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Arsredovisning 2014

Att bo i en bostadsrdttsf<irening
- vad innebiir det?
. I HSB bor du till sjiilvkostnadspris. Det iir ingen annan som tjdnar
pengar pi ditt boende. Arsavgiften (: minadsavgiften, "h1,ran" ginger
12) tiicker ftireningens lin, driftskostnader och fondavsiittningar {iir t ex
reparationer och underh6ll.

. Med bostadstitt "6ger" du inte din lzigenhet i egentlig mening. Du 6ger
dock bostadsriittsfiireningen tillsammans med 6wiga
medlemmar,&ostadsriittsinnehavare och har diirmed enligt
bostadsriittslagen en "i tiden obegriinsad nyttjanderiitt" till din bostad.
Du kan inte bli uppsagd si l2inge du fu1lg6r dina skyldigheter. Du bor
tryggt.

. Du och dina grannar bestdmmer sjiilva hur ftireningens mark och
gemensamma lokaler ska anviindas. Varje ir viiljer ni en styrelse bland
er boende. Styrelsen har i uppdrag att sk6ta fiireningens fiirvaltning och
ekonomi. Med i styrelsen sitter en ledamot ftan HSB. Det betyder att
styrelsen och bostadsriittsliireningen - genom HSB-ledamoten - har
hela HSB Stockholms erfarenhet och kunnande som st6d. HSB erbjuder
ocks6 fortl6pande utbildning 16r nya stgelseledam6ter; kunskap iir en
viktig ftirutsiittning fiir levande boendedemokrati.

Ta vara pfr fiirdelarna med bostadsriitt i HSB. Du iir med och iiger
husen och miljtin. Du fir full insyn i fiirvaltning och ekonomi.

Pd bakre omslagets insidafinns en ordlista med fi)rklaringar till ndgra
av de vanligaste begreppen som Jdrekommer i en drsredovisning.
Omslagsfoto : Hdkan Stiderlund
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EOSTADSRAIISEOREN]NGEN

AKALLAH0JDEN

KALLELSE

-

FORENINGSSTAMMA

Medlemmarna i HSB:s Brf Akallahtijden kallas hiirmed till ordinarie
ftireningsstiimma tisdagen den 19 maj kl 19.00 i Akalla By.
Kaffe serveras frin kl 18.30.
Dagordning

1. Stiimmans dppnande
2. Yal av ordltirande vid stdmman
3. Anmiilan av stdmmoordftirandens val av protokollftirare
4. Godkiinnande av rdstliingd
5. Faststiillande av dagordning
6. Val av tvi personer att jiimte stiimmoordftiranden justera protokollet
7.
8.
9.
10.
I 1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

samt val

av rcistriiknare
Friga om kallelse beh<irigen skett
Styrelsens iLrsredovisning
Revisoremas beriittelse
Beslut om faststdllande av resultat- och balansriikningen
Beslut i anledning av irets resultat enligt balansriikningen
Beslut i friga om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Fr6ga om arvoden ftir styrelse och revisorer
Val av styrelseledamiiter och -suppeanter
Val av revisorer och -suppleanter
Val av valberedning
Val av representation i HSB
Godkiinnande av ftireningsst2immans beslut 2015-03-10 att anta nya
normalstadgar ftir bostadsriittsftireningen.

Beslutet vid den ftrsta Itireningsstiimman fattades med acklamation. Beslutet
skall, ftir att vara giltigt, bihadas av minst tvi tredjedelar av de r<istande vid
denna andra {tireningsstiimma.
19. Anmiilda iirenden och motioner
20. Bergviirme. Informationspunkt.
21 . Ovriga frigor
22. Avslutning

Vid

strimman har vaq'e medlem en r<ist. Innehar flera medlemmar bostadsriitt
gemensamt har de tillsammans endast en rdst. Rtistberiittigad iir endast den medlem
som fullgjort sina ftrpliktelser mot fiireningen. En medlems riitt vid Iiireningsstiimma
utcivas av medlemmen personligen eller den som Ar medlemmens stiillftiretriidare
enligt lag eller genom ombud. Ombud skall uppvisa skriftlig daterad fullmakt. Ombud
fir endast fiiretrdda en medlem. Medlem f6r pi ftireningsstiimma medfiira h6gst ett
bitrade. Frir fysisk person giiller endast annan medlem eller make/maka, registrerad
partner, sambo, ftriildrar, syskon eller bam fEr vara bitrdde eller ombud.

MEDTAG oVBNIATEISEAVTAL/BOSTADSRATTSBEVIS
Kista i april 2015/ Uppsiittes 2015-04-30

AnsnnoovrsNrNG
Fdr HSB Bostadsriittsfijrening AKALLAHOJDEN i Stockholm
Organisationsnummer 7 1 64 I 6 -6493
Styrelsen ltir Bostadsriittsftireningen presenterar hiir sin redovisning ltir ftireningens
verksamhet under riikenskapsiret 201 4-01 -01 --201 4-12-31.

Arsredovisningen 2014 ftir BRF AKALLAHoJDEN best6r av tre delar:
Verksamhetsberiittelsen eller ftirvaltningsberAttelsen, som i ord berAttar om
ftireningens verksamhet under 201 4.

2.

Resultat- och balansrZikning, diir det ekonomiska resultatet presenteras i siffror

3.

Revisoremas ber2ittelse.

VERKSAMHETSBERATTELSE
Styrelsen har under 2014 haft ett omfattande arbete med atskilliga komplexa uppgifter. Flera
av de projekt som har inletts kommer att f6 sin avslutning ftirst under 2015, dtiribland den
fasadrenovering som priiglat en stor del av aret.

M6lsiittningen har varit att Brf Akallahdjden fortsiitter att vara en attraktiv ftirening diir alla
medlemmar och hyesg2ister ska kiinna sig ndjda och trygga. En av ftirutsdttningarna ftir detta
ta att {tireningen kan drivas med sA liga kostnader som m6jligt, pi sivfll kort som lAng sikt,
utan att underh6ll och skdtsel av byggnader, mark och utrustning isidosiitts.

Till hjelp ftir

den ekonomiska planeringen finns en underh6llsplan, som omfattar planerat
underh6ll av siviil hus som mark och diir iiven ledningar (el, vatten m.m) och annan utrustning
ingar. Den behdver nu en ordentlig dversyn och arbetet med detta inleddes undel hdsten.

Av

st<irre underhAllsarbeten som

utfiirts under aret kan nZimnas:

- UnderhAllsarbeten pA Junibackens Itirskola (ventilation, kdksstommar, duschrum m.m.)

- M6lning av vita tr2iytor pA fasadema
- Atgarder med anledning av den

OVK som utftirdes 2013

Bland dvriga uppgifter under aret vill styrelsen framhilla:
- Arbetet med att ftimya fiJreningens stadgar
- Nya rutiner

i

samband med 6verl6telse och inflyttning

- Fcireningens 35-arsjubileum som arrangerades i september

- Oversyn av belysningen pi omridet, sAviil utomhus som i trapphus och garage

Fdreningen hade

vid

arets utgang lan p& totalt

ca 34,4 Mkr som varit placerade i

Handelsbanken med en riintesats mellan 1,4'l %o och2,78 o/o. Flrenirgens belining iir diirmed
I 683 Y,rlm2 bostadsltq vilket motsvarar i genomsnitt 126 937 kllagenhet.
Fdreningen har totalt arnorterat

1,

i Mk under 6ret, varav 500 tk

I

extra. z
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FORENINGEN
Brf

Akallah<ij den
a

bildades der' 27 februari 1979 och registrerades hos Liinsstyrelsen den 17
som Brf TomeA nr 194 i Stockholm.

a

beslutades namnbye

23

den

till Brf Akallahdjden vid medlemsmdten

september 1995

ll

vilket

registrerades

hos Patent- och

den 7

apil

7979

juni

och
registreringsverket

december 1995.

iiger och ftirvaltar fastigheterna Pargas 3 (bamstuga), Pargas 4, 5, 7 (bostadshus),
Pargas 6 (ltireningslokal) och Pargas 8 (parkeringsdilck) i Stockholms kommun.
Stadsmuseet anser Pargas 4, 5, 7 besitta ett hdgt kulturhistoriskt varde.

o

omfattar 25 bostadshus med sammanlagt 271 lagenheler, 1 l2tgenhetsfrirskola och
1 arbetscenter {iir handikappade, 1 fristiende ft)rskola, 1 frist&ende ftireningslokal samt
6 ltterligare lokaler. Den totala 1.tan in 22 349 m2, varav 20 444 n2 iir liigenheter.
Diirut6ver har fijreningen iiven 1 parkeringsdiick om 9000 m2 och 350 platser.

a

Fastighetema byggdes ttren 1975-76 ({tirsta infllttning 15 maj 197 6) av John Mattsson
Byggnads AB och ftirv[rvades av HSB med tilltrade denl maj 1979.

a

Vid utgingen av 2014 hade

ftireningen 345 medlemmar. Under 6ret har 18
liigenhetsdverlitelser skett. Antalet dverlitelser motsvarar ca 6,6 Vo av antalet
l2igenheter i Itireningen.

