa rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

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

Årets resultat 

Not 1 

Not 2 
Not 3 
Not 4 

Not 5 

Not 6 
Not 7 

2016-01-01 2015-01-01 
2016-12-31 2015-12-31 

3 481 677 3 332 861 

-2 400 972 -2 298 303 
-868 812 -900 498 
-182 576 -216 566 

-1 393 154 -1 321 093 
-137 274 0 

-4 982 788 -4 736 460 

-1501111 -1403 599 

8 648 12 018 
0 -66 

8 648 11 952 

-1492 463 -1 391 6'!!>( 
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• HSB Brf Vanadisgården i Stockholm 

Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgdngar 
Byggnader och mark 
Inventarier och maskiner 

Finansiella anläggningstillgdngar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 
övriga fordringar 

Org Nr: 769613-1 353 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kortfristiga placeringar 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Not 8 
Not 9 

Not 10 

Not 11 
Not 12 

Not 13 

2016-12-31 2015-12-31 

215 769 625 
83 329 

215 852 954 

500 
500 

215 853 454 

9 208 
822 591 
198 965 

1 030 764 

1 200 000 

2 230 764 

218 084 218 

217 144 279 
101 829 

217 246 108 

500 
500 

217 246 608 

8 860 
965 010 
374 136 

1 348 006 

1 200 000 

2 548 006 

2197946~<.. 
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• Org Nr: 769613-1 353 

HSB Brf Vanadisgärden i Stockholm 

Balansräkning 2016-12-31 2015-12-31 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital Not 14 
Bundet eget kapital 
Medlemsinsatser 222 325 000 222 325 000 
Yttre underhållsfond 200 000 0 

222 525 000 222 325 000 
Ansamlad förlust 
Balanserat resultat -3 850 008 -2 258 361 
Årets resultat -1 492 463 -1 391 647 

-5 342 471 -3 650 008 

Summa eget kapital 217 182 529 218 674 992 

Skulder 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 222 133 403 920 
Skatteskulder 82 830 81180 
Övriga skulder Not 15 2 018 46 014 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 16 594 708 588 508 

901 689 1119 622 

Summa skulder 901 689 1119 622 

Summa eget kapital och skulder 218 084 218 2197946~ 
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• HSB Brf Vanadisgården i Stockholm 

Kassaflödesanalys 

Löpande verksamhet 
Resultat efter finansiella poster 

Org Nr: 769613-1353 

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

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

Arets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

2016-01-01 2015-01-01 
2016-12-31 2015-12-31 

-1 492 463 -1 391 647 

1 393 154 1 321 093 
-99 309 -70 554 

171 429 15 528 
-217 934 -46 692 
-145 814 -101 718 

-145 814 -101718 

2123 935 2 225 653 

1978122 2123 935 

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto 
hos HSB Stockholm in i de likvida medie~(_ 

12



• Org Nr: 769613-1353 

HSB Brf Vanadisgården i Stockholm 

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016: 10 
årsredovisning i mindre företag (K2). 
Belopp anges i kronor om inget annat anges. 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Avskrivning fastighet 
Principen för K2 är att endast ny- och tillbyggnader kan aktiveras. De tidigare aktiverade komponenter som i enlighet med 
god redovisningssed och tidigare normgivning aktiverats som separata avskrivningsenheter ligger fortsatt kvar med 
separata avskrivningsplaner. 

Byggnaden skrivs av linjärt över nyttjandeperioden med 0,88% av anskaffningsvärdet årligen och total livslängd har 
bedömts till 120 år från färdigställandetiden. 

Övriga komponenter skrivs av linjärt mellan 10·60 år. Under året har komponenterna skrivits av med 6,67% av 
anskaffninosvärdet. 

Avskrivning inventarier och maskiner 
Avskrivning sker med 20% på anskaffningskostnaden. 

Fond för yttre underhåll 
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition på basis av föreningens 
underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av stämman. 

Fastighetsavgift/fastighetsskatt 
Föreningen beskattas genom en kommunal fastighetsavgift på bostäder som högst får vara 0,3 % av taxeringsvärdet för 
bostadsdelen. Föreningens fastighetsavgift var för räkenskapsåret 634 kronor per lägenhet. 

För lokaler betalar föreningen statliga fastighetsskatt med 1 % av taxeringsvärdet för lokaldelen. 

Fastigheten 
Föreningen köpte samtliga aktier den 2007-02-15 i Muninlunden Bostad AB som ägde fastigheten Munin 40 för 55 688 750 
kr. Aktiebolaget sålde fastigheten den 2007·02·20 för bokfört värde, 16 034 OOOkr, till föreningen varefter värdet på 
aktierna skrevs ned och fastighetens värde skrevs upp med motsvarande belopp. Efter dessa åtgärder motsvarar 
fastighetens redovisade värde vid förvärvstillfället marknadsvärdet. Nedskrivningen av värdet på aktierna görs för att 
tillgången som aktievärdet motsvarar har överförts till föreningen. Uppskrivningen och nedskrivningen, som summeras till 0 
kronor, har tillförts föreningens eget kapital på så sätt att uppskrivningen överförts till en uppskrivningsfond bland 
föreningens bundna medel och nedskrivningen av aktierna belastade 2007-års resultat och redovisades under fritt eget 
kapital. Enligt 4 kap 7 § årsredovisningslagen kan en bostadsrättsförening inte använda uppskrivningsfonden för att täcka 
underskott i fritt eget kapital. I slutet av 2009 tog FAR SRS policygrupp för redovisning fram ett uttalande, RedU9 
Bostadsrättsföreningars förvärv av fastighet via bolag. Uttalandet visar ett alternativt sätt att redovisa denna typ av förvärv, 
vllket inte medför nedskrivning som belastar resultatet och som gör det enklare att förstå föreningens ställning. Enligt det 
alternativa sättet överförs övervärdet för aktierna direkt till fastigheten. I Bokslutet 2010 har justering skett så att förvärvet 
är redovisat i enlighet med detta alternativa sätt. Under året har Muninlunden AB likviderats. Fastigheten har ett redovisat 
anskaffningsvärde som överstiger det skattemässiga värdet med 55 590 750 kr. 

Föreningen har i och med det en uppskjuten skatteskuld. Om föreningen skulle sälja fastigheten ska beskattning ske på 
denna mellanskillnad. Då föreningen Inte har för avsikt att sälja fastigheten värderas den uppskjutna skatteskulden till 0 kr. 

Inkomstskattoch underskottsavdr~ 
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• Org Nr: 769613-1353 

HSB Brf Vanadisgården i Stockholm 

En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen 
2010-12-29 är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattningn 
sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av 
eventuella underskattsavdrag sker beskattning med 22%. Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt 
lnkomstskattelagen (1999:122~l. 
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- Org Nr: 769613-1353 

HSB Brf Vanadisgården i Stockholm 
2016-01-01 2015-01-01 

Noter 2016-12-31 2015-12-31 

Not1 Nettoomsättning 

Ärsavgifter 2 168 580 2 168 580 
Ärsavgifter el 317 570 328 318 
Hyror 851150 860 700 
övriga intäkter 211 228 22 648 
Bruttoomsättning 3 548 528 3 380 246 

Avgifts- och hyresbortfall -66 851 -47 385 
3481677 3 332 861 

Not2 Drift och underhäll 

Fastighetsskötsel och lokalvård 376 131 487 896 
Reparationer 446 187 231 276 
El 357 182 316 841 
Uppvärmning 501 283 456 029 
Vatten 91 362 86 304 
Sophämtning 134 863 132 608 
Fastighetsförsäkring 51447 48 997 
Kabel-TV och bredband 164 154 160 268 
Fastighetsskatt 41 778 41 019 
Förvaltningsarvoden 174 875 254 483 
övriga driftskostnader 20 230 22 364 
Planerat underhäll 41480 60 218 

2400 972 2 298 303 

Not3 övriga externa kostnader 

Bevakningskostnader 3 325 0 
Hyror och arrenden 792 289 808 417 
Förbrukningsinventarier och varuinköp 19 689 35 863 
Administrationskostnader 29 321 35 243 
Extern revision 11 588 8 375 
Medlemsavgifter 12 600 12 600 

868 812 900 498 

Not4 Personalkostnader och arvoden 

Arvode styrelse 130 920 141 328 
Revisionsarvode 5 340 5 328 
övriga arvoden 2 670 0 
Sociala avgifter 43 646 55 684 
Övriga personalkostnader 0 14 226 

182576 216 566 

Nots övriga rörelsekostnader 

Nedskrivning fakturafordringar 137 274 0 
137 274 0 

Not6 Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 235 249 
Ränteintäkter skattekonto 157 0 
Ränteintäkter HSB bunden placering 7 520 11 570 
övriga ränteintäkter 736 199 

8648 12018 

Not7 Räntekostnader och liknande resultatposter 

övriga räntekostnader 0 66 
0 ~ 
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• Org Nr: 769613-1353 

HSB Brf Vanadisgården i Stockholm 

Noter 2016-12-31 2015-12-31 

Nots Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingäende anskaffningsvärde byggnader 150 302 020 150 302 020 
Ingäende anskaffnlngsvärde mark 71 62'1 750 71 624 750 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 221926 770 221926 770 

Ingäende avskrivningar -'1 782 491 ·3 '179 866 
Årets avskrivningar -1 37'1 65'1 -1 302 625 
Utgående ackumulerade avskrivningar -6157145 -4 782 491 

Utgående redovisat värde 215 769 625 217 144 279 

Taxeringsvärde 
Taxeringsvärde byggnad • bostäder 96 000 000 95 000 000 
Taxeringsvärde byggnad - lokaler 6 000 000 67 000 000 

Taxeringsvärde mark - bostäder 91 000 000 0 
Taxeringsvärde mark • lokaler 0 0 
Summa taxeringsvärde 193 000 000 162 000 000 

Not9 Inventarier och maskiner 

Ackumulerade anskaffnlngsvärden 
Ingäende anskaffningsvärde 179 533 179 533 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 179 533 179 533 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Ingäende avskrivningar ·77 704 -59 236 
Årets avskrivningar -18 500 -18 468 
Utgående ackumulerade avskrivningar ·96 204 -77 704 

