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Kallelse till föreningsstämma 

Tid : 
Plats: 

Tisdag den 17 april 2018 kl. 19.00 
Restaurang Tastory, Lindhagensgatan 126. 

Lättare förtäring från kl. 18.30 

Ordinarie föreningsstämma 2018 
Dagordning 

1. Upprättande och förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd) 
2. Val av ordförande på stämman 
3. Anmälan av ordförandes val av sekreterare 
4. Fastställande av dagordning 
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 
6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 1januari-31december2017 
8. Föredragning av revisionsberättelsen 
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enl igt fastställd 

balansräkning 
12. Beslut om arvoden 
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
14. Val av revisor och revisorssuppleant 
15. Val av valberedning 
16. Övriga ärenden 

• Förslag till stadgeändring 
• Till stämman inlämnade fyra motioner 

Välkomna 
Styrelsen 
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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 (716405-7510) får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2017, föreningens 23:e 
verksamhetsår. 

Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999: 1229) 

Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom parentes avser föregående 
år. 

Verksamheten 

Föreningens säte 

Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholms kommun. 

Allmänt om verksamheten 

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

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

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

Lägen hetsfördel ni ng 
Hus 7 (31:an) Hus 8 (33:an) Hus 9 (35:an) Totalt alla hus 

Antal Boyta Antal Boyta Antal Boyta Antal Boyta 
m2 m2 m2 m2 

1 rum och 6 210,5 6 210,5 
kokvrå 

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

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

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

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

31 2 174,0 25 2 179,5 26 2 211,0 82 6 564,5 
n+ f( 
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Gemensamma lokaler 
I Kristinebergs Strand 31 finns det en gemensam bastu i bottenvåningen. I Kristinebergs Strand 
33 finns övernattningslägenhet i bottenvåningen som medlemmarna kan hyra. I källarplanet på 
samma adress finns ett hobbyrum. 

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

Fastighetens tekniska status 
Reparationer och löpande underhåll 
Föreningens kostnad för reparationer och löpande underhåll uppgick till 220 676 kr (163 386 kr). 
De största enskilda posterna är: 

Löpande underhåll hiss 
Löpande underhåll nycklar/lås 
Löpande underhåll trädgård 

Fond för yttre underhåll 

64 566 kr 
39 694 kr 
31 061 kr 

Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll skall, i enlighet med föreningens stadgar, ske 
med minst 20 kr/m 2 lägenhetsyta. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas som bundet 
eget kapital. 

Fonderade medel skall täcka planerat underhåll på fastigheten. 

Planerat underhåll 
Kostnaden för planerat underhåll uppgick till 274 211 kr (föregående år 587 749 kr). 

Fastighetsförvaltning 
Under året har HSB har skött fastighetsförvaltningen. 

Överlåtelser och andrahandsuthyrning 
Samtliga bostadsrätter i föreningen var vid årets utgång upplåtna. Under året har 6 (5) 
överlåtelser skett till ett genomsnittligt kvadratmeter pris på 92 925 kr (88 151 kr) och 3 (5) 
andrahandsuthyrningar har godkänts av styrelsen. 
Styrelsens policy för andrahandsuthyrningar regleras av föreningens stadgar 30 och 31 §§ samt 
hyresnämndens rekommendationer och avgift debiteras sedan 2015-07-01 enligt stadgarna 7 §. 

Styrelse och revisorer 

Styrelse 

Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma 2017-04-05 och påföljande styrelsekonstituering 
haft följande sammansättning: 

• Birgitta Bexell, ordförande Jl'H ( 
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• Jesper Gordon, vice ordförande 

• Klas Sjöblom, ekonomiansvarig 

• Olle Hillman, sekreterare 

• Bengt-Åke Rådsten, ledamot 

• Marie Wiberg-Svensson, suppleant 

• Staffan Haglund, suppleant 

• Kjell Gustavsson, suppleant 

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

Styrelsen har under året hållit 12 (13) protokollförda sammanträden (nr. 214- 225). 
Styrelseomkostnaderna har uppgått till 0 kr (0 kr). 

Ersättning har utgått till samtliga i ovan nämnda styrelse, totalt 101 354 kr exkl sociala avgifter. 

För styrelsens arbete finns ansvarsförsäkring tecknad hos försäkringsbolaget Länsförsäkringar. 

Revisorer 

• BoRevision AB, externrevisor 

• Mats Hessmark, internrevisor 

• Jan Westring, internrevisor suppleant (ej arvoderad) 

Valberedning 

• Catharina Rådsten, sammankallande 

• Margareta Roth 

• Göran Göransson 

Husvärdar 

• Jesper Gordon, Kristinebergs Strand 31 

• Olle & Monika Hillman, Kristinebergs Strand 33 

• Bengt Lagewald, Kristinebergs Strand 35 

Ersättning har utgått med 990 kr per person till internrevisor, valberedning, husvärdar, 
nyckelansvarig samt ansvariga för uthyrningslägenhet och hemsidan, totalt 6 930 kr. I beloppet 
ingår arvoden som tidigare ej utbetalts till valberedningar. Max ett arvode per medlem utbetalas 
även om fler uppdrag skulle finnas. 

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

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

11-H't 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
• Januari var en avgiftsfri månad 
• From 1 april sänktes avgiften med 3 % 
• From 1 juli fick parkeringsplatserna nya avgifter 
• Det nya låssystem i föreningen är på plats och under våren installerades nya postboxar 
• Omläggning av ett lån 2017-10-30 
• Extra amortering gjordes per 2017-12-30 med 400 000 kr 
• Uppföljning och genomförande av underhållsplanen 
• I januari hade vi en läcka i varmvattensystemet med efterföljande problem med 

golwärmen i badrummet i ett mindre antal lägenheter. 
• Genomgång och analys inför framtida underhåll av undercentralen, expansionskärlet är 

nu utbytt 
• Läckage i en packning/kran i värmeväxlaren som orsakade en mindre vattenläcka i 

källaren i 31 :an, även pumpen som är ett reservskydd om en läcka uppstår var trasig. Det 
är nu provisoriskt lagat och vi har begärt in offerter på ett byte av värmeväxlare. 