STYRBLSEN
Stl.reisen har best6tt av f<iljande iedamdter
1

januari-26 maj

Love Strandberg
Liljana Tofilovska
Frank Gaverot
Raili Airas
Johan Lindblom
Lars A1m
Margareta Asplund
Catharina Ihrman
Lars Alm
Niklas Norberg
Paul Gubril
Mattias Svensson

19 maj -3 1 december

Ordftirande
Vice ordltirande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Wolf Barufke (HSB Sthlm) Ledamot
Jan Olofsson (HSB Sthlm) Suppleant

Love Strandberg
Frank Gaverot
Margareta Asplund
Raili Airas
Johan Lindblom
Catharina Ihrman
Paul Gubril
Mattias Svensson
Martin Nylander

Ordltirande
Vice ord{tirande
Seketerare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Wolf Barufke (HSB Sthlm) Ledamot
Stlrlm) SuppleantT

Jan Olofsson (HSB

2

SAMMANTNIiONN
Styrelsen har under 2014 haft 13 protokollfijrda sammantriiden.
Ordinarie {iireningsstiimma tigde rum i Akalla by den 26 maj.

REVISORER
Fdreningens revisor har fr6n ftjregiende stiimma varit Kerstin Hamesk och revisorssuppleant
Sonia Chand.

FIRMATECKNARE
Firmatecknare har frim 26 maj varit Love Strandberg, Frank Gaverot, Margareta Asplund samt
Raili Airas, alltid tva i ft)rening. Till och med 26 maj var Love Strandberg, Liljana Tofilovska,
Frank Gaverot samt Raili Airas firmatecknare, alltid tvi i ltirening.

DISTRIKTSOMBUD
Distriktsombud har varit Johan Lindblom.

VALBEREDNING
Valberedning har utgjofts av Anna Lundh (sammankaliande), Anne-Marie Andersson, Lars
Asplund samt Monica Danielsson.

ARVODEN
Summan beslutade att styrelsearvodet ska vara totalt 4 basbelopp samt 1,5 basbelopp ftir
{tirdelning inom arbetsgruppema. Revisorsarvodet har varit 9 000 kr och dessutom har arvode
utgitt till redakldr ftir informationsbladet med 4 000 kr och ftir hemsidan likaledes med 4 000
kr. (Basbelopp for 2014 var 44 400 kr.)

EKONOMIRAPPORT for 2014
Arets intiikter uppgick till 15 724 tkr, vilket iir 1 084 tkr hdgre iin ftireg6ende Ar.
Stdrsta effekten pa nettoomsattningen hade Arets avgiftshdjning pi 5 70, avtalen med
kommersiella lokaler frin oktober 2013 samt hdjning av garageplatser med 50 kr/manad/plats.
Den totala fastighetskostnaden ligger 763

tk

under budget och driftkostnadema 392 tkr under

budget. Vara kostnader ligger pi ungeliir samma niv6er som 2012 och 2013, vilket
framkommer av diagrammet hiir nedanftir.
Nettot av de finansiella postema ilr 245 tkr liigre iin ftirra aret beroende pA det allmiinna
rZinteleget och ett gott samarbete med Handelsbanken under 6ret. Den inre underh6llsfonden
har minskat med 23 253 tkr. ,

./I
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Under 2014 inftirdes nya avskrivningsregler ltir fastigheter. Tidigare betraktades ftireningens
fastigheter som en helhet med en avskrivningstid pi 160 ar. Nu delas dessa i st2illet upp i olika
komponenter som skivs av pi olika lang tid beroende pi beriiknade livsliingder. Liingsta
mdjliga livsliingd har ocks& sjunkit fran 160 ar till 120. Som en ftiljd av det nya regelverket
6kade ftireningens avskrivningar till 1 121 901 kr ist?illet fttr 682 631 kr enligt den gamla
modellen, vilket ftjrsiimrade resultatet med motsvarande belopp.
Styrelsen har inte kunnat planera ftir detta, di lbriindringarna fastslogs ftrst i samband med
bokslutsarbetet. Sannolikt kommer justeringar att gdras iiven under 201 5. Andringen kommer
ocksi au piverka framtida avsattning till den ytre fonden (underhAllsfonden).
Kostnadema {tir 2014 redovisas nedan i jiimfcirelse med ar 2012 och 2013.

Kostnader 2012 - 2014

Tkr
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o

o

I
.2013

E2012

20'14

Arets resultat och stiillning presenteras h2ir i jiimftrelse med Ar 2017,2012 och2013.

Nettoomsiittning
Rtirelseresultat

2014

2013

15 724

14 640

1 124

Resultat efter finansiella poster

JJ+

Balansomsiittning

Avgift- och hyresbortfall
Arsavgiftsnivi ft r bostiider, kr/kvm
Fond ftir yttre underhill

I

|

2012
14

142

20tr
13 331

463

2 686

2 738

^11

I

1768

513

53 917

54324

s4150

55 381

-160 031

-62 367

-62534

-109268

599

582

s54

7 230

6 830

5 119

4 047

FASTIGHETERNAS FORVALTNING OCH SKOTSEL
Fdreningen har genom ar.tal anlitat HSB:s ftirvaltningskontor ftr fastighetsskdtsel och
ftirvaltning, Tingvalla Mark ftir markskdtsel och -underh61l, MerKa Fastighetsservice ftir
stAdning av trapphus och lokaler t.o.m. 3il10, d2irefter Renik AB, Renhdllningsftirvaltningen
fiir hushAllssophiimtning, SITA ftr fltervinnings- och grovsopor, Jiirftilla badrumsrenovering
ftir byte av golvbrunnar, Parking Parlner ftir parkeringsdvervakning, Securitas ftir
boendemilj6service, Securitas Fastighetsservice ftir jourlarm, Comhem genom AHN ftir kabel
TV-niitet, Law & Solutions ftir indrivning av utestiende fordringar samt Folksam ftrsiikringar
fiir fastighetsftirsiiking.
Fcireningen har dessutom pe enfeprenad anlitat ftiljande ftiretag f<ir underhillsarbeten:
Schneider Electric Buildings (f.d. Pele Security) har servat vAra eleldroniska l6s och system
o Assa Abloy Entrance Systems AB (Crallford) har utftirt service pA garageport

.

o PA:s Elseruice AB har utftirt elinstallationsarbeten
o NG Service har utftirt reparationer i vara tviittstugor
. PSB Gruppen ltir u nderhillsarbeten av vituhlrnmen
o Fiirgarholmen MAleri & Consult AB Iiir milning av fasadema
Styrelsen har genomfrirt besiktning av fastigheter och mark, vilket lett till utftirande av
planerade underhdllsitgiirder, mark{timyelseftirslag, omedelbara itgarder samt langsiktigt
Atg2irdsprogram fttr Akalla Hill och Junibacken (vira tv6 ftirskolor inom omrAdet) samt vara
egna fastigheter.