Bokfört värde 83 329 101829 

Not10 Aktier, andelar och värdepapper 

lngäende anskaffningsvärde 500 500 
Utgäende ackumulerade anskaffningsvärden 500 500 

Andel i HSB Stockholm 500 500 

Not11 övriga kortfristiga fordringar 

Skattekonto '11697 41 075 
Avräkningskonto HSB Stockholm 778 122 923 935 
Övriga fordringar 2 772 0 

822 591 965 010 

Not12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 137 877 297 932 
Upplupna intäkter 61 088 76 204 

198 965 374136 

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

Not13 Kortfristiga placeringar 

Bunden placering 3-män HSB Stockholm 1200000 1 200 000 
1200 000 12000~( 
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• Org Nr: 769613-1353 

HSB Brf Vanadisgården i Stockholm 

Noter 
Not14 

Not 15 

Not 16 

Not 17 

Förändring av eget kapital 

Belopp vid årets ingång 
Resultatdisposition 
Ärets resultat 
Belopp vid årets slut 

övriga skulder 

Källskatt 
Övriga kortfristiga skulder 

Medlemsinsatser 
Insatser ueel avgifter 

221 788 000 537 000 

221788000 537 000 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Förutbetalda hyror och avgifter 
Övriga upplupna kostnader 

Yttre uh 
fond 

0 
200 000 

200 000 

2016-12-31 

Balanserat 
resultat 
-2 258 361 
-1 591 647 

-3 850 008 

0 
2 018 

2018 

258 252 
336 456 

594 708 

2015-12-31 

Ärets resultat 
-1 391 647 
1 391 647 

-1492463 
-1492 463 

43 996 
2 018 

46014 

236 171 
352 337 

588 508 

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

Väsentliga händelser efter årets slut 

Inga väsentliga händelser har skett efter årets s~L. 
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Org Nr: 769613-1353 

HSB Brf Vanadisgården i Stockholm 

Noter 2016-12-31 2015-12-31 

Stockholm, den ... ....! .~./:! .... 1~ .. ~.J:. ........ . 

Vår revisionsberättelse ilar 'l.&ti -4 

//17~ l/.J/ .................................................... . 
Av föreningen vald revisor 

/t,J{)Et2- ~ >ve>\J))O>V 
Av HSB Riksförbund förordnad revisor 
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Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i HSB Brf Vanadisgården i Stockholm, org.nr. 769613-1353 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf 
Vanadisgården I Stockholm för år 2016. 

Enlig! vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 
december 2016 och av dess finansiella resultal och kassaflöde för 
årel enlig! årsredovisningslagen. Förvaltningsberällelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi lillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultalräkningen och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden 

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

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

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

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rällvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Slyrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprälla en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är lillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsälla verksamheten och all använda 
antagandet om fortsatl drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om beslut har fatlats om alt avveckla verksamheten. 

Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar 

Jag har uttört revisionen enlig! lnternational Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en 
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberätlelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhel är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som ulförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer alt uppläcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegenlligheler eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionell I skeplisk Inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felakligheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheler eller på fel, ulformar och ulför 
granskningsålgärder bland annal ulifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för all utgöra en grund för mina utlalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegenlligheter är högre än för en väsenllig felaktighet som 
beror på fel, eftersom oegenlligheter kan innefatla agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaklig 
information eller åsidosätlande av intern kontroll. 

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

• utvärderar jag lämplighelen i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i slyrelsens uppskallningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slulsats om lämpligheten i all styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsenllig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till belydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar 
slulsatsen alt det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
jag i revisionsberällelsen fästa uppmärksamhelen på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsenlliga 
osäkerhelsfaklorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera ultalandet om årsredovisningen. Mina 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberällelsen. Dock kan lramlida 
händelser eller förhållanden göra alt en förening inle längre 
kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukluren 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett säll som ger en 
rältvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfallning och inriklning samt tidpunklen för den. Jag 
måsle också Informera om betydelsefulla iakllagelser under 
revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen 
som jag identifierat. 

Den förenlngsva/da revisorns ansvar 

Jag har ullört en revision enligt revisionslagen och därmed enligt 
god revisionssed i Sverige. Mitt mål är all uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprätlats i enlighet 
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av föreningens resullat och ställning. 
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Rapport om andra krav enligt lagar, andra 
författningar samt stadgar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för HSB Brf Vanadisgården i 
Stockholm för år 2016 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. 

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

Grund för uttalanden 

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

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

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 

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

Stockholm den lb I 4 2017 

försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens-;;egniniöa1 - ----
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. .................. ··· · ............ . 

~~- .... ,., t -:-- l -.1 
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen ~ '·~ J .. '-~· ~ ·~ 
av föreningens angelägenheter. Detta innefaltar bland annat att 
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse 
att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på el! betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, 
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar, 
årsredovisningslagen eller stadgarna. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med bostadsrättslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men Ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed I Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag 
till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt 
med bostadsrättslagen. 

BoRevlsion AB 
Av HSB Riksförbund 
utsedd revisor 

Av föreningen vald revisor 

ANvtTZ> Svt=t-J\JvtJ 
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• Org Nr. 769613-1353 

HSB Brf Vanadisgården i Stockholm 

Avskrivningar 
29% 

Övriga externa kostnader 
18% 

4% 

Fördelning driftkostnader 

• Ar 2016 OÅr 201 5 

Drift 
49% 
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Förslag: 

HSB NORMALSTADGAR 2011 FÖR 

HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING 

VANADISGÅRDEN I STOCKHOLM 

Anpassningar av dessa stadgar 

Bostadsrättsföreningen har anpassat HSBs normalstadgar för 
bostadsrättsföreningar av 2011 i följande bestämmelser: §§ 12 och 17.23 

Sida 1 av 14 

Version 5 
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OM FÖRENINGEN 

§ 1 Bostadsrättsföreningens firma och 
säte 

Bostadsrättsföreningens firma är HSB 
Bostadsrättsförening Vanadisgården i 
Stockholm. Styrelsen har sitt säte i 
Stockholm. 

§ 2 Bostadsrättsfören ingens ändamål 

Bostadsrättsföreningen har till ändamål 
att i bostadsrättsföreningens hus upplåta 
bostadslägenheter för permanent boende 
och lokaler åt medlemmarna till nyttjande 
utan tidsbegränsning och därmed främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen. 
Vidare har bostadsrättsföreningen till 
ändamål att främja studie- och fritids
verksamhet inom bostadsrättsföreningen 
samt för att stärka gemenskapen och 
tillgodose gemensamma intressen och 
behov, främja serviceverksamhet och 
tillgänglighet med anknytning till boendet. 
Bostadsrättsföreningen ska i all 
verksamhet värna om miljön genom att 
verka för en långsiktig hållbar utveckling. 

Bostadsrätt är den rätt i 
bostadsrättsföreningen, som en medlem 
har på grund av upplåtelsen. 

Medlem som har bostadsrätt kallas 
bostadsrättshavare. 

§ 3 Samverkan 

Bostadsrättsföreningen ska vara 
medlem i en HSB-förening, i det följande 
kallad HSB. HSB ska vara medlem i 
bostadsrättsföreningen. 

Bostadsrättsföreningens verksamhet 
ska bedrivas i samverkan med HSB. 

Bostadsrättsföreningen bör genom ett 
särski lt tecknat avtal uppdra åt HSB att 
biträda bostadsrättsföreningen i 
förvaltningen av dess angelägenheter och 
räkenskaper. 

ÖVERGÅNG AV 
BOSTADSRÄTT OCH 
MEDLEMSKAP 

§ 4 Formkrav vid överlåtelse 

Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt 
genom köp ska upprättas skriftligen och 
skrivas under av säljaren och köparen. 
Köpehandlingen ska innehålla uppgift om 
den lägenhet som överlåtelsen avser 
samt ett pris. Motsvarande gäller vid byte 
och gåva. 

Version 5 

Om överlåtelseavtalet inte uppfyller 
formkraven är överlåtelsen ogiltig. 

§ 5 Rätt till medlemskap 

Inträde i bostadsrättsföreningen kan 
beviljas den som är medlem i HSB och 

1. kommer att erhålla bostadsrätt 
genom upplåtelse i 
bostadsrättsföreningens hus, eller 

2. övertar bostadsrätt i 
bostadsrättsföreningens hus. 

Om en bostadsrätt har övergått till 
bostadsrättshavarens make får maken 
nekas medlemskap i bostadsrätts
föreningen endast om maken inte är 
medlem i HSB. Vad som nu sagts får 
motsvarande tillämpning om bostadsrätt 
till bostadslägenhet övergått till annan 
närstående person som varaktigt 
sammanbodde med bostadsrättshavaren. 

Den som en bostadsrätt övergått till får 
inte nekas inträde i bostadsrätts
föreningen, om de villkor för medlemskap 
som föreskrivs i denna paragraf är 
uppfyllda och bostadsrättsföreningen 
skäligen bör godta honom som bostads
rättshavare. Om det kan antas att 
förvärvaren inte avser att bosätta sig 
permanent i bostadslägenheten har 
bostadsrättsföreningen i enlighet med 
bostadsrättföreningens ändamål rätt att 
neka medlemskap. 

Medlemskap får inte nekas på 
diskriminerande grund. 

Juridiska personer 

HSB ska beviljas medlemskap i 
bostadsrättsföreningen. 
Juridisk person som förvärvat bostadsrätt 
till en bostadslägenhet som inte är avsedd 
för fritidsändamål får nekas medlemskap. 
Kommun eller landsting som förvärvat 
bostadsrätt till bostadslägenhet får inte 
nekas medlemskap. 

En juridisk person som är medlem i 
bostadsrättsföreningen måste ha samtycke 
av bostadsrättsföreningens styrelse för att 
genom överlåtelse förvärva bostadsrätt till 
en bostadslägenhet som inte är avsedd för 
fritidsändamål. Samtycke behövs inte vid 
exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning 
om den juridiska personen hade panträtt i 
bostaden eller vid förvärv som görs av en 
kommun eller ett landsting. 