• En städdag med efterföljande grillning 
• Hemsidan är uppdaterad 
• Samfälligheten har haft 4 (5) protokollförda möten (nr. 65- 69) 
• Strandhugget har kommit ut i 4 (6) nummer (nr. 96-99) 
• Tvisten med Kräftan avseende avgiften för parkering i garage och carport kvarstår 

Framtida utveckling 
• Januari 2018 var en avgiftsfri månad 
• Uppföljning och genomförande av underhållsplanen 
• Besiktning av extern besiktningsman av fastigheterna ska göras under våren 
• Utbyte av värmeväxlaren 
• Projekt framtidens tvättstuga 
• OVK ska genomföras under våren i samband med den sker besiktning av samtliga 

lägenheter 
• Låneomsättning sker 2018-12-01 och 2018-12-28 

Föreningens ekonomi 
Fastighetslån 
Föreningens fastighetslån är per 2017-12-31 placerade till följande villkor 

Räntesats Bundet tom Lånebelopp 

% 2017-12-31 

Stadshypotek 134277 0,85 % 2018-12-01 16 400 000 

SEB 30399617 1,27 % 2018-12-28 14 760 000 

Stadshypotek 197846 1,05 % 2019-12-30 10 100 030 

Stadshypotek 257524 0,95 % 2020-10-30 17 000 000 

58 260 030 

Kommunal fastighetsavgift och fastighetsskatt 
Fastigheten färdigställdes 1998 och har deklarerats som färdigställd hos Skattemyndigheten. 
Fastigheten har åsatts värdeår 1998. 

Den kommunala fastighetsavgiften är på 1 315 kr (1 268 kr) per år och lägenhet. 
11\..J, {f 

4



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

Antalet anställda 
Under året har föreningen inte haft några anställda. 

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

Medlemsinformation 
Antal medlemmar vid räkenskapsårets början 
Antal tillkommande medlemmar under räkenskapsåret 
Antal avgående medlemmar under räkenskapsåret 
Antalet medlemmar vid räkenskapsårets slut 

Flerårsöversikt 

Nyckeltal 2017 2016 2015 

Nettoomsättning 3 984 4 146 4 502 

Resultat efter -225 -503 176 
finansiella poster 

Årsavgift*, kr/kvm 599 614 670 

Drift**, kr/kvm 311 300 283 

Belåning, kr/kvm 8 875 8 997 9 059 

Soliditet, % 60,3 60,1 60,1 

(Nyckeltal i tkr om inte annat anges) 

120 st 
13 st 
10 st 

123 st 

2014 

4 514 

-467 

670 

307 

9 119 

59,7 

2013 2012 

4 539 4 528 

165 -14 

670 670 

280 314 

9 256 9 302 

59,5 59,4 

*Genomsnittlig årsavgift kr/kvm fördelas på kvm-ytan för bostäder och beräknas på årsavgifterna 
exklusive eventuellt separat debiterade konsumtionsavgifter (el, kabel-1V och liknande). 

**Genomsnittlig drift kr/kvm fördelas på kvm-ytan för bostäder och beräknas på driftskostnader 

exklusive eventuellt kostnader för planerat underhåll 

Förändring i eget kapital 

Insatser Uppi. Yttre uh Balanserat Årets Totalt 
avgifter fond resultat resultat 

Belopp vid årets ingång 24 726000 59 991 000 2 311 290 3 659 761 -503 827 90 184 224 
Reservering fond för yttre uh 131 290 -131 290 
Balanserad i ny räkning -503 827 503 827 

Årets resultat -225 374 -225 374 

Belopp vid årets slut 24 726 000 59 991 000 2 442 580 3 024 644 -225 374 89 958 850 11--1' 
(Y 
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Resultatdisposition 

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Balanserat resultat 

Årets resultat 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 

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

3 024 644 

-225 374 

2 799 270 

131 290 
2 667 rre· C\ 9V 
2 799 270 tt-r 

~ 

·z.o 1s -.02.- Il
M+ 
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Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 

Räntekostnader 
15% 

Avskrivningar 
24% 

Totala kostnader 
Personalkostnader 

3% 

Övriga externa kostnader 
3% 

Fördelning driftkostnader 

•Ar 2017 oAr 2016 

Drift 
55% 
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Resultaträkning 

Rörelseintäkter 
Nettoomsättning 

Rörelsekostnader 
Drift och underhåll 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader och arvoden 

Org Nr: 716405-7510 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Summa rörelsekostnader 

-Rörelser.esultat--------------

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 

2017-01-01 2016-01-01 
2017-12-31 2016-12-31 

3 983 908 4 146 140 

-2 317 269 -2 559 849 
-105 083 -116 844 
-120 132 -133 500 

-1 023 183 -1 023 200 
-3 565 666 -3 833 393 

~- 418 24-1 312 748 

3 772 4 392 
-647 387 -820 966 
-643 615 -816 574 

-225 374 -503 827 (( 
fH-
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Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 

Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningsti/lg§ngar 
Byggnader och mark 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kortfristiga placeringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Not 7 

Not 8 
Not 9 

Not 10 

Not 11 

2017-12-31 

147 318 251 
147 318 251 

147 318 251 

1120 
1186 334 

86 721 
1274175 

500 000 

6 024 

1 780 199 

149 098 450 

2016-12-31 

148 341434 
148 341 434 

148 341 434 

3 632 
1 092 117 

94 207 
1189 956 

500 000 

0 

1689956 

150 031 390 ,,p--
PI+ 
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Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 

Balansräkning 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Med lemsinsatser 
Yttre underhållsfond 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Skulder 
LJngfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Leverantörsskulder 
Skatteskulder 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa skulder 

