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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Margretelund nr 253 i Stockholm
får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under perioden
2013-01-01 – 2013-12-31.

ORGANISATION
Medlemmar
Föreningen består av 28 bostadsrätter och har 48 medlemmar.

Styrelse
Styrelseledamöterna är för denna period antingen valda på 1 eller 2 år. Styrelsen har
sedan föregående föreningsstämma haft följande sammansättning:
ORDINARIE LEDAMÖTER:

Kristina Ohlson
Per Pettersson
Maria Rickardsson
Else Oleskog
Åsa Rex Nygård
Renée Bersani
Birgitta Petersson

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Övrig ledamot
Övrig ledamot
Suppleant
HSB-representant

Vald år
2012
2013
2013
2012
2013
2013

Tid
2 år
2 år
1 år
2 år
2 år
1 år

Vald till
2014
2015
2014
2014
2015
2014

Övriga roller inom styrelsen enligt dokumentet Styrelsens arbetsformer har fördelats
enligt följande:
Ekonomiansvarig:
Else Oleskog
Studieorganisatör
Maria Rickardsson
Fastighetsansvarig, byggnader Per Pettersson
Fastighetsansvarig, markvård
Else Oleskog
Informationsansvarig:
Åsa Rex Nygård
Arbetsgruppsansvarig
Åsa Rex Nygård
Av stämman beslutat arvode för styrelsen uppgick till sammanlagt 50 000 kronor.
REVISORER

Revisor och revisorssuppleant har varit valda på en mandattid av 1 år. Föreningens
ordinarie revisor har varit Britt Rehnberg, som tillsammans med revisor utsedd av
HSB har granskat förvaltning och räkenskaper. Revisorssuppleant har varit Susann
Jensen Engström.
Av stämman beslutat arvode till av stämman vald revisor uppgick till 2 000 kronor.
VALBEREDNINGEN

Valberedningen har utgjorts av Ulf Lundin (sammankallande), Martin Nygård och
Pär Skogh.
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FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION
Stämman ska ta ställning till resultatet och hur avsättning till och uttag ur fond för
yttre underhåll ska ske. Styrelsen lämnar därför nedan ett förslag till resultatdisposition.
STÄMMAN HAR ATT TA STÄLLNING TILL:

Balanserat resultat
Årets resultat

727 200
- 125 128
602 072

STYRELSEN FÖRESLÅR FÖLJANDE DISPOSITION:

Uttag ur yttre underhållfond
Överföring till yttre underhållsfond
Balanserat resultat

- 614 484
400 000
816 556
602 072

VERKSAMHET
Följande större aktiviteter har ägt rum under 2013 i Brf Margretelund:

Sammanträden
Ordinarie föreningsstämma hölls 2013-04-24. Styrelsen har haft 13 ordinarie protokollförda möten. Därutöver har styrelsen träffats en heldag för verksamhetsplanering
samt för olika arbetsmöten.

Styrelsearbete
Förutom det löpande styrelsearbetet har styrelsen arbetat med följande områden:
• Upphandling av ny entreprenör för fastighetsskötsel, felanmälan, vinterunderhåll
och takskottning.
• Omförhandling av avtal för ekonomisk förvaltning med HSB.
• Nytt avtal för kabel-tv och bredband med Comhem.
• Arbetet med att dokumentera styrelsens arbetsformer och rutiner har fortskridit.
Dokumentationen samlas i en föreningshandbok med syftet att underlätta och
skapa kontinuitet i styrelsearbetet.
• Omsättning av ett av lånen.
• Vår- och höststädning har genomförts.
• Bullermätningar av våra hus har genomförts av Swedavia, i den stora bullerinventeringen som pågår pga Brommaflyget.
• Fastställt regler för temporära och permanenta handikapparkeringsplatser.
• Ventilationsbesiktning har genomförts.
• Provtryckning av rökkanalerna i tre lägenheter.
• Påbörjat upprensning de gemensamma utrymmena i källarna.
• Fastighetsbesiktning.
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Arbetsgrupp, ansvarsområden och enskilda insatser
Utöver det arbete som bedrivits i styrelsen har följande personer bidragit till föreningens verksamhet under 2013:
Markvård
Återvinning & avfall
Parkeringsgaraget
Tvättstugan
Gula garaget
Nycklar & lås
IT
Brandskydd
Grannsamverkan
Kabel-tv

Hasse Edsman, Gunnar Johansson och Marika Lundin
Susann J Engström
Hans Lindgren
Iréne Ahlfors
Björn Ohlson
Kristina Ohlson
Carl Moberg
Per Widén
Camilla Blumenthal
Pär Skogh

Det är mycket värdefullt med dessa arbetsinsatser som bidrar till en välskött förening
som i sin tur ger en bra boendemiljö. Det är också en avlastning för styrelsen som
har många andra uppgifter att sköta.