ARBETSGRUPPER
Sju arbetsgrupper finns ftir att inom sina omrAden identifiera och hantera aktiviteter och
program. De flesta arbetsgruppema har en eller flera s$.relsemedlemmar som samordnare.

Ekonomi och avtal (Raili Airas, Love Strandberg, Berlil Hof&nan, Jan Sdlhandske).
De tvi ftirstniimnda har hanterat den ldpande ekonomiska 6verwakningen, fiireningens 16n och
omftrhandlat ar,tal med t.ex. HSB samt haft kontinuerlig kontroll av samtliga ar.'tal. Bertil
HofEnan och Jan Stilhandske har varit behjalpliga i arbetet med underh6llsplan och budget.
Fastigheter (inklusive garage och parkering) (Johan Lindblom, Frank Gaverot, Paul Gubril).
Gruppen har dels fofisatt arbetet med garaget, dels albetat fram underlag lijr den stcire
besiktning av ftireningens fastigheter som kommer att genomftiras 2015.

Atervinning och miljti (Catharina Ihrman, Marlin Nylander).
Har dels hanterat &tervinning och grovsoprummet, dels sett dver belysningen i omrAdet.
Martin Nylander har vidare varit projektledare {tir utredningen av bergviirme i ftireningen.
Information (Frank Gaverot, Margareta Asplund).
Gruppen har ansvarat Itir information till boende genom arbetet med Akallahdjdens hemsida
p& Intemet.

Fest och aktiviteter (inklusive bouleklubben och stugviirdama)y'
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Gruppen ser till med afl vi flr ett attraktirt utbud av aktiviteter och att vira lokaler kan
utnyttjas pa besta siitt. Exempelvis har dartkv[llar arrangerats regelbundet, HlR-undervisning
anordnats vid tvi tillfiillen och en hdstfest arrangerats.

IT-gruppen (Frank Gaverot, Love Strandberg) harjobbat med utredning och upphandling,
t.ex. av ny ITJdsning liir lokalen, hj Zilpt medlemmar att ansluta sig och fA Intemetanslutningar
att fungera samt varit fcireningens representanter i AHN-styrelse.
Hiijdarseniorerna (Catharina lhrman, Britt-Marie Leyon, Leena Larsson, Arure Kristin
Johansson). Under 6ret har H6jdarseniorema haft sex mdten. I februari informerade HSB
Omsorg om sina tjiinster, i april sjdng och beriittade Bengt Jonshult om Bellman. I juni
serverades kaffe med midsommartirta, i augusti Itiljde en utflykt till Fjdderholmama och i
oktober presenterade n6gra medlemmar en film om seniordans. Aret avslutades med
sedvanligt Luciafirande med bam fr6n ftirskolan Junibacken.

JOUREN
Varje helgfri m6ndag (ej 1516 1518) mellan kl 19.00 och 19.30 har tvi personer i styrelsen
haft jour i {tireningslokalen pk Pargasgatan 27.

till ftir att
medlemmar pi ett enkelt sdtt ska kunna fE kontakt med styrelsen och diskutera olika
synpunkter och problem
medlemmar ska kunna lAna bord, stolar mm
medlemmar ska kunna fl information om hur betalning ska ske ftir bokade lokaler
medlemmar ska kunna liimna bidrag till vArt informationsblad
dock skajouren inte anvlindas ftir felanm[lan, vilket ska gdras via hemsidan

Jouren iir

.

o
.
.
o

Virt

informationsblad - VI PA AKALLAHOJOEN

Fdreningens informationsblad, "VI PA AKALLAHOJDEN", med information till boende har
utkommit med fura nummer under Aret. Redaktcir har under aret varit Hikan S6derlund.

Alla medlemmar :ir varmt viilkomna att liimna bidrag till informationsbladet. Det kan vara
inliigg som rd,r oss alla, ftirslag till fiirbiithingar, bilder frAn omridet eller helt enkelt bara
n6gon hiindelse som kan vara intresse ftir andra boende.

informationsbladet kan l2imnas till fiireningslokalen Pargasgatan 27, direkt
redaktdren, eller via e-post till infobladet.akallahojden@akalla.st.

Bidrag

till

till

HEMSIDA
Under 6ret har Akallahdjdens hemsida haft vissa problem och styr-elsen arbetar nu med en ny
r.ersion av dema. Frank Gaverot har ansvarat ftir administrationen av den gamla sidan.
Hui,udsakligt aktiva i arbetet med den nya sidan iir Frank Gaverot, Catharina Ihrman, Raili
Airas. Margareta Asplund samt Love Srrandberg.V
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FRITIDSLOKALER
F6reningslokalen i P 27 har varit uthyrd till fiireningens medlemmar {tir mindre familjefester
och uthymingsrummet ftir dvemattningar.
Stugvltrdar och ansvariga ftir verksamheten har varit Catharina Ihrman och Kristin Asplund.
Fdreningen har fritidslokaler (motion och bastu), som far utn)'ttjas av medlemmar mot en fast
Arsavgift. 2014 har denna avgift varit 500 kr fdr respektive lokal, alternatir.t 800 kr ftr dem
som utn)'ttjat bf,da lokalerna. Styreisen har under Aret administrerat derura verksamhet. BAde
motionslokalen med styrketriiningsutrustningen och bastun har varit viil utnl,ttjade. Betalning
av avgiften kommer att meddelas per brev till de som har beh6righet.

Fritidslokalema och dess beliigenhet:
1. Bastun, Pargasgatan 46, kan bokas

i 2-timmarspass.

2. Motionslokalen, Pargasgatan 27, fbreningslokalen bokas I timmarspass.

AHN (Akalla Husby Niitort) bredband
Akallahdjden, tillsammans med brf Pargas, brf Husby 1, brf Lofoten, brf Triidg&rdsstaden och
samllillighetsltireningen Akalladalen, har Bahnhof som intemetleverant6r till det egna
bredbandsndtet. Ca 180 av ftireningens medlemmar var vid 6rets slut anslutna till detta. AHNs
fibemiit hiller hdg kvalitet, vilket ger mdjlighet till mycket hdg bandbredd och mdjlighet att ta
in flera diinster i nZitet. AHN jobbar aktir.t med dessa frigor.
AHN har byggt ut mottagningsanliiggning ftir kabel-TV som Akallahdjden ansldt sig till fiin
1 maj 2005. Distribut6r ftir kabel-TV via AHNs fibemiit iir Comhem. FrAn Iiireningens
anslutningspunkt distribueras kabel-TV genom vflrt tidigare distributionsniit till samtliga
l2igenheter och Iokaler. ,

,/

STYRELSEN

1

Annrs RESULTAT
Arets resultat visar ett dverskott av 334 315 kr.
Styrelsens ftirslag till resultatdisposition i dverensstiimmelse med giillande regler innebiir att
6,verskottet, efter dverftiring till och uttag ur ltre fonden, enligt nedanstiende beriikning
till{tirs balanserat resultat.

Efter ftirra 6rets resultatdisposition 6kade den ltre fonden med 400 000 kr fran 6 830 342 kr
till T 230 342 k och balanserat resultat <ikade med 27 886 kr friu:' 447 307 kr till 475193W.

Efter 6rets ltireslagna resultatdisposition kommer ytre fonden att
balanserat resultat 1 309 419 kr.