Summa eget kapital och skulder 

Not 12 

Not 13 

Not 14 

Not 15 
Not 16 

2017-12-31 2016-12-31 

84 717 000 84 717 000 
2 442 580 2 311 290 

87 159 580 87 028 290 

3 024 644 3 659 761 
-225 374 -503 827 

2 799 270 3 155 934 

89 958 850 90 184 224 

57 860 030 59 060 030 
57 860 030 59 060 030 

400 000 0 
279 408 192 541 
211 806 205 902 

0 -297 
388 356 388 990 

1 279 570 787 136 

59 139 600 59 847 166 

149 098 450 150 031390 
t-1+ 

k 
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Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 

Kassaflödesanalys 

Löpande verksamhet 
Resultat efter finansiella poster 

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 

Investeringsverksamhet 
Kassaflöde från investeringsverksamhet 

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

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

2017-01-01 2016-01-01 
2017-12-31 2016-12-31 

-225 374 -503 827 

1 023 183 1 023 200 
797 809 519 373 

63 146 -3 620 
92 434 46 856 

953 390 562 609 

0 0 

-800 000 -400 000 
-800 000 -400 000 

153 390 162 609 

1489 395 1326 786 

1642 784 1489 395 

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto 
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. ty' 

fil\-\ 
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Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 

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. 
Lån med en bindningstid på ett år eller mindre tas i årsredovisningen upp som långfristiga skulder. 

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 Q,918 % av anskaff.ningsvärdet årligen och total livslängd har
bedömts till 120 år från färdigställandetiden. 

Fond för yttre underhåll 
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition motsvarande minst 20 kr/m 2. 
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 1 315 kronor per lägenhet. 

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

Inkomstskatt 
En bostadsrättsförening, som skattemässigt är att betrakta som ett privatbostadsföretag, belastas vanligtvis inte med 
inkomstskatt. Beskattning sker med 22 % för verksamheter som inte kan hänföras till fastigheten, t ex avkastning på en del 

placeringar. """' 
!'./\...\- y 
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Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 
2017-01-01 2016-01-01 

Noter 2017-12-31 2016-12-31 

Not 1 Nettoomsättning 

Årsavgifter 3 933 013 4 031 698 
Hyror 469 033 448 280 
Övriga intäkter -418 138 -331 888 
Bruttoomsättning 3 983 908 4 148 090 

Avgifts- och hyresbortfall 0 -1 950 
3 983 908 4146140 

Not 2 Drift och underhåll 

Fastighetsskötsel och lokalvård 332 788 378 936 
Reparationer 220 676 163 386 
El 122 445 109 782 
Uppvärmning 807 282 791 522 
Vatten 119 073 100 715 
Sophämtning 63 958 61 041 
Fastighetsförsäkring 67 584 70 245 
Kabel-TV och bredband 77 772 75 344 
Fastighetsskatt och fastighetsavgift 107 830 103 976 
Förvaltningsarvoden 102 692 93 884 
Övriga driftkostnader 20 958 23 269 
Planerat underhåll 274 211 587 749 

2 317 269 2 559 849 

Not3 Övriga externa kostnader 

Förbrukningsinventarier och varuinköp 4 927 36 887 
Administrationskostnader 83 020 62 891 

Extern revision 12 138 12 113 
Konsultkostnader 0 3 
Medlemsavgifter 4 997 4 950 

105 083 116 844 

Not4 Personalkostnader och arvoden 

Arvode styrelse 101 955 88 998 

Revisionsarvode 1 980 0 

Övriga arvoden 930 11 940 

Sociala avgifter 15 267 32 562 
120132 133 500 

Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 510 459 

Ränteintäkter HSB placeringskonto 2 2 

Ränteintäkter skattekonto 0 386 

Ränteintäkter HSB bunden placering 2 555 3 112 

Övriga ränteintäkter 705 433 
3 772 4 392 

Not6 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader långfristiga skulder 647 104 820 589 

Övriga räntekostnader 283 377 
647 387 820 966 

rA-1-
~ 
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Noter 

Not 7 Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärde byggnader 
Ingående anskaffningsvärde mark 

Org Nr: 716405-7510 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Taxeringsvärde 
Taxeringsvärde byggnad - bostäder 

Taxeringsvärde mark - bostäder 
Summa taxeringsvärde 

Not 8 Övriga kortfristiga fordringar 

Skattekonto 
Avräkningskonto HSB Stockholm 
Placeringskonto HSB Stockholm 

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 
Upplupna intäkter 

2017-12-31 

111 400 000 
45 000 000 

156 400 000 

-8 058 566 
-1 023 183 

-9 081 749 

147 318 251 

100 000 000 

108 000 000 
208 000 000 

49 574 
1135 064 

1 696 
1186 334 

86 645 
76 

86 721 

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

Not 10 

Not 11 

Not 12 

Not 13 

Kortfristiga placeringar 

Bunden placering 3 månader HSB Stockholm 

Kassa och bank 

Handelsbanken 

Förändring av eget kapital 
Medlemsinsatser 

Insatser 
Belopp vid årets ingång 24 726 000 
Resultatdisposition 
Årets resultat 
Belopp vid årets slut 24 726 000 

Skulder till kreditinstitut 

Låneinstitut 
SE-Banken Bolån 
Stadshypotek 
Stadshypotek 
Stadshypotek 

Lånenummer 
30399617 
134277 
197846 
257524 

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 

Uppi avgifter 
59 991 000 

59 991000 

Ränta 
1,27% 
0,85% 
1,05% 
0,95% 

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 

Yttre uh 
fond 

2 311 290 
131 290 

2 442 580 

Ränteändr 
dag 

2018-12-28 
2018-12-01 
2019-12-30 
2020-10-30 

500 000 
500 000 

6 024 
6024 

Balanserat 
resultat 
3 659 761 
-635 117 

3 024 644 

Belopp 
14 760 000 
16 400 000 
10 100 030 
17 000 000 

58 260 030 

2016-12-31 

111 400 000 
45 000 000 

156 400 000 

-7 035 366 
-1 023 200 

-8 058 566 

148 341434 

100 000 000 

108 000 000 
208 000 000 

102 722 
987 700 

1 694 
1092117 

94 123 
84 

94 207 

500 000 
500 000 

0 
0 

Årets resultat 
-503 827 
503 827 

-225 374 
-225 374 

Nästa års 
amortering 

0 
0 

400 000 
0 

400 000 

57 860 030 

56 260 030 

"1+ (f 
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Org Nr: 716405-7510 

Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 

Noter 2017-12-31 2016-12-31 

Not 14 

Not 15 

Not 16 

Not 17 

Ställda säkerheter 
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 

Övriga skulder till kreditinstitut 

Kortfristig del av långfristig skuld 

Övriga skulder 

Källskatt 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna räntekostnader 
Förutbetalda hyror och avgifter 
Övriga upplupna kostnader 