§ 6 Andelsförvärv 

Den som förvärvat andel i bostadsrätt till 
bostadslägenhet ska beviljas medlemskap 
om bostadsrätten efter förvärvet innehas av 
makar, sambor eller andra med varandra 
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varaktigt sammanboende närstående 
personer. 

§ 7 Familjerättsliga förvärv 

Om en bostadsrätt övergått genom 
bodelning, arv, testamente, bolagsskifte 
eller liknande förvärv och förvärvaren inte 
antagits till medlem, får bostadsrätts
föreningen uppmana förvärvaren att inom 
sex månader från uppmaningen visa att 
någon, som inte får nekas medlemskap i 
bostadsrättsföreningen har förvärvat 
bostadsrätten och sökt medlemskap. Om 
uppmaningen inte följs, får bostadsrätten 
tvångsförsäljas enligt bostadsrättslagen för 
förvärvarens räkning. 

§ 8 Rätt att utöva bostadsrätten 

När en bostadsrätt övergått till ny 
innehavare, får denne utöva 
bostadsrätten endast om han eller hon är 
medlem eller beviljas medlemskap i 
bostadsrättsföreningen. 

Ett dödsbo efter en avliden bostads
rättshavare får utöva bostadsrätten trots 
att dödsboet inte är medlem i bostads
rättsföreningen. Tre år efter dödsfallet får 
bostadsrättsföreningen uppmana 
dödsboet att inom sex månader från 
uppmaningen visa att bostadsrätten har 
ingått i bodelning eller arvskifte eller att 
någon, som inte får nekas medlemskap i 
bostadsrättsföreningen, har förvärvat 
bostadsrätten och sökt medlemskap. Om 
uppmaningen inte följs , får bostadsrätten 
tvångsförsäljas för dödsboets räkning 
enligt bostadsrättslagen. 

En juridisk person som har panträtt i 
bostadsrätten och förvärvet skett genom 
tvångsförsäljning eller vid exekutiv 
försäljning, kan tre år efter förvärvet 
uppmanas att inom sex månader visa att 
någon, som inte får nekas medlemskap i 
bostadsrättsföreningen, har förvärvat 
bostadsrätten och sökt medlemskap. 

§ 9 Prövning av medlemskap 

Fråga om att anta en medlem avgörs av 
styrelsen. 

Styrelsen är skyldig att avgöra frågan 
om medlemskap inom en månad från det 
att skriftlig och fullständig ansökan om 
medlemskap tagits emot av bostadsrätts
föreningen. 

För att pröva frågan om medlemskap 
kan bostadsrättsföreningen komma att 
begära kreditupplysning avseende 
sökanden. 

§ 10 Nekat medlemskap 

En överlåtelse är ogiltig om den som 
bostadsrätten övergått till nekas 
medlemskap i bostadsrättsföreningen. 

Enligt bostadsrättslagen gäller särskilda 
regler vid exekutiv försäljning och 
tvångsförsäljning. 

AVGIFTER TILL 
BOSTADSRÄTTS
FÖRENINGEN 

§ 11 Insats, andelstal och årsavgift 

Årsavgiften fördelas mellan bostadsrätts
lägenheterna i förhållande till lägenheternas 
andelstal. 

Årsavgiften ska täcka bostadsrätts
föreningens löpande verksamhet. 
Årsavgiftens storlek ska medge att 
reservering för underhåll av bostadsrätts
föreningens fastighet kan ske enligt 
upprättad underhållsplan. Om inre fond 
finns ingår även fondering för inre 
underhåll. 

Andelstal och insats för lägenhet beslutas 
av styrelsen. Beslut om ändring av 
andelstal som medför ändring av det 
inbördes förhållandet mellan andelstalen 
beslutas av föreningsstämma. Beslutet blir 
giltigt om minst tvåtredjedelar av de 
röstande på föreningsstämman gått med på 
beslutet. 

Beslut om ändring av insats ska alltid 
beslutas av föreningsstämma. Regler för 
giltigt beslut anges i bostadsrättslagen. 

Styrelsen beslutar om årsavgiftens 
storlek. Årsavgiften betalas månadsvis 
senast sista vardagen före varje 
kalendermånads början om inte styrelsen 
beslutar annat. Om inte årsavgiften betalas 
i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt 
räntelagen på den obetalda avgiften från 
förfallodagen till dess full betalning sker 
samt påminnelseavgift och inkassoavgift 
enligt lag om ersättning för 
inkassokostnader m m. 

I årsavgiften ingående ersättning för 
värme och varmvatten, elektricitet, 
sophämtning eller konsumtionsvatten kan 
beräknas efter förbrukning. För 
informationsöverföring kan ersättning 
bestämmas till lika belopp per lägenhet. 

Sida 5 av14 



§ 12 Upplåtelse-, överlåtelse- och 
pantsättningsavgift samt avgift för 
andrahandsupplåtelse 

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och 
pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut 
av styrelsen. 

Bostadsrättsföreningen får ta ut 
överlåtelseavgift av bostadsrättshavaren 
med högst 3,5 procent av prisbasbeloppet. 

Bostadsrättsföreningen får ta ut 
pantsättningsavgift av bostadsrättshavaren 
med högst 1,5 procent av prisbasbeloppet. 

Prisbasbeloppet bestäms enligt 
socialförsäkringsbalken och fastställs för 
överlåtelseavgift vid ansökan om 
medlemskap och för pantsättningsavgift vid 
underrättelse om pantsättning. 

Avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut 
efter beslut av styrelsen. Bostadsrätts
föreningen får ta ut avgift för andrahands
upplåtelse av bostadsrättshavaren med 
högst 10 procent av prisbasbeloppet per år. 
Om en lägenhet upplåts under en del av ett 
år, beräknas den högsta tillåtna avgiften 
efter det antal kalendermånader som 
lägenheten är upplåten. 

Bostadsrättsföreningen får i övrigt inte 
ta ut särskilda avgifter för åtgärder som 
bostadsrättsföreningen ska vidta med 
anledning av lag eller författning. 

FÖRENINGSSTÄMMAN 

§ 13 Räkenskapsår och årsredovisning 

Bostadsrättsföreningens räkenskapsår 
omfattar tiden 1 januari - 31 december. 

Senast sex veckor före ordinarie 
föreningsstämma ska styrelsen till 
revisorerna lämna årsredovisning. Denna 
består av förvaltningsberättelse, 
resultaträkning, balansräkning och 
ti Iläggsupplysningar. 

§ 14 Föreningsstämma 

Föreningsstämman är 
bostadsrättsföreningens högsta 
beslutande organ. 

Ordinarie föreningsstämma ska hållas 
inom sex månader efter utgången av 
varje räkenskapsår. 

Extra föreningsstämma ska hållas när 
styrelsen finner skäl till det. Extra 
föreningsstämma ska också hållas om det 
skriftligen begärs av en revisor eller av 
minst en tiondel av samtliga 
röstberättigade. 
Begäran ska ange vilket ärende som ska 
behandlas. 

Föreningsstämman får besluta att den 
som inte är medlem ska ha rätt att 

närvara eller på annat sätt följa 
förhandlingarna vid föreningsstämman. 
Ett sådant beslut är giltigt endast om det 
biträds av samtliga röstberättigade som är 
närvarande vid föreningsstämman. 

Ombud, biträden och andra 
stämmofunktionärer har alltid rätt att 
närvara vid fören ingsstämman. 

§ 15 Motioner 

Medlem, som önskar visst ärende 
behandlat på ordinarie föreningsstämma, 
ska skriftligen anmäla ärendet till 
styrelsen före mars månads utgång. 

§ 16 Kallelse till föreningsstämma 

Styrelsen kallar till föreningsstämma. 
Kallelse till föreningsstämma ska 

innehålla uppgift om de ärenden som ska 
förekomma på föreningsstämman. 

Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor 
före föreningsstämman och ska utfärdas 
senast två veckor före föreningsstämman. 

Kallelse sker genom anslag på lämplig 
plats inom bostadsrättsföreningens 
fastighet. Skriftlig kallelse ska enligt lag i 
vissa fall sändas till varje medlem vars 
adress är känd för 
bostadsrättsföreningen. 

Bostadsrättsföreningen får då skriftlig 
kallelse krävs enligt lag använda 
elektroniska hjälpmedel. Närmare 
reglering av förutsättn ingar för 
användning av elektron iska hjälpmedel 
anges i lag. 

§ 17 Dagordning 

Ordinarie föreningsstämma 

Vid ordinarie föreningsstämma ska 
förekomma: 

1. föreningsstämmans öppnande 
2. val av stämmoordförande 
3. anmälan av stämmoordförandens 

val av protokollförare 
4. godkännande av röstlängd 
5. fråga om närvarorätt vid 

föreningsstämman 
6. godkännande av dagordning 
7. val av två personer att jämte 

stämmoordföranden justera 
protokollet 

8. val av minst två rösträknare 
9. fråga om kallelse skett i behörig 

ordning 
1 O. genomgång av styrelsens 

årsredovisning 
11 . genomgång av revisorernas 

berättelse 
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12. beslut om fastställande av 
resultaträkning och balansräkning 

13. beslut i anledning av 
bostadsrättsföreningens vinst eller 
förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 

14. beslut om ansvarsfrihet för 
styrelsens ledamöter 

15. beslut om arvoden och principer för 
andra ekonomiska ersättningar för 
styrelsens ledamöter, revisorer, 
valberedning och de andra 
förtroendevalda som valts av 
föreningsstämman 

16. beslut om antal styrelseledamöter 
och suppleanter 

17. val av styrelsens ordförande, 
styrelseledamöter och suppleanter 

18. presentation av HSB-ledamot 
19. beslut om antal revisorer och 

suppleant 
20. val av revisor/er och suppleant 
21. beslut om antal ledamöter i 

valberedningen 
22. val av valberedning, en ledamot 

utses till valberedningens 
ordförande 

23. val av ombud och ersättare till 
distriktsstämmor samt övriga 
representanter i HSB 

24. av styrelsen till föreningsstämman 
hänskjutna frågor och av 
medlemmar anmälda ärenden som 
angivits i kallelsen 

25. föreningsstämmans avslutande 

Extra föreningsstämma 

På extra föreningsstämma ska kallelsen, 
utöver punkt 1-9 ovan, ange de ärenden 
som ska behandlas samt extra 
föreningsstämmans avslutande. 