Forutsiittningar:

475 193 kr
334 315 kI
3 439 910 kr
2 940 000 kr

Balanserat resultat fran 2013 iir

Arets resultat 2014 2ir
Arets periodiska underhAll var
Avsiittning till ltre fond enligt plan
Stiimman har att ta stiillning

till:
475 193 kr
334 315 kr
809 509 kr

Balanserat resultat 2013
A-rets resultat 2014

Summa

Stgelsens frirslag tilt resultatdisposition

910kt
-2 940 000 kr
1309419kr
809 509 kr

Uttag ur yttre fond motsvarande arets kostnad
dverftiring till ltre fond enligt plan
Balanserat lesultat 2014
Summa

+3 439

,/

I

bli

6 730

432

kr

och

@

Oro Nr: 716416$493

Styrelsen fdr
HSB Brf Akallahojden i Sto ckholm
Org.nr: 776416-6493

fEr htirmed avge Srsredovisning fcir foreningens
verksamhet under rdkenskaps8ret

2074-07-01

-

2014-t2-3t

@

Org Nr: 716416-6493

HSB Brf Akallahtijden i Stockholm

2014-01-01
2,J14-t2-3L

Resultatr5kning

Rtirelseintekter
Nettoomsiittning

Not

1

7s 723

975

2013-01-01
20t3-L2-31
14 640 348

Riirelsekostnader
Driftskostnader
Ovriga externa kostnader
Planerat underhBll
Personalkostnader och arvoden
Avskrivningar av materiella anldggningstillgSngar
Summa r6relsekoshader

Not 2
Not 3
Not 4

Riirelseresultat

-9 048 796
-593 805
-3 439 910
-327 087
-1 190 s82

-9 056 002
-493 476
633
312
411

-14 600 180

-2 568
-363
-696
-73 177

834

L L23 795

L 462

5t4

Finansiella poster
Renteintekter och liknande resultatposter
Rantekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Arets resultat

Not 5
Not 6

62 590
-852 070
-789 480

334 315

107 001

-L L4t 629
-1 034 628

427

886/

O.g Nr: 716416-6493
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HSB Brf

Akallahtijden i Stockholm

20L4-L2-3r. 20L3-L2-3t

BalansrHkning

Tillgtngar
AnlSggningstillgengar
Ma teriella anbggnings tilbe nga r
Byggnader och mark
Inventarier och maskiner

Not 7
Not

48 529 77s

Fina nsiel/a a n bgg n ings tillge nga r
Andra lengfristiga vdrdepappersinnehav
Andra ISngfristiga fordringar

47 407 874
482 259
47 890 733

Not 9

10 700
7 723 264
1 133 964

10 700
L 409 769
L 420 469

I

Not 10

49 024

Summa anlAggningstillgEngar

097

550 940
49 080 715

50 501 184

Omsettningstillgengar

Kortfristiga fo rdrin ga r
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar

2 223

Not 11
Not 12

9 048
947 276
2 996 829

Kortfristiga placeringar

Not 13

1 800 470

470

Kassa och bank

Not 14

95 322

130 219

4 892 620

3 822 347

Summa omsAttningstillgEngar

summa ti1196ngar

1 795 891

468 087
7 690 475

Avrakningskonto HSB Stockholm
Placeringskonto HSB Stockholm
Ovriga fordringar
Fdrutbetalda kostnader och upplupna intakter

248 451

53 9L6

7t7

835
94
603
3 691

103

039
954
658

54 323 53 ,/
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Akallahiijden i Stockholm

20L4-L2-3L 2013-12-31

Balansrekning
Eget kapital och skulder
Eget kapital

Not 15

Bundet eget kapita/
Insatser

6 755 200

UpplStelseavgifter
Yttre underhSllsfond

769 100
7 230 342
74 754

642

6 755 200

769 100
6 830 342
74 354 642

Frix eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

475 793
334 315
809 509

Summa eget kapital

15 564

151

447 308
427 886
875 193
15 229 835

Skulder
Skulder till keditinstitut
Leverantdrsskulder
Aktuell skatteskuld
Fond fdr inre underhlll
ovriga skulder
Upplupna kostnader och f<irutbetalda intiikter
Summa skulder

Summa eget kapital och skulder

Not 16

Not 17
Not 18

34 424 220
934 t76
49 479
377 804
39 304
2 533 643

35 52s 808
1 112 918
49 927
395 057

38 352

39 093 695

566
53 9t6 7L7

40 153
1 969 832

54 323 531

Stellda sekerheter och ansvarsfiirbindelser
StHllda sdkerheter
Fastighetsinteckningar stiillda fdr skulder till kreditinstitut

Summa stdllda sekerheter

Ansvarsfiirbindelser

51 857 000

52 139 000

51 857 000

52 139 000

Inga

Inaa

Org Nr: 716416-6493
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2014-O1-01

20L4-12-3L

Kassafliidesana

2013-01-01
2013-L2-3L

Ltipande verksamhet
Resultat efter finansiella poster

334 315

fustering fair post€r som inte ingtr i kassaflaidet

I

Avskrivningar
Kassafldde frSn lopande verkamhet

Kassafltide

I

696 4tt
L24 297

I nvesteringsverksa

213 593
360 459
2 098 950

-375 682
69 497

0
286 505
286 505

-636 5s1
252 491

-1 101 s88
-1 101 588

-923 826
-923 826

818 112

mhet

Investeringar i maskiner/inventarier
Investeringar/fdrsaljningar av finansiella anliiggningstillgBngar
Kassafl6de frSn investeringsverkamhet

-384 060

nansieringsverksamhet

6kning (+) /minskning (-) av lSngfristiga skulder
Kassafl6de fr5n finansieringsverkamhet

Arets

kassafliide

biirjan
Likvida medel vid Srets slut
Likvida medel vid erets

I

t

frin ftirSndringar i rtirelsekapital

6kning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar
Okning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder
Kassaflode fr5n 16pande verkamhet

Fi

190 582
524 897

427 886

A67
2 656 266
3 940 133
I

2A3

-4Ag 774

3 146 041

2 656 266

kassafltrdesanalysen medrdknas f<ireningens avrekningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto
hos HSB Stockholm in ide likvida medlen. "
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Redovisnings- och verderingsprinciper samt tivriga bokslutskommentarer
Belopp anges i kronor om inget annat anges.

''lllbengar och skulder har v:irderats till anskaffningwArden om inte annat anges nedan.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beriiknas inMa.
FrAn och med rakenskaps3ret 2014 upprAttas ersredovisningen med tilEmpning av arsredovisningslagen och

bokftiringsniimndens allmiinna red BFNAR 2012:1(K3). Tidigare tillAmpades Srsredovisningslagen och BoKdringsnamndens
allmanna red fdrutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNfAR 2012:1 (K3). Overg3ngen har gjorts ienlighet med foreskrifterna i
K3:s kapitel 35, Bostadsrattsfaireningen klassas som ett mindre fdretag och kan dg valja aft inte rakna om jamf6relsetalen
enligt K3:s principer, vilket fdreningen anvant sig av. Olika redovisningsprinciper har darmed tillampats fdr de er som
presenteras i Srsredovisningen, vilket innebAr att det finns brister iiamfdrbarheten mellan 8ren.

Avskrivning fastighet
Fastighetens betydande komponenter bedtims ha vesentligt skilda nyftjandeperioder/avskrivningstider och darmed har
fastighetens anskaffnings#rde fdrdelaLs p3 viisentliga komponenter. Nyttjandeperioden fdr komponenterna beddms vara
mellan 15 till 120 er. Komponentindelningen har genomforts med utg8ngspunkt i veghdning fdr komponentindelning av
hyresfastigheter men med anpassning till bostadsratLsfaireningem siirskilda fiiruts:ittningar. Detta medfdr en fdrandring
gentemot fdreg8ende 8rs berEkning av avskrivningskostnader.
Byggnadens komponenter skrivs av linjart dver nyttjandeperioden och har under Sret skivits av med 1,84%

Avskrivning inventarier och maskiner
Avskrivning sker med 150/0 pe anskaffningskostnaden

Fond ftir

yttre underhall

Reservering fdr framtida underhall av foreningens fastiqheter sker genom vinstdisposition pe basis av fdreningens
underh3llsplan. Avs:ittning och ianspr8kstagande frSn underh3llsfonden beslutas av stamman,

Inkomstskatt och underskottsavdrag
fdrem8lfiir inkomstbeskattning. Enligt en dom i H69sta Forvaltningsdomstolen 2010-12-29 er en bostadsrbttsfdrenings ranteintakter skattefria till den del de Ar hanfitdiga till fastigheten.
Beskattning sker av andra kapitalintiikter samt i fdrekommande fall inkomster som inte er hAnfairliga till fastigheten. Efter
avrakning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 o/0. Bostadsriittsfdreningen 5r ett privatbostadsfdretag
enligt inkomstskattelagen (1999: 1229).
En bostadsrattsfdrening er inormalfallet inte

Ftireningens skattemiissiga underskoft iir oftirandrat ifr8n fdregeende 3r och uppgick vid utg5ngen av rAkenskaps8ret till

32219521k.