71 288 000 

400 000 
400 000 

0 
0 

27 958 
69 420 

290 978 
388 356 

Ovanstående 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 slut 

-16 lämnats beträffande denna årsredovisning 

... ~ 
Av föreningen vald revisor 

/ ,~:tus Stonnsköld 
Av 'H-;(J>,.,""1., wl.t. t!J(fe,iz revisor 

71 288 000 

0 
0 

-297 
-297 

36 458 
53 951 

298 581 
388 990 
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Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i BRF Mälarstrand 1, org.nr. 716405-7510. 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för BRF Mälarstrand 1 
för räkenskapsåret 20170101 -20171231. 

Enligt vår uppfattning har ålsredovisningen upprättats i enHghet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 
december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 

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

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten 
Rmom från BoRevisions ansvar och Dan förtroendevalda 
revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Revisorn från BoRevision har fullgjort sitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

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

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
Ocll att den ger en rättvisande bild enfigt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegenUigheter 
eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. An_~ande1 omJortsatt drift tillä1Tipas dock inte om beslut 
har fattats om att aweckla verksamheten. 

Revisorn från BoRevisions ansvar 

Jag har utfört revisionen enligt lntemational 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 revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men år ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter 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 professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker ocl1 inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga ocl1 ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 
följd av oegenUigheter är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på fel, eftersom oegentiig heter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll. 

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

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen 
och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att 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 väsenUig 
osäkerlletsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förllållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

. - - . . . --·--

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

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Den förlroendevalda 1&'.tisoms ansvar 

Jag har utfört en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god 
revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet 
om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
föreningens resultat 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 BRF Mälarstrand 1 för räkenskapsåret 
20170101 - 20171231 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
föreninQens vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen 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 från BoRevision 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 
försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av 
föreningens angelägenheter. Detta innefattar 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 ett 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, 
årsredovisnings!agen el!er 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 
ersättningsskyldig het mot föreningen, eller att ett förslag till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med 
bostadsrättslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
revisorn från BoRevision 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 
granskningsåtgärder som utförs baseras på revisorn från BoRevisions 
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, beslutsundertag, 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 t 6 I '.J .. 2018 

BoRevision AB Av föreningen vald revisor 
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Förslag inför beslut om förändring av stadgar för 
Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1  2018 

Stadgar gällande från den 5 maj 2015 
(ändring av 7 §, 36 § och 39 § efter extrastämma den 5 maj 2015) 

(ändring av 7 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 19 § och 21 § ) 

Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 
Org. nr 716405-7510  
Stadgar antagna 2004-05-18  

Föreningens firma och ändamål 

1§ 

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1. 

2§ 

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

Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som 
innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.  

Föreningens säte 

3§ 

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Stockholm. 

Räkenskapsår 

4§ 

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1 -31/12. 

Medlemskap 

5§ 

Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 10 § 
bostadsrättslagen (1991:614).  
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Förslag inför beslut om förändring av stadgar för 
Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1  2018 

Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om 
medlemskap kom in till föreningen avgöra frågan om medlemskap.  

6§ 

Medlem får inte utträda ur föreningen, så länge han innehar bostadsrätt. 

En medlem som upphör att vara bostadsrättshavare skall anses ha utträtt ur föreningen, om inte 
styrelsen medgett att han får stå kvar som medlem.  

Avgifter 

7§ 

För bostadsrätten utgående insats och årsavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats och 
andelstal skall dock alltid beslutas av föreningsstämma.  

Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens andelstal kommer att motsvara vad som 
belöper på lägenheten av föreningens utgifter, amorteringar och avsättningar i enlighet med 8 §.  

Årsavgiften betalas månadsvis i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början, om 
inte styrelsen beslutar annat.  

Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten, renhållning, 
konsumtionsvatten eller elektrisk ström skall erläggas efter förbrukning eller area.  

Om inte årsavgiften betalas i rätt tid, utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på den 
obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker.  

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

För arbete med övergång av bostadsrätt får överlåtelseavgift tas ut av bostadsrättshavaren med 
belopp som maximalt får uppgå till 2,5 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän 
försäkring.  

Överlåtaren av bostadsrätten svarar tillsammans med förvärvaren för att överlåtelseavgiften betalas. 

För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får pantsättningsavgift tas ut med belopp som maximalt 
får uppgå till 1 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring.  

Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. 

Avgiften för andrahandsupplåtelse får för en lägenhet årligen uppgå till högst 10 % av 
prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 § socialförsäkringsbalken (2010:110). Om en lägenhet upplåts 
under en del av ett år, beräknas den högst tillåtna avgiften efter det antal månader lägenheten är 
uthyrd. 
Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen skall vidta med 
anledning av lag och författning.  

19



Förslag inför beslut om förändring av stadgar för 
Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1  2018 

Avgifter skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Betalning får dock alltid ske genom 
postanvisning, postgiro eller bankgiro.  

Avsättning, underhållsplan och användning av årsvinst 

8§ 

Avsättning för föreningens fastighetsunderhåll skall göras årligen med ett belopp motsvarande minst 
20 kr/m2 lägenhetsyta för föreningens hus.  

Styrelsen skall upprätta en underhållsplan för genomförandet av underhållet av föreningens hus och 

årligen budgetera samt genom beslut om årsavgiftens storlek, och med beaktande av första stycket, 
tillse att erforderliga medel avsätts för att säkerställa underhållet av föreningens hus.  

Den vinst som kan uppstå på föreningens verksamhet skall balanseras i ny räkning. 