Information
Ett medlemsmöte med fokus på föreningens ekonomi genomfördes i februari.
Skriftlig information till medlemmarna har löpande delgivits i 4 nyhetsbrev och genom notiser på föreningens webbplats, www.brfmargretelund.se.

Periodiskt och löpande underhåll och förbättringar
Under verksamhetsåret genomfördes följande fastighetsunderhåll och förbättringsarbeten:
HUS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Målning av M-husets fasader och övriga trädetaljer.
Målning av fönster och dörrkarmar på H- och L-huset.
Målning och renovering av verandor på H- och L-huset.
Åtgärdat felaktig dränering vid Z-längan.
Omdragning av el för takfläktar på de gamla husen.
Byte av kopplingar och förstärkare i kabel-tv-nätet.
Grindarna renoverade och målade i ny kulör.
Underhåll och reparationer på garageportarna.
Kompletterat med nya tvättbokningslås.

MARK

•
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Slåtter och slyrensning är utförda.

Avtal
Föreningen har avtal med HSB för den ekonomiska förvaltningen samt fakturahantering via webben.
Fastighetsskötsel och felanmälan har skötts av HSB teknisk förvaltning.
Snöröjning och sandning utfördes under första halvåret 2013 av HSB och från och
med hösten 2013 av Kåhre service. Under 2013 hade föreningen avtal med Takjour
AB för avrop av takskottning.
Föreningen hade under 2013 HSB fastighetsförsäkring.
För elförsörjningen har föreningen avtal med Telge Energi och med Fortum för distributionsnätet.
För underhåll av garageportarna anlitas Assa Abloy.
Avtal om kabel-tv finns med ComHem AB.
Föreningen har under 2013 haft avtal med Riksbyggen som innefattar ett grundåtagande för markvård samt tilläggstjänster mot avrop.
Hämtning av sorterade sopor för återvinning sker enligt avtal med Sita. Hushållssopor och matavfall hämtas av Stockholms Renhållningsförvaltning på entreprenad
med Reno Norden. Hämtning av elektronikskrot görs av Hans Andersson Recycling.
Irene Ahlfors utför städning av tvättstugan.
Drift- och underhållskostnader av garaget bekostas av Brf Margretelund och Storspoven faktureras årligen för sin andel. Snöröjningskostnad och vägunderhåll faktureras Sportfiskeförbundet för deras andel.
En andrahandsuthyrning har beviljats för 2013.

Ekonomi
Årets resultat på -125 128 kr är bättre än de senaste åren och också avsevärt bättre än
det budgeterade resultatet för 2013 på -310 609 kr. Kassan är lite större än förra årsskiftet, utökad med 49 375 kr. Kostnaderna för det löpande underhållet och driften
av vår förening har hållits låga, nästan halva kostnaden mot förra året. Istället har det
planerade underhållet dragit iväg över budget. Tack vare de låga underhållskostnaderna har kassaflödet ändå hållit sig på ungefär samma nivå som förra året.
Under 2013 hade vi lagt budgeten för det planerade underhållet på 450 000 kr medan
utfallet istället blev 614 484 kr. Under året renoverades och målades M-huset och trädetaljerna på H- och L-husen. Budgeten överskreds framför allt på grund av byte av
virke på H-, L- och M-husen.
För det löpande underhållet finns det ingen post som har överskridit budget utan
istället har vi varit väldigt förskonade från oförutsedda utgifter under 2013. Till och
med kostnaderna för snöröjningen har varit hanterbara. Snöröjningen uppgick till
41 620 kr och ingen takskottning belastade 2013.
Den stora kostnadsbesparingen är gjord tack vare lågt löpande underhåll. Ofta handlar det om vattenskador som kan bli dryga när vi drabbas. Därför manar vi alla till
uppmärksamhet för att upptäcka eventuella vattenskador så tidigt som möjligt. Vi
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kan också glädjas åt några krediteringar som gynnar årets resultat. Det gäller takskottning och vattenskador.
Löpande kostnader som vatten, el och sophämtning ligger strax under budget medan
vi har lyckats sänka kostnaderna betydligt för kabel-TV och förvaltning. Det gäller
framför allt den ekonomiska förvaltningen. Medan vatten och el, däremot, har blivit
lite dyrare än 2012.
Årets räntekostnader för våra lån blev 295 317 kr och är ännu en gång lägre än tidigare. Under 2013 var genomsnittsräntan på det totala lånebeloppet 2,88 %. Ett av
föreningens lån har förfallit och vi har förlängt detta ytterligare 6 år. Räntan vid förlängning landade på 3,87 %. Nu har vi ett rörligt lån på 3 650 000 kr och de övriga
två är på 3 700 000 kr och 2 850 000 kr. De är uppdelade på två olika löptider för att
fördela ränterisken. Anledningen till att vi har så pass stor del med rörlig ränta är för
att räntan ligger så lågt och att vi har ett mycket förmånligt lån hos Swedbank.
Ett av lånen med fast ränta har amorterats ner med 100 000 kr i enlighet med låneavtalet. Därutöver har inga ytterligare amorteringar gjorts.
Månadsavgifterna höjdes från och med januari 2013. Detta för att vi ska vara förberedda på det framtida renoverings- och underhållsbehov som finns i vår förening.