,/

,
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2014-01-0t
Noter
Not

1

2014-12-31
Nettoomsettning
Arsavgifter
Anavqifter el
Hyror
Bredband

uvnqa rntaKter
Bruttoomsettning

12 248 904

11 892 540

2 400
3 114 893
14 475
503 334

2 295 262
17 475

15 BB4

Hyresfdrluster

2

15723975

Uppvermning
Vatten
Sophemtning
Fastighetsfiirsaknng
Kebel-Tv och bredband
Fastiqhetsskatt
Fdrvaltningsarvoden

Tomtrettsavgiild
Ovriga driflskostnader

Sociala avgifter

ovriga personalkostnader

5

1325 363

668 405
391 161

642 855
427 337
3 005 902
s20 454
201 437
205 558
497 670
437 930
681 926
I 057 731
41 439

Renteintakter skattekonto
Rii nteinte kter HSB bunden placering

0vriga ranrcintiikter

6

2 793 576
570 212
259 667

303 360
391 518
440 227

I

638 452
138 834
62 178

9044796

9 056 002

250 780
136 361
143 564
20 000
0
43 100

306 883
25 301
63 426
18 000
50 766
29 100

593 405

493 476

211 400
9 000
24 600

202 690
9 000

20 100

900
60 344
20 843

63 978
51 029

327 047

363 312

16 515

R5nteintekter och liknande resrrltatposter
Renteintilder avrekningskonto HSB Stockholm
Riinteintakter HSB placeringskonto

Not

-Jt
14 640 348

Personalkostnader och arvoden
Arvode styrelse
Revisionsarvode
dvriga arvoden
Liiner och tjvriga ersattiingar

t{ot

-62 336

Ovriga €xterna kostnader
Bevakningskostnader
Ftirbrukningsinventarier och varuinkdp
Administrationskostnader
Extern revision
Konsultkostnader
Medlemsavgifter

Not 4

71s

1391 206

EI

3

495 038
14 702

Driftskostnader
Fastjghetsskdtsel och lokatuard
Reparationer

Not

006

2 400

-159 833
-198

Avgitu- och hyresbortfall

Not

2013-01-O1

2013-12-31

I

1 200
13 348

837

13

l4l

17

708

4

84

1 861

46177

14 230

62 590

107 001

848 259

|

Rentekostnader och liknand€ r€sultatposter
Riintekostnader lSngfristiga skulder
O,Tiga rintekostnader

3 811

852

070

137 752
3 477

1 141 629

Org Nr:7164166493
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2014-12-31

Notet
Not

7

2013-12-31

Eyggnader och mark
Ackumulerade anskaff ningsvSrden
Anskaff ningwarde byggnader

Utgrende ad<umulerad€ anskaff ningsvErden
Ingeende avskivningar
Areb avskrivningar

Utgaende ackumulerade avskrivningar
Utgeende bokfdrt verde

60 962

60 962

095
095

-12 432 320
-1 121 901

-13 554 227

60 962 09s

60 962 095
-11793 678

-:12

-638 @2

432 32o

47 407 474

4a 529 775

105 000 000
8 800 000

105 000 000
8 800 000

28 000 000

28 000 000
2 222 000

Taxeringsvd rde
TaxeringsvErde byggnad - bostader
Taxeringsvarde byggnad - lokaler
Taxeringsverde mark - bost5der
Taxeringsvarde ma* - lokaler

Summa taxeringsviirde

Not

8

2 222 000

144022000

144 022.]00

Inventarier och maskiner
Ackumulerade anskaffningsvSrden
Ingeende anskaffningsvarde

Avyttringar/utrangeringar

1 111 316
497 134

574 241

0

586 813

Arets investeringar

Utgaende ackumulelade anskaffningwerden

49

738

t82

1 111 316

-560 376
-68 681
497 134

-552 345
-43 177

0

-14 592

-131 923

-550 376

442 259

ss0 940

614

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingeende avskrivningar
Arets avskivningar
Avyttringar/utrangeringar
Utrangering centrifug

Utg{ende ackumulerade avskrivningar
Bokfatrt v5rde

Not

9

49138

Aktier, andelar och v5rdepapper
IngAende anskaffningwerde
Utgeende ackumulerade anskaff ningwerden
Andel i HSB Stoctholm
Andel i Fonus
Andel i AHN

10 700

10 700

10 700

10 700

500
200

500
200

10 000

10

0001
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2014-12-31

Noter

NotlO

ovrigatinansiellaanleggningstilbgngar
Ingeende anskaffningwarde
Lrets investeringar
Utgeende ackumulerade anskaffningsvarden

Not

11

12

1 409 769
-286 505
1 123 264

1 612 522
-202 753
1 409 769

9 048
0

93 960

9 048

94 039

93B 218
2 998

603 954
0

94L 2L6

603 954

dvriqa kortfristiga fordringar
Skattekonto
I\4omsford ran

Not

2013-12-31

79

Fiirutbetalda kostnader och upplupna intAkt€r
Fdrutbetalda kostnader
Upplupna intekter

Ovansteende poster bester av fdrskotlsbetalda kostnader avseende kommande rekenskapser samt
intAktsfordringar fdr innevarande rbkenskapsgr.

Not

13

Kortfristiga placeringar
Bunden placering 3-men HsB stockholm
I\4edlemskonto i Fonus

Not 14

1 800 000

4)0
1 800 470

0
470

470

Kassa och bank
Handelsbanken

95 322

130 219

95 322

L3O 219

/
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2014-12-31 2073-12-3L

Noter
Not

15

Ftirlndring av eget kapital
Insatser
6 7ss

200

Belopp vid Srets jngeng
Resultatd isposition
Arets resultat

B€lopp vid Arets slut

Not

16

Skulder

6 755

200

uppl.
avgifter
769 100

769

100

Yttre uh
fond
6 830 342
400 000

B.lanserat
resultat
447 308
27 886

7 230 342

475193

Arets resultat

427 886

427 886
334 31s

334 315

till kreditinstitut

L6neinstitut

Lenenummer

Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek

629269
643769
6s4324
754461
754462
805885
805886

Riinteendr
Belopp
daq
1,47a/o 201s-03-04 3 587 580
2,72o,/o 2015-04-30 3 710 344
2,7ao/o 2015-06-01 5 832 600
2,31o/o 2016-06-01 3 752 500
2,31o/o 2016-06-01 4272902
1,54o/o 2017-12-01 4 250 744
1,55o/o 2017-12-01 3 692 550

R5nta

Nesta Ars

arnoderinq
0
100 000
100 000

95 000
108 176
100 000
25 000

624176

34 424 220

Not 17

L8ngfristiga skulder exklusive kortfristig del

33 796 044

Om fem er ber;knas nuvarande skulder tjll keditinstitut uppgg till

31 283 340

Ovriga skulder
l'lomsskuld

Kelbkatt

1234

0

38 070

40 153
40 153

39 304
Not

18

Upplupna kostnader och ftirutbetalda intekter
Upplupna rAntekostnader
Fiirutbetalda hyror och avgifter
Ovriga upplupna kostnader

6t 745

133 555

1 758 541

1110 010

713 357
2 533

1969 832

643

726 267

@anst ende poster b€stgr av fdrskottsinbetalda intiikter avseende kommande r;kenskapsgr samt skulder
som avser innevarande rekenskapser men betalas under nestkommande er,

1
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Revisionsberlittelse

Till foreningsstamman i HSB BrfAkallahojden i Stockholm, orc.nr, 716416&93

Rapport om irsredovisningen

Rapport om andra krav enligt lagar och andra

f6rfattningar
Viharutiort en revision

av eEredovisningen f6r HSB Brf

Akallahdjden iStockholm fdr rakenskapseret

2014{141 - 2014-12-

31.