Styrelse 

9§ 

Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter, 
vilka samtidigt väljs av föreningen på ordinarie stämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma 
hållits.  

Konstituering och beslutsförhet 

10 § 

Styrelsen konstituerar sig själv. 

Styrelsen är beslutsför när de vid sammanträdet närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet 
ledamöter. För giltigheten av fattade beslut fordras, då för beslutsförhet minsta antalet ledamöter är 
närvarande, enighet om besluten.  

Firmateckning 

11 § 

Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening eller aven styrelseledamot i förening 
eller med en annan person som styrelsen därtill utsett.  
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Förslag inför beslut om förändring av stadgar för 
Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1  2018 

Förvaltning 

12 § 

Styrelsen får förvalta föreningens egendom genom en av styrelsen utsedd vicevärd, vilken själv inte 
behöver vara medlem i föreningen, eller genom en fristående förvaltningsorganisation.  

Vicevärden skall inte vara ordförande i styrelsen. 

Avyttring m.m. 

13 § 

Utan föreningsstämmas bemyndigande får styrelsen eller firmatecknare, inte avhända föreningen 
dess fasta egendom eller tomträtt. Styrelsen får dock inteckna och belåna sådan egendom eller 
tomträtt.  

Styrelsens åligganden 

14 § 

Det åligger styrelsen 

1. att avge redovisning för förvaltningen av föreningens angelägenheter genom att avlämna
årsredovisning som skall innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) 
samt redogörelse för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för 
ställningen vid räkenskapsårets utgång (balansräkning),  
2. att upprätta budget och fastställa årsavgifter för det kommande räkenskapsåret,
3. att minst en gång årligen, innan årsredovisningen avges, besiktiga föreningens hus samt inventera
övriga tillgångar och i förvaltningsberättelsen redovisa vid besiktningen och inventeringen gjorda 
iakttagelser av särskild betydelse,  
4. att minst sex veckor före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och
revisionsberättelsen skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna 
räkenskapsåret samt  
5. att senast två veckor innan ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna kopia av
årsredovisningen och revisionsberättelsen. 

Revisor 

15 § 

En revisor och en suppleant väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie 
stämma hållits.  
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Förslag inför beslut om förändring av stadgar för 
Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1  2018 

Det åligger revisor 

1. att verkställa revision av föreningens årsredovisning jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning
samt 
2. att senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma framlägga revisionsberättelse.

Föreningsstämma 

16 § 

Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före juni månads utgång. 

Extra stämma hålls då styrelsen finner skäl till det och skall av styrelsen även utlysas då detta för 
uppgivet ändamål hos styrelsen skriftligen begärts av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga 
röstberättigade medlemmar. 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 stämman.  
Ombud, biträden och andra stämmofunktionärer har alltid rätt att närvara vid föreningsstämman. 

Kallelse till stämma 

17 § 

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma skall tydligt ange de ärenden som 
skall förekomma på stämman.  

Kallelse till föreningsstämma skall ske genom anslag på lämpliga platser inom föreningens hus eller 
genom brev. Skriftlig kallelse ska enligt lag i vissa fall sändas till varje medlem vars adress är känd för 
föreningen.  
Bostadsrättsföreningen får då skriftlig kallelse krävs enligt lag använda elektroniska hjälpmedel. 
Närmare reglering av förutsättningarna för användning av elektroniska hjälpmedel anges i lag. 

Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före stämma och skall utfärdas senast två veckor före 
stämma.  

Andra meddelanden till föreningens medlemmar delges genom anslag på lämplig plats inom 
föreningens fastighet eller genom brev.  

Motionsrätt 

18 § 

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma skall skriftligen framställa sin begäran hos 
styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.  
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Dagordning 

19 § 

På ordinarie föreningsstämma skall förekomma följande ärenden 

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
2. Val av ordförande på stämman
3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
4. Fråga om närvarorätt
5. Fastställande av dagordningen
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisionsberättelsen
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd
balansräkning 
13. Beslut om arvoden
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisor och suppleant
16. Val av valberedning
17. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen
18. Föreningsstämmans avslutande

På extra stämma skall kallelsen, utöver punkt 1-7 ovan, ange de ärenden som ska behandlas samt 
extrastämmans avslutande.  

Protokoll 

20 § 

Protokoll vid föreningsstämma skall föras av den stämmans ordförande utsett därtill. I fråga om 
protokollets innehåll gäller  

1. att röstlängden skall tas in eller biläggas protokollet,
2. att stämmans beslut skall föras in i protokollet samt
3. om omröstning har skett, att resultatet skall anges i protokollet.

Protokoll skall förvaras betryggande. 

Vid stämma fört protokoll skall senast inom tre veckor vara hos styrelsen tillgängligt för 
medlemmarna.  
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Röstning, ombud och biträde 

21 § 

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt 
gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som 
fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.  

Medlems rösträtt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller den som är 
medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom valfritt befullmäktigat ombud. Ombud skall 
förete skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.  

Ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad. 

En medlem kan vid föreningsstämman medföra högst ett valfritt biträde. 

Omröstning vid föreningsstämman sker öppet om inte närvarande röstberättigad påkallar sluten 
omröstning.  

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträds av 
ordföranden.  

De fall bland annat fråga om ändring av dessa stadgar där särskild röstövervikt erfordras för giltighet 
av beslut behandlas i 9 kap 16 § P 1, P 3-4 och 23 § i bostadsrättslagen (1991:614).  

Beslut om ändring av föreningens stadgar som innebär ändring av de grunder enligt vilka 
årsavgifterna skall beräknas är giltigt endast om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om 
det.  

Formkrav vid överlåtelse 

22 § 

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

Bestyrkt avskrift av överlåtelseavtalet skall tillställas styrelsen. 

Övergång av bostadsrätt  

Rätt att utöva bostadsrätten 

23 § 

Har bostadsrätt övergått till ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten endast om han är eller 
antas till medlem i föreningen.  
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En juridisk person som är medlem i föreningen får inte utan samtycke av föreningens styrelse genom 
överlåtelse förvärva bostadsrätt till en bostadslägenhet.  