§ 18 Rösträtt, ombud och biträde 
På föreningsstämma har varje medlem en 
röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt 
gemensamt har de tillsammans en röst. 
Innehar en medlem flera bostadsrätter i 
bostadsrättsföreningen har medlemmen 
en röst. Medlem som inte betalat förfallen 
insats eller årsavgift har inte rösträtt. 

En medlems rätt vid föreningsstämma 
utövas av medlemmen personligen eller 
den som är medlemmens ställföreträdare 
enligt lag eller genom ombud. 

Ombud ska lämna in skriftlig daterad 
fullmakt. Fullmakten ska vara i original 
och gäller högst ett år från utfärdandet. 
Med lem får företrädas av valfritt ombud. 
Ombud får bara företräda en medlem. 
Med lem får medföra ett valfritt biträde. 

§ 19 Röstning 
Föreningsstämmans beslut utgörs av 

den mening som har fått mer än hälften 
av de avgivna rösterna eller vid lika 
röstetal den mening som 
stämmoordföranden biträder. 

Vid personval anses den vald som har 
fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal 
avgörs valet genom lottning om inte annat 
beslutas av föreningsstämman innan 
valet förrättas. 

För vissa beslut krävs särskild majoritet 
enligt bestämmelser i lag. 

Om röstsedel inte avlämnas eller 
röstsedel avlämnas utan röstningsuppgift 
(så kallad blank sedel) vid sluten 
omröstning anses inte röstning ha skett. 

§ 20 Protokoll vid föreningsstämma 

Ordföranden vid föreningsstämman ska 
se till att det förs protokoll. 

I fråga om protokollets innehåll gäller 
att: 

1. röstlängden ska tas in i eller bifogas 
protokollet 

2. föreningsstämmans beslut ska 
föras in i protokollet, samt 

3. om röstning har skett ska resultatet 
anges i protokollet 

Protokollet ska undertecknas av 
stämmoordföranden och av valda 
justerare. 

Senast tre veckor efter 
föreningsstämman ska det justerade 
protokollet hållas tillgängligt hos 
bostadsrättsföreningen för medlemmarna. 

Protokoll ska förvaras betryggande. 

STYRELSE, REVISION 
OCH VALBEREDNING 

§ 21 Styrelse 
Styrelsen består av lägst tre och högst 

elva styrelseledamöter med högst fyra 
suppleanter. Av dessa utses en styrelse
ledamot och högst en suppleant för denne 
av styrelsen för HSB. 

Föreningsstämman väljer styrelsens 
ordförande och övriga styrelseledamöter 
och suppleanter. 

Mandattiden är högst två år. 
Styrelseledamot och suppleant kan väljas 
om. Om helt ny styrelse väljs av 
föreningsstämman ska mandattiden för 
hälften, eller vid udda tal närmast högre 
antal, vara ett år. 
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§ 22 Konstituering och firmateckn ing 

Styrelsen konstituerar sig själv med 
undantag av styrelsens ordförande som 
väljs av föreningsstämma. Styrelsen utser 
inom sig sekreterare. Styrelsen utser 
också organisatör för studie- och 
fritidsverksamheten inom bostadsrätts
föreningen. 
Bostadsrättsföreningens firma tecknas av 

styrelsen. Styrelsen kan utse högst fyra 
personer, varav minst två styrelse
ledamöter, att två tillsammans teckna 
bostadsrättsföreningens firma. 

§ 23 Beslutförhet 

Styrelsen är beslutför när fler än hälften 
av hela antalet styrelseledamöter är 
närvarande. Som styrelsens beslut gäller 
den mening de flesta röstande förenar sig 
om. Vid lika röstetal gäller den mening 
som styrelsens ordförande biträder. När 
minsta antal ledamöter är närvarande 
krävs enhällighet för giltigt beslut. 

§ 24 Protokoll vid styrelsesammanträde 

Vid styrelsens sammanträden ska det 
föras protokoll. Protokollet ska justeras av 
ordföranden för sammanträdet och den 
ytterligare ledamot som styrelsen utser. 

Styrelseledamot har rätt att få 
avvikande mening antecknad till 
protokollet. 

Endast styrelseledamot och revisor har 
rätt att ta del av styrelseprotokoll. 
Styrelsen förfogar över möjligheten att 
låta annan ta del av styrelsens protokoll. 

Protokoll ska förvaras betryggande. 
Protokoll från styrelsesammanträde ska 
föras i nummerföljd. 

§ 25 Revisorer 

Revisorerna ska till antalet vara lägst 
två och högst tre, samt högst en 
suppleant. Av dessa utses alltid en 
revisor av HSB Riksförbund, övriga väljs 
av föreningsstämman. Mandattiden är 
fram till nästa ordinarie föreningsstämma. 

Revisorerna ska bedriva sitt arbete så 
att revisionen är avslutad och 
revisionsberättelsen lämnad senast tre 
veckor före föreningsstämman. Styrelsen 
ska lämna skriftlig förklaring till ordinarie 
föreningsstämma över gjorda 
anmärkningar i revisionsberättelsen. 

Arsredovisningshandlingar, 
revisionsberättelsen och styrelsens 
förklaring över gjorda anmärkningar i 
revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga 
för medlemmarna minst två veckor före 
den fören ingsstämma på vilken de ska 
behand las. 

§ 26 Valberedning 

Vid ordinarie föreningsstämma väljs 
valberedning. 

Mandattiden är fram till nästa ordinarie 
föreningsstämma. Valberedningen ska 
bestå av lägst två ledamöter. En ledamot 
utses av föreningsstämman till ordförande 
i valberedningen. 

Valberedningen bereder och föreslår 
personer till de förtroendeuppdrag som 
föreningsstämman ska tillsätta. 

Valberedningen ska till 
föreningsstämman lämna förslag på 
arvode och föreslå principer för andra 
ekonomiska ersättningar för styrelsens 
ledamöter och revisorer. 

FONDERING OCH 
UNDERHÅLL 

§ 27 Fonder 

Yttre fond 

Bostadsrättsföreningen ska ha fond för 
yttre underhåll. 

Styrelsen ska i enlighet med upprättad 
underhållsplan reservera respektive ta i 
anspråk medel för yttre underhåll. 

Inre fond 

Bostadsrättsföreningen kan ha fond för 
inre underhåll av bostadsrättslägenheter. 

överföring till fond för inre underhåll 
bestäms av styrelsen. 

Bostadsrättshavare får för att bekosta 
inre underhåll av lägenhet använda sig av 
den del av fonden som tillhör 
bostadsrättslägenheten. 

Bostadsrättslägenhetens andel av 
fonden bestäms utifrån förhållandet 
mellan andelstalet för lägenheten och 
samtliga andelstal för bostadsrätts
lägenheter i bostadsrättsföreningen, med 
avdrag för gjorda uttag. 

§ 28 Underhållsplan 

Styrelsen ska: 
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1. upprätta en underhållsplan för 
genomförande av underhåll av 
bostadsrättsföreningens fastighet 

2. årligen budgetera för att säkerställa 
att tillräckliga medel finns för 
underhåll av 
bostadsrättsföreningens fastighet 

3. se till att bostadsrättsföreningens 
egendom besiktigas i lämplig 
omfattning och i enlighet med 
bostadsrättsföreningens 
underhållsplan, samt 



4. regelbundet uppdatera 
underhållsplanen 

§ 29 Över- och underskott 

Det över- eller underskott som kan 
uppstå på bostadsrättsföreningens 
verksamhet ska, efter 
underhållsfondering, balanseras i ny 
räkning. 

BOSTADSRÄTTS
FRÅGOR 

§ 30 Utdrag ur lägenhetsförteckning 

Bostadsrättshavare har rätt att få utdrag 
ur lägenhetsförteckningen beträffande sin 
bostadsrätt. Utdraget ska ange: 

1. lägenhetens beteckning, 
belägenhet, rumsantal och övriga 
utrymmen 

2. dagen för Bolagsverkets 
registrering av den ekonomiska 
plan som ligger t ill grund för 
upplåtelsen 

3. bostadsrättshavarens namn 
4. insatsen för bostadsrätten 
5. vad som finns antecknat rörande 

pantsättning av bostadsrätten, samt 
6. datum för utfärdandet 

§ 31 Bostadsrättshavarens ansvar 

Bostadsrättshavaren ska på egen 
bekostnad hålla lägenheten i gott skick. 
Det innebär att bostadsrättshavaren 
ansvarar för att såväl underhålla som 
reparera lägenheten och att bekosta 
åtgärderna. 

Bostadsrättshavaren bör teckna 
försäkring som omfattar 
bostadsrättshavarens underhålls- och 
reparationsansvar som följer av lag och 
dessa stadgar. Om bostadsrätts
föreningen tecknat en motsvarande 
försäkring till förmån för bostadsrätts
havaren svarar bostadsrättshavaren i 
förekommande fall för självrisk och 
kostnaden för åldersavdrag. 

Bostadsrättshavaren ska följa de 
anvisningar som bostadsrättsföreningen 
lämnar beträffande installationer 
avseende avlopp, värme, gas, el, vatten, 
ventilation och anordning för informations
överföring. För vissa åtgärder i 
lägenheten krävs styrelsens tillstånd 
enligt § 37. De åtgärder bostadsrätts
havaren vidtar i lägenheten ska alltid 
utföras fackmässigt. 