Nya medlemmar
Under 2013 antogs inga nya medlemmar i föreningen.
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BOKSLUT
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REVISIONSBERÄTTELSE
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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, dvs månadsavgiften gånger tolv, täcker föreningens lån, driftkostnader 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.

ma 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 HSBledamoten – 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.

Du och dina grannar bestämmer själva
hur föreningens mark och gemensam-
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ATT LÄSA EN ÅRSREDOVISNING
Årsredovisningen
Årsredovisningen består av följande
delar:
• förvaltningsberättelse
• resultaträkning
• balansräkning
• tilläggsupplysningar
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen ska komplettera den information som lämnas i
årsredovisningens sifferdelar, såsom
balansräkningen, resultaträkningen
och tilläggsupplysningarna. I förvaltningsberättelsen står viktiga uppgifter
om föreningen bl a kan man läsa vem
som haft uppdrag i föreningen under
året och vilka personer som är i tur att
avgå, antalet protokollförda sammanträden samt antalet medlemmar i föreningen och hur många överlåtelser
som skett under året. Beskrivning av
fastigheten och vilket underhåll som
gjorts under året, kommande underhåll samt nivån på månadsavgifterna.
Resultaträkning
Resultaträkningen visar föreningens
intäkter, kostnader och hur årets resultat har räknats fram. Intäkterna
består huvudsakligen av medlemmarnas årsavgifter.
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till det nya verksamhetsåret (balanserat
i ny räkning).
Resultatet disponeras enligt föreningens beslut.
Avskrivningar
Tillgångar förlorar varje år i värde på
grund av ålder och förslitning. Att tillgångarna minskar i värde är en kostnad för föreningen. När man gör en
resultaträkning ska man ta upp som
kostnad lika stort belopp som tillgångarna minskat i värde. Fastigheterna ska
avskrivas enligt en lämplig avskrivningsplan. Enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) behöver man inte kostnadsföra större värdehöjande reparationer på en gång, utan man kan istället fördela åtgärden (göra avskrivning)
över dess beräknade livstid.
Fastighetsavgift
Fr o m 2008 har fastighetsskatten på
bostäder ersatts av en kommunal fastighetsavgift. För småhus, i bostadsrättsföreningar oftast radhus, är avgiften 7 112 kr för 2013, dock högst 0,75
% av det totala taxeringsvärdet för
fastigheten.

Föreningens största kostnader är kapitalkostnader i form av ränta på fastighetslån, avskrivning, reparationsoch underhållskostnader, kostnader
för fastighetsskötsel och trappstädning
samt uppvärmnings-, vatten- och elkostnader.

Balansräkning
Balansräkningen består av två olika
delar som ska balansera d v s summan
av den ena sidan ska vara lika stor so
summan av den andra sidan. Balansräkningens ena sida är en tillgångssida
och består av anläggnings- och omsättningstillgångar. Balansräkningens
andra sida består av bundet och fritt
eget kapital, långfristiga skulder och
kortfristiga skulder.