Utan hinder av första stycket får dödsbo efter avliden bostadsrättshavare utöva bostadsrätten. Efter 
tre år från dödsfallet, får föreningen dock anmana dödsboet att inom sex månader visa att 
bostadsrätten ingått i bodelning eller arvskifte med anledning av bostadsrättshavarens död eller att 
någon, som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om 
den tid som angetts i anmaningen inte iakttas, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap. 
bostadsrättslagen (1991:614) för dödsboets räkning.  

Utan hinder av första stycket får också en juridisk person utöva bostadsrätten utan att vara medlem i 
föreningen, om den juridiska personen har förvärvat bostadsrätten vid exekutiv försäljning eller vid 
tvångsförsäljning enligt 8 kap. bostadsrättslagen (1991:614) och då hade panträtt i bostadsrätten. 
Tre år efter förvärvet får föreningen uppmana den juridiska personen att Inom sex månader från 
uppmaningen visa att någon som inte får vägras inträde i föreningen har förvärvat bostadsrätten och 
sökt medlemskap.  

Om uppmaningen inte följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap bostadsrättslagen 
(1991:614) för den juridiska personens räkning.  

Rätt till medlemskap vid övergång av bostadsrätt 

24 § 

Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras inträde i föreningen om de villkor som 
föreskrivs i stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare. 

En juridisk person som har förvärvat en bostadsrätt till en bostadslägenhet får vägras inträde i 
föreningen även om de i första stycket angivna förutsättningarna för medlemskap är uppfyllda. 

Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make får maken vägras inträde i föreningen 
endast då maken inte uppfyller av föreningen uppställt särskilt stadgevillkor för medlemskap och det 
skäligen kan fordras att maken uppfyller sådant villkor. Detsamma gäller också när en bostadsrätt till 
en bostadslägenhet övergått till någon annan närstående person som varaktigt sammanbodde med 
bostadsrättshavaren.  

Ifråga om förvärv av andel i bostadsrätt äger första och tredje styckena tillämpning endast om 
bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller, om bostadsrätten avser bostadslägenhet, av 
sådana sambor på vilka sambolagen (2003:376) skall tillämpas.  

25 § 

Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv 
och förvärvaren inte antagits till medlem, får föreningen anmana innehavaren att inom sex månader 
från anmaningen visa att någon som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och 
sökt medlemskap. Iakttas inte tid som angetts i anmaningen, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 
8 kap. bostadsrättslagen (1991:614) för förvärvarens räkning.  
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Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter 

Hur bostadsrättshavaren får använda lägenheten 

26 § 

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

Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller 
någon annan medlem i föreningen.  

Om en bostadslägenhet som inte är avsedd för fritidsändamål innehas med bostadsrätt även juridisk 
person, får lägenheten endast användas för att i sin helhet upplåtas i andra hand som 
permanentbostad, om inte något annat har avtalats.  

27 § 

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.

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden 
är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.  

28 § 

Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men 
för föreningen eller någon annan medlem i föreningen  

29 § 

När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon 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 skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för 
att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter 
de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. 
Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av dem som 
han eller hon svarar för enligt 32 § fjärde stycket 2.  

Om det förekommer sådana störningar i boendet som avses i första stycket första meningen skall 
föreningen ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör.  

Andra stycket gäller inte om föreningen säger upp bostadsrättshavaren med anledning av att 
störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning.  
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Om bostadsrättshavaren vet eller har anledning att misstänka att ett föremål är behäftat med ohyra 
får detta inte tas in i lägenheten.  

Upplåtelse av lägenheten i andra hand 

30 § 

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande 
endast om styrelsen ger sitt samtycke. Detta gäller även i de fall som avses i 26 § andra stycket.  

Samtycke behövs dock inte, 

1. om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8 kap.
bostadsrättslagen (1991:614) aven juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten och som inte 
antagits till medlem i föreningen, eller  
2. om lägenheten är avsedd för permanentboende och bostadsrätten till lägenheten innehas aven
kommun eller ett landsting. 

Styrelsen skall genast underrättas om en upplåtelse enligt andra stycket. 

31 § 

Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse, får bostadsrättshavaren ändå 
upplåta hela sin lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Tillstånd 
skall lämnas, om bostadsrätts havaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte 
har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet skall begränsas till viss tid.  

I fråga om en bostadslägenhet som innehas även juridisk person krävs det för tillstånd endast att 
föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet kan begränsas till viss 
tid.  

Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan förenas med villkor. 

Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens skick 

32 § 

Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott 
skick.  

Detta gäller även marken, om sådan ingår i upplåtelsen, 

Till lägenheten räknas: 

• lägenhetens väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt,
• lägenhetens inredning, utrustning, ledningar och övriga installationer,
• rökgångar,
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• glas och bågar i lägenhetens fönster och dörrar,
• lägenhetens ytter-och innerdörrar samt
• svagströmsanläggningar.

Bostadsrättshavaren svarar dock inte för reparation av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet 
och vatten om föreningen försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. 
Detsamma gäller rökgångar och ventilationskanaler.  

Bostadsrättshavaren svarar inte heller för målning av utifrån synliga delar av ytterfönster och 
ytterdörrar,  

För reparationer på grund av brand-eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om 
skadan uppkommit genom  

1. hans eller hennes egen vårdslöshet eller försummelse eller
2. vårdslöshet eller försummelse av

a. någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne
som gäst 
b. någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten eller
c. någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten.

För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av 
någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock denne ansvarig endast om han eller hon brustit i 
omsorg och tillsyn.  

Femte stycket gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten. 

Föreningens rätt att avhjälpa brist 

33 § 

Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick enligt 32 § i sådan utsträckning 
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 föreningen avhjälpa 
bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.  