Till lägenheten hör bland annat : 
1. ytskikt på rummens väggar, golv och 

tak jämte den underliggande 
behandling som krävs för att anbringa 
ytskiktet på ett fackmässigt sätt. 
Bostadsrättshavaren ansvarar också 
för fuktisolerande skikt i badrum och 
våtrum 

2. icke bärande innerväggar 
3. inredning i lägenheten och övriga 

utrymmen tillhörande lägenheten, 
exempelvis: sanitetsporslin, 
köksinredning, vitvaror såsom kyl/frys 
och tvättmaskin; bostadsrättshavaren 
svarar också för vattenledningar, 
avstängningsventiler och i 
förekommande fall 
anslutningskopplingar på 
vattenledning till denna inredning 

4. lägenhetens innerdörrar med 
tillhörande lister, foder, karm, 
tätningslister 

5. insida av ytterdörr samt beslag, 
handtag, gångjärn, tätningslister, 
brevinkast, lås och nycklar 

6. glas i fönster och dörrar samt spröjs 
på fönster och i förekommande fall 
isolerglaskasset 

7. till fönster och fönsterdörr hörande 
beslag, handtag, gångjärn, tätnings
lister samt målning; bostadsrätts
föreningen svarar dock för målning av 
utifrån synliga delar av fönster/ 
fönsterdörr 

8. målning av radiatorer och 
värmeledningar 

9. ledningar för avlopp, gas, vatten och 
anordningar för informations
överföring till de delar de är synliga i 
lägenheten och betjänar endast den 
aktuella lägenheten 

10. armaturer för vatten (blandare, 
duschmunstycke med mera) inklusive 
packning, avstängningsventiler och 
anslutningskopplingar på 
vattenledning 

11. klämringen runt golvbrunnen, 
rensning av golvbrunn och vattenlås 

12. eldstäder och braskaminer 
13. köksfläkt, kolfilterfläkt, spiskåpa, 

ventilationsdon och ventilationsfläkt 
om de inte är en del av husets 
ventilationssystem. Installation av 
anordning som påverkar husets 
ventilation kräver styrelsens tillstånd 

14. säkringsskåp, samtliga elledningar i 
lägenheten samt brytare, eluttag och 
fasta armaturer 

15. brandvarnare, samt 
16. elburen golvvärme och handdukstork 

som bostadsrättshavare försett 
lägenheten med 
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Ingår i bostadsrättsupplåtelsen förråd, 
garage eller annat lägenhetskomplement 
har bostadsrättshavaren samma 
underhålls- och reparationsansvar för 
dessa utrymmen som för lägenheten 
enligt ovan. Detta gäller även mark som 
är upplåten med bostadsrätt. 

Om lägenheten är utrustad med 
balkong, altan eller hör till lägenheten 
mark/uteplats som är upplåten med 
bostadsrätt svarar bostadsrättshavaren 
för renhållning och snöskottning. För 
balkong/altan svarar bostadsrättshavaren 
för målning av insida av balkongfront/ 
altanfront samt golv. Målning utförs enligt 
bostadsrättsföreningens instruktioner. Om 
lägenheten är utrustad med takterrass 
ska bostadsrättshavaren därutöver se till 
att avrinning för dagvatten inte hindras. 
Vad avser mark/uteplats är bostadsrätts
havaren skyldig att följa bostadsrätts
föreningens anvisningar gällande skötsel 
av marken/uteplatsen. 

Bostadsrättshavaren är skyldig att till 
bostadsrättsföreningen anmäla fel och 
brister i sådan lägenhetsutrustning/ 
ledningar som bostadsrättsföreningen 
svarar för enligt denna stadge
bestämmelse eller enligt lag. 

§ 32 Bostadsrättsföreningens ansvar 

Bostadsrättsföreningen svarar för att 
huset och bostadsrättsföreningens fasta 
egendom, med undantag för bostadsrätts
havarens ansvar enligt§ 31, är väl 
underhållet och hålls i gott skick. 

Bostadsrättsföreningen svarar vidare för 
underhåll och reparationer av följande: 

1. ledningar för avlopp, värme, gas, 
elektricitet och vatten, om 
bostadsrättsföreningen har försett 
lägenheten med ledningarna och 
dessa tjänar fler än en lägenhet (så 
kallade stamledningar) 

2. ledningar för avlopp, gas, vatten 
och anordningar för informations
överföring som bostadsrätts
föreningen försett lägenheten med 
och som finns i golv, tak, lägenhets
avskiljande eller bärande vägg 

3. radiatorer och värmeledningar i 
lägenheten som bostadsrätts
föreningen försett lägenheten med 

4. rökgångar (ej rökgångar i 
kakelugnar) och ventilationskanaler, 
inkluderat hela ventilationssystemet 
inklusive ventilationsdon samt även 
för spiskåpa/köksfläkt som utgör del 
av husets ventilation, samt 

5. ytterdörr samt i förekommande fall 
för brevlåda, postbox och staket 

§ 33 Brand- och vattenledningsskada 
samt ohyra 

För reparation på grund av brandskada 
eller vattenledningsskada (skada på 
grund av utströmmande tappvatten) 
svarar bostadsrättshavaren endast i 
begränsad omfattning i enlighet med 
bostadsrättslagen. 

Detta gäller även i tillämpliga delar om 
det finns ohyra i lägenheten. 

§ 34 Bostadsrättsföreningens 
övertagande av underhållsåtgärd 

Bostadsrättsföreningen får utföra 
reparation samt byta inredning och 
utrustning som bostadsrättshavaren enligt 
§ 31 ska svara för. Ett sådant beslut ska 
fattas av föreningsstämma och får endast 
avse åtgärd som företas i samband med 
omfattande underhåll eller ombyggnad av 
bostadsrättsföreningens hus och som 
berör bostadsrättshavarens lägenhet. 

§ 35 Förändring av bostadsrättslägenhet 

Om ett beslut som fattats på 
föreningsstämma innebär att en lägenhet 
som upplåtits med bostadsrätt kommer att 
förändras eller i sin helhet behöva tas i 
anspråk av bostadsrättsföreningen med 
anledning av en om- eller tillbyggnad ska 
bostadsrättshavaren ha gått med på 
beslutet. Om bostadsrättshavaren inte ger 
sitt samtycke till förändringen, blir beslutet 
ändå giltigt om minst två tredjedelar av de 
röstande har gått med på det och beslutet 
dessutom har godkänts av 
hyresnämnden. 

§ 36 Avhjälpande av brist 

Om bostadsrättshavaren försummar sitt 
ansvar för lägenhetens skick så att 
annans säkerhet äventyras eller det finns 
risk för omfattande skador på annans 
egendom och inte efter uppmaning 
avhjälper bristen i lägenhetens skick så 
snart som möjligt, får bostadsrätts
föreningen avhjälpa bristen på 
bostadsrättshavarens bekostnad. 

§ 37 Ingrepp i lägenhet 

Bostadsrättshavaren får inte utan 
styrelsens tillstånd i lägenheten utföra 
åtgärd som innefattar: 

1. ingrepp i en bärande konstruktion 
2. ändring av befintliga ledningar för 

avlopp, värme, gas eller vatten, 
eller 

3. annan väsentlig förändring av 
lägenheten 
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Styrelsen får bara vägra att medge 
tillstånd till en åtgärd som avses i första 
stycket om åtgärden är till påtaglig skada 
eller olägenhet för 
bostadsrättsföreningen. 

§ 38 Användning av bostadsrätten 
Vid användning av lägenheten ska 

bostadsrättshavaren se till att de som bor 
i omgivningen inte utsätts för störningar 
som i sådan grad kan vara skadliga för 
hälsan eller annars försämra deras 
bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. 
Bostadsrättshavaren ska även i övrigt vid 
sin användning av lägenheten iaktta allt 
som fordras för att bevara sundhet, 
ordning och gott skick inom eller utanför 
huset. 

Bostadsrättshavaren ska hålla 
noggrann tillsyn över att dessa 
åligganden fullgörs också av de som hör 
till bostadsrättshavarens hushåll, de som 
besöker bostadsrättshavaren som gäst, 
någon som bostadsrättshavaren har 
inrymt eller någon som på uppdrag av 
bostadsrättshavaren utför arbete i 
lägenheten. 

Bostadsrättsföreningen kan anta 
ordningsregler. Ordningsreglerna ska 
vara i överensstämmelse med ortens sed. 
Bostadsrättshavaren ska följa 
bostadsrättsföreningens ordningsregler. 

Om det förekommer störningar i 
boendet ska bostadsrättsföreningen ge 
bostadsrättshavaren tillsägelse att se till 
att störningarna omedelbart upphör. Det 
gäller inte om bostadsrättshavaren sägs 
upp med anledning av att störningarna är 
särskilt allvarliga med hänsyn t ill deras art 
eller omfattning. 

Om bostadsrättshavaren vet eller har 
anledning att misstänka att ett föremål är 
behäftat med ohyra får detta inte tas in i 
lägenheten. 

§ 39 Tillträde till lägenheten 
Företrädare för bostadsrättsföreningen 

har rätt att få komma in i lägenheten när 
det behövs för tillsyn eller för att utföra 
arbete som bostadsrättsföreningen svarar 
för eller för att avhjälpa brist när 
bostadsrättshavaren försummar sitt 
ansvar för lägenhetens skick. 

När bostadsrättshavaren har avsagt sig 
bostadsrätten eller när bostadsrätten ska 
tvångsförsäljas är bostadsrättshavaren 
skyldig att låta lägenheten visas på 
lämplig tid. Bostadsrättsföreningen ska se 
till att bostadsrättshavaren inte drabbas 
av större olägenhet än nödvändigt. 

Bostadsrättsföreningen har rätt att 
komma in i lägenheten och utföra 
nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i 
huset eller på marken. 

Om bostadsrättshavaren inte lämnar 
tillträde när bostadsrättsföreningen har 
rätt till det kan bostadsrättsföreningen 
ansöka om särskild handräckning vid 
kronofogdemyndigheten. 

§ 40 Andrahandsupplåtelse 
En bostadsrättshavare får upplåta sin 

lägenhet i andra hand till annan för 
självständigt brukande endast om styrelsen 
ger sitt skriftliga samtycke. Styrelsens 
samtycke bör begränsas till viss tid och ska 
lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för 
upplåtelsen och bostadsrättsföreningen inte 
har någon befogad anledning att vägra 
samtycke. 

Om inte samtycke till andrahands
upplåtelse lämnas av styrelsen får 
bostadsrättshavaren ändå upplåta sin 
lägenhet i andra hand om hyresnämnden 
lämnar sitt tillstånd. 

