
Arsredovisning 2015

Brf Akallahojden

,r'rlE LE,

h

trir
il

.:

1.. r



Att bo i en bostadsrdttsfcirening
- vad innebdr det?

. I HSB bor du till sjiilvkostnadspris. Det iir ingen annan som tjiinar
pengar pA ditt boende. Arsavgiften (: minadsavgiften, "hyran" ginger
l2) tticker liireningens lAn, driftskostnader och fondavsiittningar ftir t ex
reparationer och underhAll.

. Med bostadsriitt "iiger" du inte din liigenhet i egentlig mening. Du ager
dock bostadsriittsltireningen tillsammans med 6vriga
medlemmar,/bostadsriittsinnehavare och har diirmed enligt
bostadsriittslagen en "i tiden obegriinsad nl.ttjandertitt" till din bostad.
Du kan inte bli uppsagd sA liinge du fullgdr dina skyldigheter. Du bor
tryggt.

. Du och dina grannar bestiimmer sjiilva hur ltireningens mark och
gemensamma lokaler ska anviindas. Varje ir viiljer ni en styelse bland
er boende. Styrelsen har i uppdrag att skd,ta fiJreningens ftirvaltning och
ekonomi. Med i styrelsen sitter en ledamot frAn HSB. Det betyder att
styrelsen och bostadsriittsliireningen - genom HSBJedamoten - har
hela HSB Stockholms erfarenhet och kunnande som stdd. HSB erbiuder
ocksi fortldpande utbildning liir nya styrelseledamdter; kunskap 2ir en
viktig ftirutsattning ft)r levande boendedemokrati.

Ta vara pi ftirdelarna med bostadsriitt i HSB. Du iir med och iiger
husen och miljtin, Du fir full insyn i ftin'altning och ekonomi.

Pd bakre omslagets insida finns en ordlista med farklaringar till ndgra
av de r)onligoste begreppen som farekommer i en drsredovisning.

Omslagsfolo : Hdkan Sdderlund



o Brf AhsllshBiden

KALLELSe - p6neuuossrAMuA
Medlemmama i HSB:s Brf Akallahcijden kallas hiirmed till ordinarie stiimma
tisdagen den 10 maj kl 19.00 i Akalla By. Kaffe serveras frin kl 18.30.

Dagordning
1 . F6reningsstiimmans d,ppnande
2. Yal av stiimmoordltirande
3. Anmiilan av stiimmoordltirandens val av protokollltirare
4. Godkiinnande av rdstliingd
5. Godknnnande av dagordning
6. Val av tvA personer att j5mte stiimmoord{tiranden justera protokollet
7. Val av minst tvi rdstriiknare
8. Friga om kallelse skett i behririg ordning
9. Genomging av styrelsens 6rsredovisning
10. Genomg6ng av revisorernas beriittelse
1 1. Beslut om fastst2illande av resultatr2ikning och balansrdkning
12. Beslut i anledning av bostadsriittsliireningens vinst eller ftjrlust enliS den faststiillda

balansriikningen
13. Beslut om ansvarsfrihet ftir styrelsens ledamdter
14. Beslut om arvoden och principer fbr andra ekonomiska ersiittningar ftir styrelsens

ledamdter, revisorer samt valberedning
15. Beslut om antal styrelseledamdter och suppleanter
16. Val av styrelseledamdter och suppleanter
17. Presentation av HSB-ledamot
18. Beslut om antal revisorer och suppleant
19. Val av revisor/er och suppleant
20. Beslut om antal ledamdter i valberedningen
21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordftirande
22. Val av ombud och ers2ittare till distriktsst2immor samt d,vriga representanter i HSB
23. Av styrelsen till ftireningsstiimman hiinskjutna frigor och av medlemmar anmiilda

iirenden som angivits i kallelsen
23.1. Motion angAende ltiriindring av minadsavgift
23.2. Motion angAende laddning av elbilar
23.3. Motion angiende kabeldragning i liigenhet
23.4. Fdrslag fr6n styrelsen angiende lokal pi Tomehgatan 43
23.5. Fiirslag fr6n styrelsen utifrin tidigare stZimmobeslut om bergviirme
23.6. Redovisning av arbete utifr6n tidigare stammobeslut om blte av trad