Tillträde till lägenheten 

34 § 

Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för 
tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra enligt 33 §. När 
bostadsrättshavaren har avsagt sig bostadsrätten enligt 35 § eller när bostadsrätten skall 
tvångsförsäljas enligt 8 kap. bostadsrättslagen (1991 :614) är bostadsrättshavaren skyldig att låta 
lägenheten visas på lämplig tid. Föreningen skall se till att bostadsrättshavaren inte drabbas av större 
olägenhet än nödvändigt.  
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Bostadsrättshavaren är skyldig att tåla sådana inskränkningar i nyttjanderätten som föranleds av 
nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i huset eller på marken, även om hans eller hennes 
lägenhet inte besväras av ohyra.  

Om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det, får 
kronofogdemyndigheten besluta om särskild handräckning.  

Avsägelse av bostadsrätt  

35 § 

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

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

Förverkande av bostadsrätt  

36 § 

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är, med de 
begränsningar som följer av 37 och 38 §, förverkad och föreningen således berättigad att säga upp 
bostadsrättshavaren till avflyttning:  

1. om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor från
det att föreningen efter förfallodagen anmanat honom eller henne att fullgöra sin 
betalningsskyldighet,  
2. om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse, när
det gäller bostadslägenhet, mer än en vecka efter förfallodagen eller, när det gäller en lokal, mer än 
två vardagar efter förfallodagen,  
3. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand,
4. om lägenheten används i strid med 26 eller 28 §,
5. 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,  

6. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren åsidosätter sina skyldigheter
enligt 29 § vid användning av lägenheten eller om den som lägenheten upplåtits till i andra hand vid 
användning av denna åsidosätter de skyldigheter som enligt samma paragraf åligger en 
bostadsrättshavare,  
7. om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten enligt 34 § och han eller hon inte kan
visa en giltig ursäkt för detta, 
8. om bostadsrättshavaren inte fullgör skyldighet som går utöver det han eller hon skall göra enligt
bostadsrättslagen (1991 :614) och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att 
skyldigheten fullgörs, samt  
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9. 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 för 
tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.  

37 § 

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

Uppsägning på grund av förhållande som avses i 36 § 3, 4 eller 6-8 får ske om bostadsrättshavaren 
låter bli att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål.  

Uppsägning på grund av förhållande som avses i 36 § 3 får dock, om det är fråga om en 
bostadslägenhet, inte ske om bostadsrättshavaren utan dröjsmål ansöker om tillstånd till upplåtelsen 
och får ansökan beviljad.  

Är det fråga om särskilt allvarliga störningar i boendet gäller vad som sägs i 36 § 6 även om någon 
tillsägelse om rättelse inte har skett. Detta gäller dock inte om störningar inträffat under tid då 
lägenheten varit upplåten i andra hand på sätt som anges i 30 och 31 §§.  

38 § 

Är nyttjanderätten förverkad på grund av förhållande, som avses i 36 § 1-4 eller 6-8, men sker 
rättelse innan föreningen har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning, får han eller hon inte 
därefter skiljas från lägenheten på den grunden. Detta gäller dock inte om nyttjanderätten är 
förverkad på grund av sådana särskilt allvarliga störningar i boendet som avses i 29 § tredje stycket. 

Bostadsrättshavaren får inte heller skiljas från lägenheten om föreningen inte har sagt upp 
bostadsrättshavaren till avflyttning inom tre månader från den dag då föreningen fick reda på 
förhållande som avses i 36 § 5 eller 8 eller inte inom två månader från den dag då föreningen fick 
reda på förhållande som avses i 36 § 3 sagt till bostadsrättshavaren att vidta rättelse.  

39 § 

Är nyttjanderätten enligt 36 § 2 förverkad på grund av dröjsmål med betalning av årsavgift eller 
avgift för andrahandsupplåtelse, och har föreningen 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
bostadsrättshavaren på sådant sätt som anges i bostadsrättslagens (1991:614) 7 kap 27 och 28 §§ 
har delgetts underrättelse om möjligheten att få tillbaka lägenheten genom att betala årsavgiften 
inom denna tid, eller  
2. om avgiften -når det är fråga om en lokal -betalas inom två veckor från det att
bostadsrättshavaren på sådant sätt som anges i bostadsrättslagens (1991:614) 7 kap 27 och 28 §§ 
har delgetts underrättelse om möjligheten att få tillbaka lägenheten genom att betala årsavgiften 
inom denna tid.  

Är det fråga om en bostadslägenhet får en bostadsrättshavare inte heller skiljas från lägenheten om 
han eller hon har varit förhindrad att betala årsavgiften inom den tid som anges i första stycket 1 på 
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grund av sjukdom eller liknande oförutsedd omständighet och årsavgiften 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 bostadsrättshavare, genom att vid upprepade tillfällen 
inte betala årsavgiften inom den tid som angetts i 36 § 2, har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad 
att han eller hon skäligen inte bör få behålla lägenheten.  

Underrättelse enligt första stycket 1 och 2 skall beträffande en bostadslägenhet avfattas enligt 
formulär 1 och beträffande lokal enligt formulär 2, vilka båda fastställts enligt förordningen (2003: 
37) om underrättelse enligt 7 kap.23 § bostadsrättslagen (1991:614).

40 § 

Sägs bostadsrättshavaren upp till avflyttning av någon orsak som anges i 36 § 1, 2, 5-7 eller 9, är han 
eller hon skyldig att flytta genast.  

Sägs bostadsrättshavaren upp av någon orsak som anges i 36 § 3,4 eller 8 får han eller hon bo kvar till 
det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsågningen, om inte rätten ålägger 
honom eller henne att flytta tidigare. Detsamma gäller om uppsägningen sker av orsak som anges i 
36 § 2 och bestämmelserna i 39 § tredje stycket är tillämpliga.  

Vid uppsägning i andra fall av orsak som anges i 36 § 2 tillämpas övriga bestämmelser i 39 §. 

Förfarande vid uppsägning 

41 § 

En uppsägning skall vara skriftlig. 

Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning, har föreningen rätt till ersättning för 
skada.  