Uldvervar revision av arcredovisningen harviaven uliOrt en
revisiofl av forslaget till dispositioner betraffande fdreningens vinsl

ellerfodustsaml styrelsens f6rvaltning for HSB BrfAkallahojden
Slyrelsens ansyar lbr aGtedovisningen

Stockholm f6r rekenskapsed20 1 44

Det arstyrelsen som har ansvarel fdr alt uppratta en ersredovisning
som geren rafuisande bild enligt aFredovisningslagen och fd. den
intema kontrollsom styrelsen bedomerAr n6dva0dig for att uppreta
en 6rsredovisning som inte inneheller vasenllig a felaktigheter, vare
sig dessa beror p6 oegentligheter eller pa fel.

1

i

41 - 201 4-12-31.

Styrelsens arsvar
Det Ar styrelsen som har ansvaret f6r fdrslagettill disposiiioner
betrefiande fdreningens vinst ellerforlust, och del ersryrelsen som
har ansvaret f6r forvaltningen enligt bosladsrattslagen.

Revisons ansvat
VedansvarAr att uttala oss om arsredovisningen pigrundvalav
var revision. Granskninqel har utfdrts enliplqod redovisningssed.
FOr revisorn

fiqru.,r Pirs,roa inneber d-e$;

att denne har uuort

Revisoms ansvat
Vad ansvarar att med rimlig sakerhet uttala oss om fdrslagettill
dispositioner av fdreningenF vinst eller fddust och omforvaltningen

revisionen enligt lntemationalStandards on Auditing och god

pe grundval avvarrevisiod. Vi harutfdrtrevisionen enliglgod

revisionssed iSverige, Dessa standarder kraver att revisorn foljer
esetiska kav samt planerar och utf6r revjsionen 16r att uppna

revisionssed i Sverige.

y

rimlig sakefiet afl arcredovisningen inte innehelbr vasenti! a
Som underlag for vart uttalande om styrelsens forslag till

felaNgheter.

disposiiioner b€trafiande foreningens vinst ellerfodust har vi
En revision innefattaratl genom olika atgader inhamta

granskat om f6rslaget ar f6renligt med bosladsraGlagen.

revisionsbevis om belopp och annan infonnation iersredovisningen. Revisorn valjervilka etgArdersom ska utf6ras, bland

annatgenom alt bedoma riskerna fdr vasentlig

a felaktigheter i

arsredovisningen, vare sig dessa berorpa oegentligheter eller pa
fel. Vld denna riskbed6mning beaktar revisom de delar avden

intema kontrollen som errelevantaf6rhurforeningen

uppratar

ersredovisningen fdr atige en rattvisande bild isyfte atl utioma
g

ranskningsetgarder som er;ndamabenliga med hansyn till

omstandighelema, men inte

is,fle attgora ett uttalande om

effektiviteten i fdreningens intema kontroll, En revision innelattar
ocksa en utuardering av andamabenligheten

ide

redovis ningspinciper som haranvanb och av rimligheten i

Som underlag for vert utialande om ansvarsfihet harviuidverver
revision av ersredovisningen granskat vasenlliga beslLl, algarder
och f6rh6llanden ifdreningen for att kunna bedoma om nagon

styrelseledamot ar ersattningsskyldig mot foreningen. Vi har even

granskatom nagon styrelseledamot pa annat sat harhandlat i stdd
med arsredovisningslagen eller foreningens stadgar.
M anser att de revisionsbevis vi harinhemtat er tkackliga och
endamabenliga som grund forvara uttalanden.

styrelsens upFkatlningar i redovisningen, liksom en utverdering av
den 6vergripande presentationen i arsredovisningen.

Uftalanden
M tillsVrker att fdreningsstamman behandlar resultatet enligt

Vianse. att de revisionsbevis vi harinhamtd arijllreckliga och
andamabenliga som grund for vara uttalanden.

fdElaget i forvaltningsberatbhen och beviljar styrelsens ledamoter
ansvarsfrihet fdr rakenskapsaret.

Uttalaoden
Enligt vAr uppfatining har eEredovisningen upprattats i enlighet

a,o"*.01r 6"n

?4 /

Li' 7ol;

med ercrcdovisningslagen och geren ialla vesenUiga avseenden
rettvisande bild avforeningens finansiella sla ning pet 201+12-31
och av dess finansiella resultat och kassafloden for eret enligt

Av foreninoen vald

t(ara"
nrart

revlsor

Av HSB Riksforbund

arsredovisningslagen. Forvaltningsberattelsen ar forenlig med

arsredovisiingens 6vriga delar.

VitillsryIker derf6r

afr fdreningsstamman

fastsi ller

res-kataknircen och balansrekningel for foreninge'.

Atr4o

utsedd reYisor

"\

{V$na

Valberedningens f<irslag till styrelse lrir brl Akallahtijden 2015-2016
Ledam6ter
Raili Airas

Pargasgatan 21

Frank Gaverot

Tomeigatan 15

kvar av mandatperioden
1 6r kvar av mandatperioden

Paul Guhril

Pargasgatan 32

1 6r

Catharina Ihrman

Pargasgatan 12

Omval, 1 ir

I-ove Strandberg

Pargasgatan

Steivor Bemtsen

Tomeigatan 15

Nyval, 2 6r

Martin Nylander

Pargasgatan 12

Reija Rissanen

Pargasgatan 30

Nyval, 2
Nyval, 2

Suppleant

I

1 6r

kvar av mandatperioden

Omval, 2 6r

ir
ir

Pargasgatan

13

Omval,

l

ar

Kerstin Harne sk

Torneigatan

39

Omval,

1

ir

Revisorssuppleant
Kristin Lidbiick

Pargasgatan

30

Nyval, I

Mattias Svensson

Revisor

Arvodesl6rslag
Stlrelsen
Revisom
Redaktdren fdr

infobladet
Ansvarig fcir
f6reningens webbsida

Ar

4 basbelopp

Of6riindrat

kr
4 000 kr

Ofdrandrat

kr

Ofrirzindrat

9 000

4 000

Oforiindrat

Till arbetsgrupper och aktivileter
Max. 1,5 basbelopp (oftriindrat) ftir styrelsen att f0rdela som arvoden och aLtivitetsbidrag till
arbetsgrupper och aktivitetsgrupper i ftireningen.
Motivering till nomineringarna
I bostadsrattsfdreningens stadgar stir att st).relsen ska besti av 3-11 ledamdter och h6gst 4 suppleanter
samt en HsB-representant. Allmant anses det bast om antalet ledamtiter iir ojAmnt. En majoritet av
styrelseledamOtema har sagt till valberedningen att stlrelsen har varit lagom stor 2014115. Diirftjr har
valberedningen striivat efter att ftjresli en sammanlagt lika stor styrelse i er.
Valberedningens m8,l har varit att fdresli en styrelse som representerar Akallah6jdens olika g5rdar och
grupper som bor i omridet. En ledsdiirna har varit att personerna har arbetat aktivt fdr ormadet och visat
engagemang. Erfarenhet av upphandling och pi fastighetsornradet ia det som flest styrelseledamdter har
sagt behdvs i den nya styrelsen. Valberedningen har diirfor siirskilt letat efter personer med sidan
kompetens. Vi har iiven sdkt efter personer med fdreningsvana. Slutligen har valberedningen f0rs6,kt
satta ihop en stlrelse med ungefiir lika minga kvinnor som miin. Milet har varit att fdreslA en styrelse
som sammantaget har en sidan bredd i kompetensen att den har goda fdrutsettningar att klara av de
krav och utmaningar som den och frireningen stir infcir de niirmaste iren.

De nominerade personema har fdljande erfarenheter och kompetenser som valberedningen bedtimer iir

siirskilt viirdefulla fdr styrelsens arbete:
Catharina

Ihrman

Ar mycket aktiv i ftireningen, utijver styrelsearbetet. Ar strukturerad,
ordningsam och handlingskraftig. Har varit ledamot i styrelsen i tve
tu.