24. Fdreningsstiimmans avslutande

Fdr information om deltagande i stiimma, ombud, fullmakter och rdstning viinligen se $18 i
ftireningens stadgar. Du finner stadgama pi Iiireningens hemsida www.akallahojden.se

MEDTAG OVBRTATPTSEAVTAL/BOSTADSRATTSBEVIS
Kista i april 2016/ Upps2ittes 2016-04-25
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AnSnpDOVISNING

Ftir HSB Bostads rdttsftiren i n g RXRI-HHOJ DE N i Stockhol m

Organisationsnummer 7 1 641 6 -6493

StJrelsen ftr brf Akallahdjden far hiir avge sin arsredovisning Ibr {iireningens verksamhet

under r2ikenskaps6ret 20 1 5-0 1 -0 1 - 20 1 5 -12-3 l.

Arsredovisningen 2015 fi,r BRF AKAJ-LAHOJDEN bestir av tre delar:

1. F<lrvaltningsberiittelsen, som i ord beriittar om fiireningens verksamhet under 2015.

2. Resultat- och balansr2ikning, diir det ekonomiska resultatet presenteras i siffror.

3. Revisoremas beriittelse.

Efter irsredovisningen bifogas Itiljande handlingar:

a) inkommande motioner och sb,relsens svar pi dessa

b) valberedningens ber?ittelse och ftrslag till stiimman

I n neh& I lsfti rteckn i n g
F6RvALTNT NCSBER]iTTEtSE ..,.

i. \G,RKSAMHETEN.......................
2. VASENTLIGA I#i\DELSER UNDER OCH EFTER RIiKENSKAPSARET

3. FoRTROENDEVALDA..,...
4. ARBETSGRUPPER......,......

5. EKONOMIRAPPORT .........

6. FLERARSoVERSIKT.........
7- AVTAL OCH ENTREPRENAD . .

8. MEDLEMSKONTAKT......................
9. FRITIDSLOKALER..
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FORVALTNINGSBERATTELSE

1. VERKSAMHETEN

Styrelsens malsiittning under 2015 har varit aft Brf Akallahojden ska fortsiitta att vara €n

attraktiv {brening, i vilken medlemmar och hlresgiister ska kiinna sig ndjda och trygga. En

IttrutsAttning fiir detta [r att Itireningen bide pi kort och l6ng sikt drivs med si liga kostnader

som mdjligt utan att underhill och skdtsel av byggnader, mark och utrustning flsidosiitts.

1.1 Allmdnt om fcireningen
Brf Akallahdjden har till 2indamal att friimja medlemmamas ekonomiska intresse genom att i

ftireningens fastigheter upplata bostadsliigenheter med nyttjanderatt och utan tidsbegriinsning.

Fdreningen iir ett privatbostadslbretag enligt inkomstskattelagen (1999:1,229).

Fcireningen bildades den 27 februari 1979 och registrerades hos Liinsstl,relsen den 17 april

1979 som Brf Tomei nr 194 i Stockholm. Namnbltet till BrfAkallahdjden skedde efter beslut

vid medlemsmdten den 7 juni och den 3 september 1995 och registrerades hos Patent- och

registreringsverket den 11 december 1995.

1.2 F6reningens fastigheter
Fcireningen iiger och ftirvaltar fastighetema Pargas 3 (bamstuga), Pargas 4, 5, 7 (bostadshus),

Pargas 6 (ftireningslokal) och Pargas 8 (parkeringsdiick) i Stockholms kornmun. Stadsmuseet

anser Pargas 4,5 ochT besitta ett hdgt kulturhistoriskt viirde.

Fastigheterna omfattar 25 huskoppar med sammanlagt2Tl ligenheter och 8 lokaler (varav I

liigenhets{brskola och 1 kommunalt arbetscenter), I fristiende ftireningslokal och 1 fristiende

Itjrskola. Total yta ar 22 349 kvm. Fdreningen har tiven I parkeringsdiick om ca 9000 kvm.