Tvångsförsäljning 

42 § 

Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning i fall som avses i 36 §, 
skall bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap bostadsrättslagen (1991:614) så snart som möjligt om 
inte föreningen, bostadsrättshavaren och de kända borgenärer vars rätt berörs av försäljningen 
kommer överens om något annat. Försäljningen får dock skjutas upp till dess att brister som 
bostadsrättshavaren svarar för blivit åtgärdade.  
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Förslag inför beslut om förändring av stadgar för 
Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1  2018 

Övriga bestämmelser 

43 § 

Vid föreningens upplösning skall förfaras enligt 9 kap 29§ bostadsrättslagen (1991:614). Behållna 
tillgångar skall fördelas mellan bostadsrättshavarna enligt följande:  

1. Erlagda insatser och upplåtelseavgifter återbetalas.
2. Överskott efter dispositioner enligt 1. skall fördelas i förhållande till bostadsrättshavarnas
andelstal. 

44 § 

Utöver dessa stadgar gäller för föreningens verksamhet vad som stadgas i bostadsrättslagen (1991: 
614) och andra tillämpliga lagar.  
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Till 

Brf Mälarstrand 1 

Kristineberg strand 33 

112 52 Stockholm 

Motion till föreningsstämman den 17 april 2018 

Beskärning av träden på kajen hus 7 - 9 (nr 31,33,35) 

Bakgrund: 

lYj, 

Träden (20stycken) planterades på kajen för ca 20 år sedan och är olika stora, både till omfång och 

höjd. Enligt mätningar som gjorts har trädens stammar olika omfång mellan 120 cm (träd 3) och 50 

cm (träd 6) Höjd och bredd på träden varierar också. Några träd har vuxit sig riktigt höga som till 

våning 4. 

Trädens rötter har växt sig så stora att vissa rötter lyfter den fina markbeläggningen. 

Motionen rekommenderar att träden på kajen ses över både vad gäller rötter och t rädkronornas 

omfång så att de ger ett enhetligt och estetiskt intryck. 

Åtgärd: 

Undertecknade föreslå r att åtgärder av trädens olikheter bedöms av yrkeskunniga arborister. 

Undertecknade yrkar på att föreningsstämman tar ett beslut om att styrelsen kontaktar Stockholms 

stad i ärendet för att vidta åtgärder enligt motionen. 

Vänligen 

Stockholm den 27 februari 2018 

Medlemmar på Kristinebergs strand hus 31. 33 som står bakom motionen. 

Hus 31: "' 
M Wiberg-Svensson och )Svenss~n ~~. LCJi'o~ -~ 
P och M Lins f{L/1.A.-~ ~ 

E och J Gordon ~ /~ €Q@ G<l:Q_QQ;Q 

Hus33: /A~-"~~~ ~~ ry _(l 
M och 0 Roth -4///,,.,,,,V / ,{ ~ rt/ IL-11 ~ 
B Ehnström Q,._ 2, ~~ 
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Till Brf Mälarstrand 1 

Motion angående debitering av kostnader för tvist med Brf Kräftan 

Förslag: 
Att styrelsen får i uppdrag att till innehavare av garage- och carportplatser debitera de kostnader 
som redan uppstått eller kommer att uppstå till följd av tvisten med Kräftan rörande dessa 
parkeringsplatser. Redan uppkomna kostnader är advokatarvode. Kostnader som kan komma att 
uppstå framöver ärt ex ytterligare advokatarvoden, avgifter till skiljedomstol och avgiftshöjning 
retroaktivt som Kräftan ställer krav på . 

Bakgrund: 
Tvisten med Kräftan har nu pågått under drygt två år. Vår förening och Kräftan är oense om 
avgifternas storlek. Kräftan skickar fakturor till vår förening på det som de anser ska betalas enligt 
avtal. Vår förening bestrider denna avgiftshöjning och betalar därför endast den del som vår förening 
anser är enligt avtal. Varje månad uppstår därför en differens som hela tiden ökar. Om tvisten inte 
kan lösas genom förhandling ska den enligt avtalet avgöras genom skiljedom vilket i så fall kommer 
att leda till avsevärda rättegångskostnader för föreningen . Om vår förening förlorar tvisten kommer 
vi dessutom att bli tvungna att retroaktivt betala Kräftan för den mellanskillnad som uppstått under 
årens lopp. Då endast ett mindre antal hushåll kan ta del av förmånen med garage- eller carportplats 
är det rimligt att de som innehar denna förmån också får stå för de kostnader som tvisten med 
Kräftan förorsakar. 

Stockholm 2018-03-01 

~~:h - ~ 
KlasSjöb~~ 
Kristinebergs Strand 33 

34

bibe02
Stamp



Till Brf Mälarstrand 1 

Motion angående bildande av arbetsgrupp "Tvisten med Kräftan" 

Förslag: 
Att styrelsen får i uppdrag att bilda en separat arbetsgrupp, med uteslutande deltagare som innehar 
garage- eller carportplats, vilken får i uppgift att för styrelsens räkning hantera och lösa pågående 
tvist med Brf Kräftan . 

Bakgrund: 
Då detta har varit och är en arbetskrävande uppgift som tar mycket energi från andra viktiga frågor 
styrelsen har att hantera vore det bra om styrelsen avlastas denna fråga. Frågan berör endast en 
mindre del av föreningens medlemmar vilka har förmånen att inneha en bil plats, så det är rimligt att 
några ur denna grupp även ges i uppgift att driva denna fråga i eget intresse. 

Stockholm 2018-03-01 

~lo~ 
Kristinebergs Strand 33 
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Till Brf Mälarstrand 1 

Motion angående redovisning 

Förslag: 
Att styrelsen får i uppdrag att se till så att det av årsredovisningen tydligt i en not framgår hur stora 
kostnaderna respektive intäkterna för uthyrda parkeringsplatser är och att dessa är balanserade utan 
att vare sig överskott eller underskott uppstår. 

Bakgrund: 
Det framgår idag inte av årsredovisningen på ett tydligt sätt om dessa kostnader är balanserade. 

Stockholm 2018-03-01 

~bfl~ 
Kristinebergs Strand 33 
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