Om kostnaderna överstiger intäkterna,
visar resultatet underskott som kan
täckas genom i anspråkstagande av
under tidigare år fonderade medel
(fritt eget kapital). Saknas fonderade
medel måste underskottet överföras

Anläggningstillgångar
Med anläggningstillgångar menas tillgångar som är avsedda för långvarigt
bruk inom föreningen. Den viktigaste
anläggningstillgången är föreningens
fastighet med mark och byggnader.

Balansposten visar bokfört värde på
föreningens byggnader efter årliga
avskrivningar enligt fastställd avskrivningsplan, vanligtvis rak avskrivningsplan, men även annuitetsplan kan tillämpas.
Omsättningstillgångar
Med omsättningstillgångar menas likvida medel och andra tillgångar som i
allmänhet omvandlas till pengar inom
ett år.
Bundet eget kapital
Det bundna egna kapitalet är de insatser som medlemmarna betalat in och
som tillsammans med fastighetslån
finansierat byggandet av föreningens
hus. Fond för yttre underhåll ligger
också under bundet eget kapital.
Fond för yttre underhåll
I stadgarna ska det framgå på vilka
grunder medel ska avsättas för att säkerställa det framtida underhållet av
föreningens hus.
Reservering av medel för yttre underhåll sker i enlighet med den underhållsplan som upprättats för att genomföra underhållet av föreningens
hus. Omförning beslutas som en resultatdisposition på den ordinarie
stämman.
Beloppet redovisas i balansräkningen
under rubriken Bundet eget kapital
och det motsvaras inte av några
pengar på ett bankkonto utan det visar
om det egna fria kapitalet har ett under- eller överskott.
Ett negativt eget kapital innebär att
föreningen troligen haft för låga avgifter och därmed inte kunnat täcka
sina kostnader och behöver därför
höja avgifter eller sänka sina kostnader.

Fritt eget kapital
Det fria egna kapitalet består av årets
vinst och summan av tidigare års
vinster (dispositionsfonden/balanserat
resultat).
Fond för inre lägenhetsunderhåll,
inre fond
I stadgarna finns angivet om avsättning ska göras till inre fond. Fondbeloppet enligt balansräkningen visar
den sammanlagda behållningen av
samtliga bostadsrätters tillgodohavanden. Specifikation av fondens fördelning på respektive lägenhet finns på
månadsavgiftsavin och hos styrelsen.
Många föreningar väljer idag att inte
göra nya avsättningar till fonden och
därmed kommer den på sikt att avvecklas.
Långfristiga skulder
Skulder som föreningen ska betala
först efter ett eller flera år, ofta enligt
särskild amorteringsplan.
Kortfristiga skulder
Skulder som föreningen måsta betala
inom ett år.
Ställda panter
Summan av de pantbrev som är ställda
som säkerhet för föreningens lån.
Ansvarsförbindelser
Åtagande som föreningen har och
som inte ska bokföras som skuld. Kan
t ex vara borgensförbindelser och föreningsavgäld (se förklaring nedan).
Föreningsavgäld
Föreningsavgälden utgå med 2,5 % av
produktionskostnaden för föreningens
hus erläggs under en tjugoårsperiod.
Ännu ej erlagd avgäld redovisas under
ansvarsförbindelser. Det här systemet
används inte vid nyproduktion idag
och det är få föreningar som har det
kvar.
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FULLMAKT TILL STÄMMA
Om du inte kan vara med på din bostadsrättsförenings stämma kan du låta ett ombud företräda dig. Ombudet ska antingen vara en medlem i din bostadsrättsförening
eller din make/maka, sambo, förälder, syskon eller barn. Ett ombud får enbart företräda en medlem per stämma och endast medföra en fullmakt till stämman. Ombudet
ska kunna visa en skriftlig fullmakt som inte är äldre än ett år.
Bostadsrättsförening: .............................................

Ort: .............................................

Datum för stämma: .............................................
Jag kan inte gå på stämman.
Namn: .............................................
Adress: .............................................

Tel nr: .............................................

Jag ger därför fullmakt till följande ombud att företräda mig:
Namn: .............................................

Tel nr: .............................................

Adress: .............................................
Datum (då fullmakten skrivs på): .............................................
..........................................................

..........................................................

Underskrift bostadsrättsinnehavaren

Underskrift ombud
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