Objekt Anlal Kvm
Bostadsretter
Lokaler

271

t0
361

20 444
1905

9000Parkering och garageDlatser

Fastighetema byggdes iren 1915-16 av John Mattsson Byggnads AB. Fdrsta infly'ttning

skedde 15 ma1 1976. Fastigheterna lbrviirvades av HSB med tilltriide den l maj 1979.

Frireningen har under 2015 varit fullv2irdesfiirsiikad i
bostadsriittstil l2igg och styelseansvarsftirsiiking.

Folksam. I ftrsiikingen inghr

1 .3 Medlemmar
Vid utgingen av 2015 hade fiireningen 351 medlemmar och 27 liigenhetsdverlitelser hade

genomfbrts. Antalet dverlatelser motsvarar 10 % av fiireningens liigenhetsbestind.

HSB genomftir pi ftireningens uppdrag l?igenhetstillsyn inftir 6verl6telse. Under 2016 kommer

stlrelsen iiven att hilla informationstriiffar med alla k6pare {iire godkiinnande av 6verlitelse.

Styrelsen tackar alla medlemmar ftir deras engagemang under det gangna iret och vill passa

pi att iterigen hiilsa alla nyinflyttade varmt v?ilkomna.,

2

Tob?tt l. Fbrdelninp qv.liirening?ns fosliRhelet pd obi?ktsi)p
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2. VASENTLIGA HANDELSER UNDER OCH EFTER RATEruSXNPSARET

2.1 Arsavgifter
2015-01-01 h<ijdes irsavgiften med 5 %o, vilket gav en irsavgift pi 629 kr/kvm under 2015.

2016-01-01 hdjdes irsavgiften med 3 %o, varfor irsavgiften under 2016 iir 656 k/kvm
Avgiften kan skilja nAgot mellan lika stora liigenheter, d6 den baseras pi insatsen.

2.2 Genomfcirt och planerat underhall
Underhillsplan ftir planerat periodiskt underhill har upprattats av sQ.relsen. Planens s14te iir
att siikerstiilla medel {tir det planerade underhill som kiivs l}jr att hAlla ftireningens fastigheter

och mark samt utrustning i gott skick. Planen ligger iiven till gmnd ftir styrelsens ftirslag till
stamman om reservering till eller i ansprikstagande av underhillsfond. Under 6ret utftrt
underhill framgar av resultatriikningen och nigra punkter kommenteras nedan.

Fasadmilningen drabbades av problem pga viidret och slutbesiktigades ftirst 2015-11-18.
Renovering av entr6er, som enligt plan skulle ha utftfts 2015, senarelades diirftir.

Utomhusarmaturema byttes fdr att spara energi och minska inflddet av ljus i liigenhetema.

Syrpunller fran medlemmar har tydliggjort behovet av ett fortsatt arbete med ljusbilden.

Kalla radiatorer ftiranledde installation av utrustning ftir rengriring av varmesystemet.
Arbetet med att siikerstZilla god inomhustemperatur i alla liigenheter fortsiitter under 2016.

Tabell 2. Pdgdende eller framtida underhdll (en b art st ii ne dt giirder)

Tidpunkt Byggnadsclel Aqard
2016
2016
2016-2017
z0l7
2017

Parkeringsdiick
Vifmesystem
Fasader

Vindar
Entr6er

Tiitskik laggs pa valda delar
eyte av ventilei, vbrmeviixlare och expansionskiirl
Drzinering eller annan elg,ird mot fukt i kiillarplan
Tilliiggsisolering
Milning och bfe av skadade trAdetaiier

Tabell j. Tidigare geno rt underhdll (enbart stdne dtgbdet)
Tidpunkt Byggnadsdel Aqartl
2015
2014-2015
2013-2014
2013
2013

Stammar
Fasad
Ventilation
Parkeringsdiick
TvAttstugor Blte av tviittutrustning

Spolning av avloppsstammar
Milning av trtidetaljer pA fasad
OVK samt 6tg2irder med fciljd av denna
Betongarbeten

2.3 Ovriga vesentliga hdndelser
Nya stadgar antogs genom beslut pi extrastiimma i mars och ordinarie fbreningsst?imma i maj.
Stadgama awiker i vissa delar frin HSBs normalstadgar. Exempelvis beriiknas trsavgiftema
utifrAn insats och ej andelstal. Aven ftirdelningen av underh6llsansvar iir nAgotjusterad.