När en jurid isk person innehar en 
bostadslägenhet kan samtycke till 
andrahandsupplåtelse endast nekas om 
bostadsrättsföreningen har befogad 
anledning. 

Samtycke till andrahandsupplåtelse 
behövs inte: 

1. om en bostadsrätt har förvärvats vid 
exekutiv försäljning eller tvångs
försäljning enligt bostadsrättslagen 
av en juridisk person som hade 
panträtt i bostadsrätten och som 
inte antagits till medlem i 
bostadsrättsföreningen, eller 

2. om lägenheten är avsedd för 
permanentboende och 
bostadsrätten till lägenheten 
innehas av en kommun eller ett 
landsting 

När samtycke inte behövs ska 
bostadsrättshavaren genast meddela 
styrelsen om andrahandsupplåtelsen. 

§ 41 Inrymma utomstående 

Bostadsrättshavaren får inte inrymma 
utomstående personer i lägenheten, om 
det kan medföra men för bostadsrätts
föreningen eller någon annan medlem i 
bostadsrättsfören ingen. 
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§ 42 Ändamål med bostadsrätten 

Bostadsrättshavaren får inte använda 
lägenheten för något annat ändamål än 
det avsedda. 

Bostadsrättsföreningen får dock endast 
åberopa avvikelse som är av avsevärd 
betydelse för bostadsrättsföreningen eller 
någon medlem i bostadsrättsföreningen. 

§ 43 Avsägelse av bostadsrätt 

En bostadsrättshavare får avsäga sig 
bostadsrätten tidigast efter två år från 
upplåtelsen och därigenom bli fri från sina 
förpliktelser som bostadsrättshavare. 
Avsägelsen ska göras skriftligen hos 
styrelsen. 

Vid en avsägelse övergår bostadsrätten 
till bostadsrättsföreningen vid det 
månadsskifte som inträffar närmast efter 
tre månader från avsägelsen eller vid det 
senare månadsskifte som angetts i 
avsägelsen. 

§ 44 Förverkandegrunder 

Nyttjanderätten till en lägenhet som 
innehas med bostadsrätt och som tillträtts 
är förverkad och bostadsrättsföreningen har 
rätt att säga upp bostadsrättshavaren till 
avflyttning enligt följande: 

1. Dröjsmål med insats eller 
upplåtelseavgift 

om bostadsrättshavaren dröjer med att 
betala insats eller upplåtelseavgift utöver 
två veckor från det att bostadsrätts
föreningen efter förfallodagen anmanat 
bostadsrältshavaren att fullgöra sin 
betalningsskyldighet 

2. Dröjsmål med årsavgift eller avgift för 
andrahandsupplåtelse 

om bostadsrättshavaren dröjer med att 
betala årsavgift eller avgift för 
andrahandsupplåtelse, när det gäller en 
bostadslägenhet, mer än en vecka efter 
förfallodagen eller, när det gäller en lokal, 
mer än två vardagar efter förfallodagen 

3. Olovlig upplåtelse i andra hand 
om bostadsrättshavaren utan 

nödvändigt samtycke eller tillstånd 
upplåter lägenheten i andra hand 

4. Annat ändamål 
om lägenheten används för annat 

ändamål än det avsedda 

5. Inrymma utomstående 
om bostadsrättshavaren inrymmer 

utomstående personer till men för 

bostadsrättsföreningen eller annan 
medlem 

6. Ohyra 
om bostadsrättshavaren eller den, som 

lägenheten upplåtits till i andra hand, 
genom vårdslöshet är vållande till att det 
finns ohyra i lägenheten eller om 
bostadsrättshavaren genom att inte utan 
oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om 
att det finns ohyra i lägenheten bidrar till 
att ohyran sprids i huset 

7. Vanvård, störningar och liknande 
om lägenheten på annat sätt vanvårdas 

eller om bostadsrättshavaren eller den 
som bostadsrätten är upplåten till i andra 
hand utsätter boende i omgivningen för 
störningar, inte iakttar sundhet, ordning 
och gott skick eller inte följer 
bostadsrättsföreningens ordningsregler 

8. Vägrat tillträde 
om bostadsrättshavaren inte lämnar 

tillträde till lägenheten när bostadsrätts
föreningen har rätt till tillträde och 
bostadsrättshavaren inte kan visa en giltig 
ursäkt för detta 

9. Skyldighet av synnerlig vikt 
om bostadsrättshavaren inte fullgör 

skyldighet som går utöver det han ska 
göra enligt bostadsrättslagen och det 
måste anses vara av synnerlig vikt för 
bostadsrättsföreningen att skyldigheten 
fullgörs, samt 

10. Brottsligt förfarande 
om lägenheten helt eller till väsentlig del 

används för näringsverksamhet eller 
därmed likartad verksamhet, vilken utgör 
eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår 
brottsligt förfarande eller om lägenheten 
används för tillfälliga sexuella förbindelser 
mot ersättning. 

En uppsägning ska vara skriftlig. 

Nyttjanderätten är inte förverkad, om 
det som ligger bostadsrättshavaren till 
last är av ringa betydelse. 

Rättelseanmodan, uppsägning och 
särskilda bestämmelser 

Punkt 3-5 och 7-9 
Uppsägning enligt punkt 3-5 eller 7-9 

får ske om bostadsrättshavaren låter bli 
att efter tillsägelse vidta rättelse utan 
dröjsmål. 

Punkt 1-6 och 7-9 
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Är nyttjanderätten enligt punkt 1-5 eller 
7-9 förverkad men sker rättelse innan 
bostadsrättsföreningen har sagt upp 
bostadsrättshavaren till avflyttning, får 
bostadsrättshavaren inte därefter skiljas 
från lägenheten på den grunden. Detta 
gäller inte om nyttjanderätten är förverkad 
på grund av särskilt allvarliga störningar i 
boendet. 

Bostadsrättshavaren får inte heller 
skiljas från lägenheten enligt punkt 6 eller 
9 om bostadsrättsföreningen inte har sagt 
upp bostadsrättshavaren till avflyttning 
inom tre månader från den dag då 
bostadsrättsföreningen fick reda på 
förhållande som avses. 

Punkt 2 
Är nyttjanderätten enligt punkt 2 förverkad 

på grund av dröjsmål med betalning av 
årsavgift eller avgift för andrahands
upplåtelse, och har bostadsrättsföreningen 
med anledning av detta sagt upp 
bostadsrättshavaren till avflyttning, får 
denne på grund av dröjsmålet inte skiljas 
från lägenheten: 

1. om avgiften - när det är fråga om 
en bostadslägenhet - betalas inom 
tre veckor från det att bostadsrätts
havaren har delgetts underrättelse 
om möjligheten att få tillbaka 
lägenheten genom att betala 
avgiften inom denna tid, och 
meddelande om uppsägningen och 
anledningen till denna har lämnats 
till socialnämnden i den kommun 
där lägenheten är belägen 

2. om avgiften - när det är fråga om 
en lokal - betalas inom två veckor 
från det att bostadsrättshavaren har 
delgetts underrättelse om 
möjligheten att få tillbaka 
lägenheten genom att betala 
avgiften inom denna tid 

Är det fråga om en bostadslägenhet får en 
bostadsrättshavare inte heller skiljas från 
lägenheten om bostadsrättshavaren har 
varit förhindrad att betala avgiften inom den 
tid som anges i första stycket 1 på grund av 
sjukdom eller liknande oförutsedd 
omständighet och avgiften har betalats så 
snart det var möjligt, dock senast när 
tvisten om avhysning avgörs i första 
instans. 

Vad som sägs i första stycket gäller inte 
om bostadsrättshavaren, genom att vid 
upprepade tillfällen inte betala avgiften, har 
åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att 
bostadsrättshavaren skäligen inte bör få 
behålla lägenheten. 

Beslut om avhysning får meddelas 
tidigast tredje vardagen efter utgången av 
den tid som anges i första stycket 1 eller 
2. 

Punkt 3 
Uppsägning enligt punkt 3 får dock, om 

det är fråga om en bostads lägenhet, inte 
ske om bostadsrättshavaren utan 
dröjsmål ansöker om tillstånd till 
upplåtelsen och får ansökan beviljad. 

Bostadsrättshavaren får endast skiljas 
från lägenheten om bostadsrätts
föreningen har sagt till bostadsrätts
havaren att vidta rättelse. Uppmaningen 
att vidta rättelse ska ske inom två 
månader från den dag då bostadsrätts
föreningen fick reda på förhållande som 
avses i punkt 3. 

Punkt 7 
Vid särskilt allvarliga störningar i 

boendet gäller vad som sägs i punkt 7 
även om någon tillsägelse om rättelse 
inte har skett. Tillsägelse om rättelse ska 
alltid ske om bostadsrätten är upplåten i 
andra hand. 

Innan uppsägning får ske av 
bostadslägenhet enligt punkt 7 ska 
socialnämnden underrättas. Vid särskilt 
allvarliga störningar får uppsägning ske 
utan underrättelse till socialnämnden, en 
kopia av uppsägningen ska dock skickas 
till socialnämnden. 

Punkt 10 
En bostadsrättshavare kan skiljas från 

lägenheten enligt punkt 10 endast om 
bostadsrättsföreningen har sagt upp 
bostadsrättshavaren till avflyttning inom 
två månader från det att bostadsrätts
föreningen fick reda på förhållandet. Om 
det brottsliga förfarandet har angetts till 
åtal eller om förundersökning har inletts 
inom samma tid, har bostadsrätts
föreningen dock kvar sin rätt till 
uppsägning intill dess att två månader har 
gått från det att domen i brottmålet har 
vunnit laga kraft eller det rättsliga 
förfarandet har avslutats på något annat 
sätt. 

§ 45 Vissa meddelanden 
När meddelande enligt nedan har 

skickats från bostadsrättsföreningen i 
rekommenderat brev under mottagarens 
vanliga adress har bostadsrättsföreningen 
gjort vad som krävs av den: 

1. tillsägelse om störningar i boendet 
2. tillsägelse att avhjälpa brist 
3. uppmaning att betala insats eller 

upplåtelseavgift 
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4. tillsägelse att vidta rättelse 
5. meddelande till socialnämnden 
6. underrättelse till panthavare 

angående obetalda avgifter till 
bostadsrättsföreningen 

7. uppmaning till juridiska personer, 
dödsbon med flera angående nekat 
medlemskap 

Andra meddelanden till medlemmarna 
sker genom anslag på lämplig plats inom 
föreningens fastighet eller genom brev. 