Love Strandberg

Ar duktig pe informationssdkning. Vill ha ordning och koll. Ar
viixtkunnig. Har varit ordfdrande i styrelsen i tve er.

Steivor Bemtsen

Arbetar bland annat med ink6p och kontrakt. Har ett siirskilt
engagemang fdr bamfr&gor. Ar fureningsvan.

Martin Nylander

Ar en van projektledare. Kan energifrigor och iiven ekonomi. Valdes
in i stlrelsen som suppleant fdr ett 6r sedan.

Reija Rissanen

Har varit med i styrelsen i Brf Porkala i fyra ir, det sista aret som vice
ordfdrande. AJ bede administrativ, praktisk och ordningsam.

Mattias Svensson

Arbetar med ungdomar. Har ett engagemang fdr bamfrigor.
praktisk. Har varit suppleant i stlrelsen i ett par er.

Ar

Rapport fran valberedningens arbete
Valberedningen har bestatt av Anna Lundh (sammankallande), Anne-Marie Andersson, Lars Asplund
och Monica Danielsson. Den har som helhet sammantriitt sex genger sedan november och diskuterat
arbetet samt delat lagesrapporter via e-post mellan mdtena. Dokumenten .l? iktlinjer fdr valberedningen
(fr&n HSB) och f'rri gor till aktuella fArtroend.evalda har varit en guide i uppdraget. Valberedningens
arbete finns dokumenterat i minnesanteckningar och e-postar.
Valberedningen har inbjudit ftireningens medlemmar att nominera kandidater till sq,relsen genom
notiser i Hdjdarbladet, p6 anslag i portama och vid ett dppet mdte i P27. Inga nomineringar har
inkommit. Genom ett aktivt, uppsokande, arbete har valberedningen f&tt tips om och identifierat ett
tjugotal potentiella styrelseledamdter. Dessa har valberedningen pratat med. Flertalet av dem har avb6jt
styrelsearbete i

5.r.

Valberedningen har intervjuat alla ledamdrer i 2014l15 irs styrelse och treffat hela styrelsen en ging fdr
att tala om dess arbete. Valberedningen f0ljde bl.a. upp fdrra irets rekommendation om att styrelsen
behover ta mer hjiilp av boende och arbetsgrupper utanfdr styrelsen, som ett satt att fe saker giorda. Det
framkom att lite hade fdrandrats. Valberedningen upprepar diirfdr rekommendationen. Vidare kommer
den att dverliimna en lista till den nya styrelsen med namn pi de personer som intervjuats och sagt sig
vara villiga att stddja st).relsen med sin kompetens pi annat satt An som ledamdter.
Valberedningen tackar medlemmarna och stlrelsen for ett gott samarbete.

Akallahdjden den 19 april 2015
Anna Lundh (sammankallande)

,

Anne-Marie Andersson, Lars Asplund och Monica Danielsson

MOTIONER TILL FORENINGSSTAMMAN 2015
Motion

frin

Peter Yeung samt Carina Ostman (yrkande 2 och 3)

1. Stgelsen tillstyrker motioniirens ykande ang6ende kabeldragning. Gemensamma ledningar for
informationsdverfiiring iir enligt stadgama fiireningens ansvar och ska ligga skyddade pi liimpligt
sett. Stlrelsen anser diirfijr att fiireningen st6r {iir kostnad och genomfiirande av liimpliga etgiirder
d6 boende anm2iler behovet till styrelsen. Det b6r dock poiingteras att omdragning av kabel inte
alltid iir mtijlig.

2. Styrelsen avstyrker motioniiremas lrkaade angiende iterviruring av kiiider F<ireningen har
tidigare tillAtit att kliider liimnas pi hylloma fiir 6teranviindning i grovsoprummet, men nu tagit bort
den mdjligheten di det som lZimnades diir i hdg utstriickning var lump. Fdr den som vill liimna
klZider finns det m6jlighet att g6ra detta pA flera stiillen
mdjligt att bestiilla hiimtning fran flera organisationer.

i

n2irheten.

Vid stdrre miingder 2ir det ocksi

i

3.

I

Styelsen tillstyrker motiondremas yrkande angiende eluttag garaget. samband med
garagerenoveringen togs offerter pi dett4 men styrelsen bes16t av ekonomiska sktil att viinta. Nu
kan det dock vara dags att titta pi frdgan igen. Styrelsen vill dock pipeka att det inte finns n&gon
praktisk mdjlighet att ftirse enstaka platser med eluttag, utan det handlar om en stdrre Stgiird som
kommer att leda til1 6kade hyror fiir de platser som ber6rs.
Styrelsen avstyrker motioniirens yrkande angiende vindkraft. Vindkraft har idag ftir lang
iterbetalningstid ftir att vara intressant fiir en bostadsriittsftirening. Vidare krtivs det bygglov och di
en sidan anlZiggning kommer att piverka omridets karaktiir pe ett patagligt siitt iir det mycket
osannolikt att ftireningen fiir tillst6nd till arl:iggningen.

4.

Motion

friu

Carina Ostman med flera angeende utbl'te av triid

pi kommunalgingen

Styelsen tillstyrker motionen med ftirbehSllen att utb),tet b6r utredas under 2015 och utfiiras
successilt under tv&-he 6r.

Till de motiv som motioniirema ndmner kan ocksi liiggas att rdttema pi de befintliga trliden utg6r
ett problem ftir asfalt och stenbeliiggring och i framtiden kan p6verka nedgriivda ledningar.
Styrelsen anser dock att det tir en ftiriindring som pSverkar omrAdets karallZir och diirftir bdr utredas
med avseende pi va1 av triid och placering. Det finns inte ekonomiskt utryrnme rinder 2015 fiir att
genomfiira ett utblte av samtliga triid.

Motion

frin

Irene Johansson angiende trilinfarten mellan Tornefigatan 13 och 15.

Styrelsen avstyrker motionen. Viigen mellan T13 och T15 ?ir den enda infarten pi den delen av
omr6det och m6ste vara 6ppen fiir ambulans och andra utryckningsfordon. Andra m6jligheter att
ftirhindra nya plEtskador bdr utredas. Befintliga plitskador kommbr att itgiirdas.

Motion

frin

Irene Johansson angiende fiillbara stolar i trapphusen

Styrelsen avstyrker motionen. Aven om den iir positivt inst2illd till motionen firms vissa praktiska
problern. Dd elementen ?ir placerade vid porten och inte kan flyttas miste stolama placeras liingre in
trapphuset. De kar inte helier placeras pi sjiilva trappkonstruktionen. De fyller di inte den
funktion motiontiren vill uppn6.

i

241*02-22

Motion

lill akallaht den2- Google Docs

Akallahojden

Motion ti[[ stlimman innan 28 Feb 2015
Jag yrkbr diirfrir pe att styrelsen under 6rel genomfor fdljande:

1.

2.

3.
4.