2.4 Stdmma
Ordinarie ftireningsstamma iigde rum i Akalla by den 19 maj. Vid stiimman deltog 46
rcistberiittigade medlemmar. Extrastamma med anledning av stadgeble genomftirdes den 10

mars. Vid extrast[mman deltog 25 rcistberiittigade medlemll,ar. J
3

Fdr stadgeenlig besiktning anlitades konsultgruppen Rdda Triden, d& underhillsplanen
behdvde revideras och okuliir besiktning beddmdes vara otillriicklig. Besiktningen utftirdes i
etapper frin maj till september. Atgiirdsplan och kostnadsfiirslag levererades 201,5-10-1,7.
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3. FoRTROENDEVALDA
3.1 Styrelsen
Styrelsen har under 2015 bestitt av ftiljande ledamdter

1 ianuari-l9 maj
Love Strandberg
Frank Gaverot
Margareta Asplund
Raili Airas
Johan T.indblom
Catharina lhrman
Paul Gubril
Mattias Svensson

Martin Nylander

Ordftrande
Vice ordliirande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

19 maj -31 december
Love Strandberg
Frank Gaverot
Catharina lhrman
Raili Airas
Paul Gubril
Martin Nylander
Reija Rissanen
Steivor Berntsen
Mattias Svensson

Ord{iirande
Vice ordftirande
Sekreterare
Ekonomiansvarig
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Wolf Barulke (HSB Sthlm) Ledamot Wolf Barufke QISB Sthlm) Ledamot

Jan Olofsson (HSB Sthlm) Suppleant Jan Olofsson (HSB Sthlm) Suppleant

Pi tur au avgi star Frank Gaverot, Catharina Ihrman, Raili Airas och Paul Gubril.

Stynelsen har under 2015 haft 13 protokollftirda sammantriiden.

3.2 Revisorer
Fdreningens revisor har frin ftiregaende stamma varit Kerstin Hamesk och revisorssuppleant

Kristin Asplund. En extem revisor utsedd av HSB Riksftirbund.

3.3 Firmatecknare
Firmatecknare har fran i9 maj varit Love Strandberg, Frank Gaverot, Catharina Ihrman samt

Raili Airas, alltid tvi i ftirening. Till och med 19 maj var Love Strandberg, Frank Gaverot,

Margareta Asplund samt Raili Airas firmatecknare, alltid tvi i Iiirening.

3.5 Valberedning
Valberedning har utgjorts av Anne-Marie Andersson, Lars Asplund, Monica Danielsson samt

Yngve Segerstrdm.

3.6 Arvoden
Stemman beslutade att styrelsearuodet ska vara totalt 4 basbelopp samt 1,5 basbelopp ftir
ftrdelning inom arbetsgruppema. Revisorsaruodet har varit 9 000 kr och dessutom har arvode

utgitt till redaktdr ftir informationsbladet med 5 000 kr och ftr hemsidan likaledes med 4 000

kr. @asbelopp lcir 20 I 5 var 44 500 k.) 
,1

3.4 Distriktsombud
Distriktsombud har varit Frank Gaverot.



4. ARBETSGRUPPER

Under 2015 har det funnits nio arbetsgrupper Itir att inom sina omr&den identifiera och hantera

aktiviteter. De flesta arbetsgrupperna har en eller flera s$nelsemedlemmar som samordnare.

Ekonomi och avtal (Raili Airas, Love Strandberg, Berlil Hoffinan, Jan St6lhandske).
De tvi {tirstnZimnda har hanterat den ldpande ekonomiska 6vervakningen, ltireningens l&n och
omfiirhandlat avtal med t.ex. HSB samt haft kontinuerlig kontroll av samtliga artal. Bertil
Hoffman och Jan Stehandske har varit behjiilpliga i arbetet med underhAllsplan och budget.

Atervinning och miljti (Martin Nylander, Mattias Svensson).