Bostadsrättsföreningen får till 
medlemmarna eller till någon annan då 
krav enligt lag finns på skriftlig information 
använda elektroniska hjälpmedel. 
Närmare reglering av förutsättningar för 
användning av elektroniska hjälpmedel 
anges i lag. 

SÄRSKILDA BESLUT 

§ 46 Bostadsrättsföreningens fastighet 
och tomträtt 

Styrelsen eller firmatecknare får inte 
utan föreningsstämmans godkännande 
avhända bostadsrättsföreningens 
fastighet, del av fastighet eller tomträtt. 

Styrelsen eller firmatecknare får inte 
heller riva eller besluta om väsentliga 
förändringar av bostadsrättsföreningens 
hus eller mark såsom väsentliga till-, ny
och ombyggnader av sådan egendom. 

Styrelsen eller firmatecknare får ansöka 
om inteckning eller annan inskrivning i 
bostadsrättsföreningens fastighet eller 
tomträtt. 

§ 47 Särskilda regler för giltigt beslut 

För giltigheten av följande beslut krävs 
godkännande av styrelsen för HSB: 

1. beslut att överlåta bostadsrätts
föreningens fastighet, del av 
fastighet eller tomträtt 

2. beslut om ändring av bostadsrätts
föreningens stadgar 

För giltigheten av följande beslut krävs 
godkännande av styrelsen för HSB och 
HSB Riksförbund: 

3. beslut att bostadsrättsföreningen 
ska träda i likvidation eller 
fusioneras med annan juridisk 
person 

4. beslut om ändring av bostadsrätts
föreningens stadgar som inte 
överensstämmer med av HSB 
Riksförbund rekommenderade 
normalstadgar för bostadsrätts
föreningar 

§ 48 Utträde ur HSB 

Om ett beslut innebär att 
bostadsrättsföreningen begär sitt utträde 
ur HSB blir beslutet giltigt om det fattas 
på två på varandra följande förenings
stämmor och på den senare förenings
stämman biträtts av minst två tredjedelar 
av de röstande. 

Vid utträde ur HSB ska bostadsrätts
föreningens stadgar och firma ändras 
utan tillämpning av§ 47. 

§ 49 Upplösning 

Om bostadsrättsföreningen upplöses 
ska behållna tillgångar tillfalla 
medlemmarna i förhållande till 
bostadsrättslägenheternas insatser. 
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Styrelsens svar på motion nr. 1 gällande "En studsmatta på gården under säsong": 

Styrelsen är i grunden positiv till att utöka möjligheterna till aktiviteter för barn i alla 
å ldrar. Det är även positi vt att det finns e tt engagemang bland boende i förening och alla 
förslag uppskattas. När det gäller det specifika förslaget så låter förslaget kul, men vid 
närmare eftertanke så uppenbarar sig ett antal faktorer som bör belysas: 

I) Olyd<.srisken är att betrakta som hög och en tämligen stor del av olyckorna 
kräver sj ukhusvård. Olyckorna sker även vid föräldrars ti llsyn, vil ket är 
oundvikligt då barnen ofta är ensamma i hoppringen och de vuxna står utanfö r. 

2) All a föräldrar är troligen inte ens id igt positiva till studsmatta, då det innebär att 
föräldrar kanske inte vi ll släppa barnen ensamma på gården. 

3) Även om föräldrar tar på sig ansvar fö r drift och säkerhet, så är det 
bostadsrättsföreningen som upplåter mark för en studsmatta. Det uppstår både 
oklarheter och risker kring det juridiska ansvaret vid eventuella kroppsskador. 
Detta gäller både barn boende i fastigheten, barn på besök eller barn ifrån 
grannfastigheter. 

Styre lsens samlade uppfattning är att det inte är lämpligt att upplåta mark för en 
studsmatta då det är förenat med väsentli gt ökade risker för barnen samt att det juridiska 
ansvaret medför risker för bostadsrättsfören ingen. 

Styrelsen uppmanar boende att gä rna ta fram andra förslag som kan utredas under det 
kommande styrelseåret. 

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen. 

Motion nr 1 
Brf Vanadisgårdens stämma 2017 

Hej! 

Här kommer ett förslag från mig: En studsmatta på gården under säsong 

Tanken är att vi - ett antal intresserade föräldrar - går ihop och köper studsmattan och 
sedan svarar för allt som tillkommer - säkerhet, sätta upp och ta ner mm. Det vi 
behöver från föreningen är ett tillstånd samt en plats där vi kan förvara stä llningen 
nedmonterad vintertid. Vi skulle givetvis köpa in en så diskret studsmatta som möjligt 
(grön eller svart} och tänker oss en placering i något hörn. 

Gården har i dag väldigt mycket roligt för barn i åldrarna 1-3 år, men inget för lite äldre 
barn. Jag och flera andra föräldrar på gården tror att en studsmatta sku lle ge gården 
mer liv och skänka väldigt mycket glädje. 

Vänliga hälsningar, 

Anna Dahlberg 



Styrelsens svar på motion nr. 2 gällande att ersätta boulebanan med något annat: 

Boulebanan är något som utmärker vår förening då väldigt få föreningar kan stoltsera 
med en alldeles egen boulebanan. Att ersätta den med någon form av plantering eller 
dylikt känns som en lösning som inte är optimal , då risken är överhängande att platsen 
kommer ge ett foitsatt grått intryck och att det inte heller inbjuder till aktiviteter. 

Däremot håller styrelsen med om att det är tråkigt att utnyttjadegraden inte är högre. 
Därför ber vi kommande års styrelse att anordna aktiviteter för att både uppmärksamma 
boulebanan samt förhoppningsvis även bidra till att ökad sammanhållning och en del 
gemensamma skratt. 

Dessutom har det tidigare förekommit diskussioner om att baksidan på fastigheten inte 
utnyttjas optimalt. Det skulle kunna vara en mer lämplig plats för diverse planteringar, 
men även andra installationer. 

Styrelsen uppmanar kommande års styrelse att utreda om det är möjligt att planera om 
baksidan på fastigheten för att göra den både mer attraktiv och funktionell. 

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen. 

Motion nr 2 

Hej! 
Brf Vanadisgårdens stämma 2017 

En annan tanke som jag vill väcka är göra något åt "boulebanan". Det är väldigt sällan 

man ser någon spela där. Den mesta delen av tiden är det bara en tråkig, grå gruslåda. 
l<an vi kanske odla lite där eller göra något annat av gruslådan? 

Vänliga hälsningar, 

Anna Dahlberg 



Styrelsens svar på motion nr. 3 gällande cykelrum/återvinningsrum 

Styrelsens uppfattning är att byta plats på nuvarande återvinningsrum och det ombyggda 

cykelförrådet är en bra ide. Likaså att montera en ho vid vattenutkastet i nuvarande 
återvinningsrum är bra för grovrengöring, också med tanke på att golvet i rummet har bakfall 

och vatten som idag kommer ut på golvet rinner från avloppsbrunnen. 
Även att montera en tryckluft driven pump skulle gagna medlemmarna. 

Styrelsen föreslår därför stämman att bifalla motionens förslag 1. 

Styrelsen föreslår därför stämman att bifalla motionens förslag 2. 
Styrelsen föreslår därför stämman att bifalla motionens förslag 3. 

Molion nr 3 
Brf Vanadisgardens stämma 201 i 

Motion till föreningens årsstämma 2017 gällande cykelrum/återvlnnlngsrum 

Styrelsen har beslutat att mot att garageägaren uppfört ett nytt cykelrum i södra delen av garaget, 

ge garageägaren möjlighet att disponera del av den yta som var föreningens tidigare cykelrum i den 

norra delen för att förbättra framkomligheten i garaget. Beslutet är bra, men i den ombyggnation 

som nu utförts av det gamla cykelrummet så har det blivi t relativt olämpligt för sitt syfte. 

Min/vår uppfattning är att en omdisposition av återvinningen till det nya triangulära rummet 

samtidigt som återvinningsrummet tas I bruk som cykelrum skulle vara positivt ur många synvinklar. 

1. Återvinningsrummet är onödigt stort & skulle göra bättre nytta som cykelrum. 

2. En mindre yta I återvlnningsrummet skulle sannolikt minska problemen med nedskräpning 

och saker på golvet, då stora ytor " Inbjuder" mer till detta. 

3. I det nya cykelrummet finns tillgång till vatten vilket skulle vara bra då cyklar behöver 

rengöras & vårdas. 

Förslaget som läggs I denna motion är att 

1. Byta plats på återvinning och cykelrum. 

2. Montera en plåtho vid vattenkranen 

3. Investera i en bra pump som monteras stöldsäkert 

Motionärernas uppfattning är att de föreslagna åtgärderna skulle medföra en avsevärd förbättring, 

såväl i återvinningen som I cykelrumet. Beslutet torde innebära minimala kostnader för föreningen. 

Beslut i punkterna 1-3 ovan kan & ska fattas för varje punkt för sig. 



Styrelsens svar på motion nr. 4 gällande avveckling av portkoder/höjning av föreningens 

inbrottssl<ydd. 

Som motionsskrivaren nämner så hade vi två inbrottsförsök under 2015. Tillvägagångsättet har 
varit liknande vid båda inbrottsförsöken. Man har tagit sig in genom portarna med kod (inga 
brytmärken eller annan åverkan kunde konstateras på dörrarna i portarna} man har därefter 

tagit sig ner i källargångarna och givit sig på att bryta upp dörrarna ut till garaget och i det en 

fallet lyckats bryta upp dörren genom att bryta sönder lås och dörr inifrån. I det andra fallet 
försökte man bryta upp dörren inifrån men lyckades inte eller blev störda. Det troliga är att 
man genom detta vill ta ut stöldgods och säkra flyktvägen. 