For liigemheter med p6tvingad utanp5liggande fast kabeldragning av genemsam kabel
TV och internet genom en lagehet skall goras om till diskret kabeldragning i skyddad
kabelkanal.
I 6tervinings rummet ha beh6llare for 6tervinning av kliider och skor fcir att undvika att
sint 6ker ner igrovsopor eftersom sent b6r Slevinnas till Second hand och st6d until
ufuecklings lAnder samt till EU migranter, eller att n5gon annan i fdreningen kan behdva
det. I Sverige er det siillan att klSder och skor och andra tyg produkter ndts sA att det gdr
ej att anvendas. Styrelsen b6r unders6ka om det ar mojligt till behallare for markeradfor
klader och skor samt att n5gon organisation kan forsla bort det.
Fdrstudie om mdjlighet till 220v el utag pe tak parkering; for motorvarmare och batteri
laddning. Bilar pA taket har stdrre anvandlng av 220v uttag pa vintern. Detta vara en
alternativ lSsning enn att ftirse hela garaget med uttag for elbilar.
F6rstudle fcjr mdjlighet till smAskalig vidkraftverk for att producera delvis egen e! till
foreningen, eftersom Akallaholden ligger p5 en hojd meri mark sd kan detta forutsAttning
utredas sA kanske vi kan bidra till en baftre milj6.
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Producera-din-egen-el/Producera-eqen-el-fran

-vind/

Underskriven
Peter Yeung

T. 19
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MOTION

lnfarten vid Torneagatan mellan portarna 13 -15 borde stangas fOr biltrafik. Det hender ofta att
fordon rammar plltveggarna med stora skador till f6ljd i fasaden. Det tir lappat och lagat frin tidigare
skadetillfellen men nu verkar det som man gett upp och lagar inte skadorna langre. PlSten ar tilltryckt
p6 b5da gavelvdggarna och ihdrnen. Dessutom er det hal ipleten. Detta tyder pe attdetarfor
trengt fdr vissa fordon att gOra in denna veg. De bagge gavelfasaderna ser anskremliga ut och det
skSmmer hela omr6det pga att skadorna ar idgonfallande. Vidare inbjuder dessa minga infarter som
vi har till 6mredet boendes att onodan kdra in iven di man inte ska lasta av tung gods etc. Mitt
fdrslag er aft stinga denna Infart s6 att fordonen endast kan k6ra in frin annan del av omrAdet. som
det tir idag s5 har biltrafiken i vart omrede 6kat markant till f6rfing f6r g6ende. Att fdrsvira infarten
genom denna begrensning g0r att bilisten drar sig fdr att kdra in i omredet f6r det blir kr6ngligt. Med
firre infarter si borde trafiken minska i omrAdet. Dessutom ftirhindrar detta att vSra husfasader
skadas.
YRKANDE
Jag

yrkar att styrelsen verkar fdr att infarten stengs,

stockholm den

ne Jo ansson

bruari2015

MOTION

Minga nybyggda hus har idag viggfasta fdllbara stolar bSde i trapphus och i sina hissar. Detta fdr att
underletta bl a fdr de eldre att kunna sitta. Till exempel setta sig ner for att i halkan kunna ta p5 sig
sina broddar innan de gir ut. Visserligen har vi en benk utanfor porten men dar 6r bade smutsigt,
ibland blott och even kallt pe vintern vilket inte inbjuder nagon att satta sig dar. Mitt fdrslag ar att
varje trappuppging f6rses med en veggfast fallbar stol vid entr6plan. Detta skulle underlatta
va rdagen.
YRKANDE
Jag yrkar att styrelsen verkar

Stockholm d

rene Johansson
T5

fdr att veggfasta stolar monteras i entrdplanet i varje portuppgang.

februari 2015

FULLMAKT
Varje medlem har en rdst. Om flera medlemmar ager bostadsraften gemensamt, har de
bara en rOst tillsammans. Om en medlem iiger flera bostadsr?itter i foreningen, har
denne bara en rdst.

Fysisk person {ar ut6va sin rdstr?itt genom ombud. Endast medlemmens make/maka,
registrerad partner, sambo, annan niirstiende(ftriilder, syskon eller barn) eller annan
medlem fEr vara ombud. Ombud fAr bara fiiretrtida en medlem.

Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den g?iller hOgst ett ar efter uttirdandet.

Fullmakt ges

till

att fbretriida
med liigenhetsnummer

i bostadsriitts {iiren ing

Underskrift bostadsrettshavare

Ort

Datum

Namn

Underskift

Fullmakten behdver inte vara bevittnad

HSB

-

der mtiiligheterna bor

Ordlista
Arsredovisning: Bestar av en liirvaltningsberafielse
samt den ekonomiska redovisningen.

redovisas som en kostnad ffir avskrivning i
resultatrtikningen vade ar. Det vzirde som star som
tillging i balansrlkningen iir viirdet efter alla

Ftirvaltningsberiittelse: Den del av
irsredovisningen som i /exl {iirklarar verksamheten

avskivningar.

kallas fi)rvaltningsber?ittelse (ibland
verksamhetsberiittelse eller styrelseberattelse).
Fdrvaltningsberattelsen talar om vilka som haft
uppdrag i {tireningen, vad som i hurudsak
liirekommit samt redovisar en del fakta om antalet
medlemmar m m.

Omsiittningstillgingar kan i allmiinhet omvandlas
till kontanter inom eft ar. Bland
omsiittningsti llgingar kan niimnas HSB
awiikningskonto och andra lihida medel.

Kortfristiga skulder iir skulder som fiireningen
maste betala senast inom ett

Den ekonomiska redovisningen, bokslutet,

ftljer

den EU-anpassade 6rsredovisningslagen.
Redovisningen bestar av res ultatrakning,

ir, t ex

leverantdrsskulder.

Likviditet iir bostadsriitts{iireningens fiirmaga att

balansriikning och noter. I resultat- och
balansriikningama redovisas klumpsummor. Notema
innehiller mer detaljerad information.

Resultatrikningen visar vilka intiikter respektive
kostnader fiireningen har haft under 6ret. htaikter
minus kostnader = 6rets dverskott/underskott.
Fdr en bostadsrettsftirening giiller det nu inte att
se stort dverskott som mdjligt, utan istiillet att
anpassa int?iktema till kostnadema- Med andra ord
ska drsavgiftema berZiknas sl att de tiicker de
kostnader (inklusive avsattning till fonder) som man
viintar ska uppkomma. Fdreningssgimman beslutar
effer {iinlag fran styrelsen hur resultatet ska

fi

hanteras.

betala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, rZintor,
briinsle). Likviditeten erhills genom att j Zimftira

bostadsrattsfdreningens omsattningstillgangar med
dess kortfristiga skulder. Ar oms?ittningstillgangama
strine iin de kortfristiga skuldem4 iir likviditeten
tillfredsst2illande.

Skulder: Skulder till utomst6ende; dels sidana som
ska betalas inom ett

ir,

dels skrlder

till keditinstitut

Fond f<ir lttre underhill: Sg,relsen ska uppratta
underhillsplan ftr fiireningens hus. I trsbudgeten
ska medel avsaftas ftr underhillet. Genom beslut om
Srsavgiftens storlek siikerstiills erforderliga medel
fiir att trygga underhillet av fiireningens hus. Beslut
om fondavsaftning fattas av ftireningsstiimman.

Balansriikningen visar ftreningens tillgingar
(tillgingssidan) och hur dessa finansieras
(skuldsidan). Pi tillgiLngssidan redovisas fdreningens
anlZiggningstillgingar i form av fastigheter och
inventarier samt fiireningens omsiittningstillgangar i
form av t ex kontanter och andra likvida medel.
Pi skuldsidan redovisas ftireningens eget kapital
som innehe[er medlemmamas insatser, balanserat
resultat och yttre fonden. 6wiga poster pi
skuldsidan:ir skulder till keditinstitut och O\riga, t
ex leverantdrsskulder.

Fond frir inre underhill: I de
bostadsr?ittsf<ireningar som har en irre
underhillsfond, regleras avsattningen till fonden i
bostadsfittsfdreningens stadgar. Fondbeloppet enligt
balansriikningen utvisar den sammanlagda
behAllningen av samtliga bostadsr?itters
tillgodohavanden. Fondens ftirdelning pi respekive
lagenhet framgar av den avispecifikation som ftljer

inbetalningskorten varje kvartal.

Ansvarsfiirbindelser ar ataganden ftir ftireningen

Anliiggningstillgingar iir tillgingar som iir avsedda
ftr lingvarigt bruk inom ftireningen. Den viktigaste
anlZiggningstillgingen iir f6reningens fastighet med
ma* och byggnader.

som inte bokats som kort- eller lingfristig skuld.
Kan vara borgersftirbindelser eller artalsenligt
atagande, som avgald.

Stellda panter avser i liireningens fall de

Avskrivningar: Viirdet pi fastighetema och inkdpta
inventarier minskar pi gnmd av liirslitning. Detta

pantbrev/fastighetsinteckningar som liimnats som
siikerhet fiir erhillna lan.