Styrelsen anser inte att koder är ett tillräckligt säkert system, styrelsen har också varit i kontakt 
med flera låsleverantörer och samtliga säger att koder är ett förå ldrat och osäkert system. 
Även om man byter koder ofta så sprids koderna väldigt snabbt ti ll obehöriga. I nya hus 

installerar man ofta elektroniska nyckelsystem (taggar som även vi har nu) idag och använder 
inte koder. 
Motionsskrivaren skriver också att säkerheten skulle kunna ökas genom att insta llera fler 

plåtdörrar i port X & V vi lket kanske sku lle öka säkerheten i källargångarna . 
Men det kvarstå r ändå att tar man sig in med kod i porten så kan man även ta sig uppåt i huset 
och kanske även ge sig på att bryta sig in lägenheter. 

Styrelsen anser därför att gå över helt till elektroniska nycklar (taggar) som vi redan har och ta 
bort koderna skulle öka säkerheten på ett billigt och enkelt sätt. Taggar kan även spärras vid 
eventuell förlust. Styrelsen anser att fördelarna med taggar ger högre säkerhet och uppväger 
de eventuella bieffekter som kan bli. Styrelsen har haft flera lås experter på plats och tittat och 
samtliga rekommenderar att vi går ifrån kodlås och går över enbart t ill tagg system. 

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionens förslag 1. 

Styrelsen föreslår stämman att beslut att lämna motionens förslag 2 till tillträdande styrelse 

att utreda. 

Styrelsen föreslår stämman att beslut att lämna motionens förslag 3 till tillträdande styrelse 

att utreda. 



Motion nr 4 
Sri Vanadisgmdons stämma 2017 

Motion till föreningens årsstämma 2017 gällande avveckling av portkoder/höjnlng av föreningens 

lnbrottsskydd. 

Efter ett antal inbrott, som skedde 2015 har styrelsen fattat beslutet att avveckla systemet med 
portkod till föreningens 5 portar, kodlösningen i portlken kvarstår, då den delas med annan förening. 

Min/vår uppfat tning är att detta är ett dåligt beslut, som på ett genomgripande sätt försämrar fö r 

oss boende, såväl vad det gäller leverans av matkassar, hantverkare som tillgänglighet till fastigheten 

för besökande och boende. Under den tid som förflutit mellan beslutet & det genomförande som nu 

aviserats, har så vitt vi medlemmar har information om, inga vidare problem förekommit. 

Min/vår uppfattning är att de effekter som styrelsen försöker uppnå, liksom under den inbrottsvåg 

som hanterades av dåvarande styrelse 2010, är god, vi ska minska utrymmet för kriminella att fritt 

ha tillgång till källaren & bryta sig in i förråd där, men i de åtgärder som vidtogs den gången så 

konstaterades att källaren till sin konstruktion har en säkerhetslucka kring portarna 4 X - Y, vilket 

sammanfaller med de ställen där föreningen har haft de (avsevärt mindre) problem som nu föranlett 

ett mycket större ingrepp än det som var svaret på problemen förra gången (då nyckellås på alla 

dörrar i källaren Infördes). 

En bätt re åtgärd, och en åtgärd som skulle innebära ett mindre ingrepp i det motiverade och legala 

tillträdet till fastigheten skulle vara att genomföra den fas 2 av de lnbrottsskyddande åtgärderna som 

utreddes och vars fas 1 genomfördes 2010; I port 4 X & Y saknas den källardörr som finns i alla andra 

portar, en dörr som hindrar obehöriga utan H-nyckel att t a sig ut i källargångarna. I den fas 2 som 

utreddes 2010 fanns ett förslag att, inom godkänt brandskydd, installera 2 likadana plåtdörrar som i 

resten av källaren för att göra portarna 4 X & Y lika säkra som de övriga portarna (som har varit i 

princip förskonade från inbrott sedan 2010) Förslaget som läggs i denna motion är alltså att 

1. gå tillbaka till portkodsystemet OCH att 

2. montera de 2 tidigare utredda plåtdörrarna i port X & V. För att ytterligare förbättra 

fastighetens inbrottsskydd föreslås i motionen att 

3. föreningen återupptar den tidigare förstärkningen av inbrottsskadade dörrar i källaren (samt 

omedelbart åtgä rdar eventuella nya skador). 

Motionärernas uppfattning är att de föreslagna åtgärderna skulle medföra en avsevärd 

säkerhet shöjning i fastigheten, bättre än kodborttagningen & helt utan de negativa bieffekter som 

kodborttagningen medför. Kostnaden för åtgärderna bedöms vara < 35 000 kr. Beslut I punkterna 

ovan kan & ska fattas för varje punkt för sig. 

Om stämman inte bifaller motions förslag, så begär motionärerna som alternativ att styrelsen 

utreder de 3 punkterna ovan och redovisar sina svar/motiv i förhållande till åtgärderna till 

medlemmarna. 

·1~6> 
"Jo<1lu,.., U,... roLIA. 

Stockholm 2017-03-30 

lj h 10 t__l, t.. -L U--
l-v 1, - \.l cV' ""'-- \? v.. ~ '-""t\ V\\.J. \ ') L.. 2. 



Fullmakt 

Varje medlem har en röst. 
Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt, har de ändå bara en röst 
tillsammans. 
Om en medlem äger flera bostadsrätter i föreningen, har denne ändå bara en 
röst. 

Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. 
Endast medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, annan 
närstående(=förälder, syskon eller barn) eller annan medlem får vara ombud. 

Ombud får bara företräda en medlem. 

Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller högst ett år efter utfärdandet. 

Ort ……………………………………….       Datum ……………………..... 

Fullmakt för ……………………………………………………………………… 

att företräda bostadsrättshavaren ………………………………………………… 

Lägenhetsnummer ………..……….. i brf ………………………...……………... 

Bostadsrättshavarens egenhändiga namnteckning: 

……………………………………………………………………………………. 

(Namnförtydligande) ………………………………………………….................. 

(Fullmakten behöver inte vara bevittnad) 



Ordlista 
 
Årsredovisning: Består av en förvaltningsberättelse 
samt den ekonomiska redovisningen. 
 
Förvaltningsberättelse: Den del av 
årsredovisningen som i text förklarar verksamheten 
kallas förvaltningsberättelse (ibland 
verksamhetsberättelse eller styrelseberättelse). 
Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft 
uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak 
förekommit samt redovisar en del fakta om antalet 
medlemmar m m. 
 
Den ekonomiska redovisningen, bokslutet, följer 
den EU-anpassade årsredovisningslagen. 
Redovisningen består av resultaträkning, 
balansräkning och noter. I resultat- och 
balansräkningarna redovisas klumpsummor. Noterna 
innehåller mer detaljerad information. 
 
Resultaträkningen visar vilka intäkter respektive 
kostnader föreningen har haft under året. Intäkter 
minus kostnader = årets överskott/underskott. 
För en bostadsrättsförening gäller det nu inte att få 
så stort överskott som möjligt, utan istället att 
anpassa intäkterna till kostnaderna. Med andra ord 
ska årsavgifterna beräknas så att de täcker de 
kostnader (inklusive avsättning till fonder) som man 
väntar ska uppkomma. Föreningsstämman beslutar 
efter förslag från styrelsen hur resultatet ska 
hanteras. 
 
Balansräkningen visar föreningens tillgångar 
(tillgångssidan) och hur dessa finansieras 
(skuldsidan). På tillgångssidan redovisas föreningens 
anläggningstillgångar i form av fastigheter och 
inventarier samt föreningens omsättningstillgångar i 
form av t ex kontanter och andra likvida medel. 
På skuldsidan redovisas föreningens eget kapital 
som innehåller medlemmarnas insatser, balanserat 
resultat och yttre fonden. Övriga poster på 
skuldsidan är skulder till kreditinstitut och övriga, t 
ex leverantörsskulder. 
 
Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda 
för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste 
anläggningstillgången är föreningens fastighet med 
mark och byggnader. 
 
Avskrivningar: Värdet på fastigheterna och inköpta 
inventarier minskar på grund av förslitning. Detta  
 

 
 
 
 
redovisas som en kostnad för avskrivning i 
resultaträkningen varje år. Det värde som står som 
tillgång i balansräkningen är värdet efter alla 
avskrivningar. 
 
Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas 
till kontanter inom ett år. Bland 
omsättningstillgångar kan nämnas HSB 
avräkningskonto och andra likvida medel. 
 
Kortfristiga skulder är skulder som föreningen 
måste betala senast inom ett år, t ex 
leverantörsskulder. 
 
Likviditet är bostadsrättsföreningens förmåga att 
betala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, räntor, 
bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra 
bostadsrättsföreningens omsättningstillgångar med 
dess kortfristiga skulder. Är omsättningstillgångarna 
större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten 
tillfredsställande. 
 
Skulder: Skulder till utomstående; dels sådana som 
ska betalas inom ett år, dels skulder till kreditinstitut. 
 
Fond för yttre underhåll: Styrelsen ska upprätta 
underhållsplan för föreningens hus. I årsbudgeten 
ska medel avsättas för underhållet. Genom beslut om 
årsavgiftens storlek säkerställs erforderliga medel 
för att trygga underhållet av föreningens hus. Beslut 
om fondavsättning fattas av föreningsstämman. 
 
Fond för inre underhåll: I de 
bostadsrättsföreningar som har en inre 
underhållsfond, regleras avsättningen till fonden i 
bostadsrättsföreningens stadgar. Fondbeloppet enligt 
balansräkningen utvisar den sammanlagda 
behållningen av samtliga bostadsrätters 
tillgodohavanden. Fondens fördelning på respektive 
lägenhet framgår av den avispecifikation som följer 
inbetalningskorten varje kvartal. 
 
Ansvarsförbindelser är åtaganden för föreningen 
som inte bokats som kort- eller långfristig skuld. 
Kan vara borgensförbindelser eller avtalsenligt 
åtagande, som avgäld. 
 
Ställda panter avser i föreningens fall de 
pantbrev/fastighetsinteckningar som lämnats som 
säkerhet för erhållna lån. 



 