Gruppen ansvarar ftir Stervinning och grovsoprummet och bevakar ldpande fiireningens
energi- och vattenftirbrukning. Under iret har de tagit fram n1.tt elaltal och tagit fram fiirslag
pi utomhusbelysning.

Information (Frank Gaverot, Love Strandberg, Catharina Ihrman).
Gruppen har ansvarat ftir information till boende genom att skriva texter till hemsidan och
medlemsblad, hiilsa alla nyinflyttade viilkomna och amangera informationsmciten ftir dem.

Fest och aktiviteter (Paul Gubril)
Gruppen, som startades om under 2015, kommer under 2016 se till att vi fdr ett attraktifi
utbud av aktiviteter ltir medlemmar.

IT-gruppen (Frank Gaverot, Love Strandberg) har hjiilpt medlemmar med intemetanslutning
samt varit fijreningens representanter i styrelsen fiir Akalla-Husby Natod (AHN).

Htijdarseniorerna (Britt-Marie Leyon, Catharina Ihrman, Lena Larsson, Anne-Kristin
Johansson). Under aret har Hdjdarseniorema haft fem m6ten. Aret inleddes i februari med
lunch och lotteri och i april sj6ng och musicerade trubaduren Johan Taube fiir gruppen. I juni
serverades som vanligt midsommartirta med kaffe. Ett besdk i Fjiirilshuset i augusti stiilldes
in pga fiir fA anmiilda. I oktober genomfiirdes en mycket uppskattad utflykt med Eckerdlinjen
t/r Aland. fuet avslutades med jullunch och Luciatig av bam frin Junibackens Itirskola.

Stugviirdarna (Kristin Lidback, Catharina Ihrman) ansvarar fiir bokningar av lokalen och
rivernattningsrummet pa Pargasgatan 27, ser till att dessa iir i gott skick samt har kontakter
med dem som h1r.

Barngruppen (Steivor Bemtsen) ordnade ett julmingel med aktiviteter ldr bamen.

Utdver dessa b6r iiven de grupper som fbreningens medlemmar initierat nZimnas, niimligen:

Syjuntan, som triiffas yarannan torsdag ltir att umg&s och lZira av varandra.

Frirslag pi ytterligare arbetsgrupper, medlemsaktiviteter och ansvariga {tir dessa mottages
tacksamt.

/5

Organisationsnurnmer 7 1 641 6 -6493

Fastigheter (inklusive garage och parkering) (Frank Gaverot, Paul Gubril, Reija Rissanen).
Gruppen har ansvarat ftr den fastighetsbesiktning som genomfiirdes under iret och even tagit
fram {iirslag pA n1.tt dvemattningsrum och renovering av bastun.

Bouleklubben, som varannan onsdag anordnar bouletumeringar sommartid och dartkviillar pA

vintem.
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5. EKONOMIRAPPORT

Arets int2ikter uppgick till 16 467 tkr, vilket ?ir 743 tkr hdgre iin Itireg&ende 8r. Den stdrsta

effekten pi nettoomsiittningen hade arets avgiftshrij ning ph 3 %o.

Total fastighetskostnad ligger 462 tkr under budget och driftkostnad 254 tkr under budget.

Diagrammet nedan visar att de totala kostnadema fttr 2015 var hdgre iin ftir 2013 och 2014.
Tabellen nedan tydliggdr att kostnads6kningen fr2imst beror pi avsiittning till yttre fond.

Fdreningen hade vid irets utging l6n pA totalt ca 31,6 Mkr placerade i Handelsbanken med en

rantesats mellan 1,1 1 %o och 2,31 oZ. F6reningens belSning ?ir diirmed 1 547 k:r/m2 bostadsl'ta,

vilket motsvarar i genomsnitt 116 683kr/lagenhet. Under 2015 har frireningen amorterat totalt
2,8 Mkr, varav 2 Mkr i form av extraamortering.

Nettot av de finansiella postema iir 258 tkr liigre iin fbna iret beroende pi det allmiinna
rantelaget och ett gott samarbete med Handelsbanken under 6ret. Den inre underhillsfonden
har minskat med 11 194kr.

2013
Personalkostnader
Fastighetsskdtsel

Uppvarmning

Sophamtning
Fastighetsforsakring

F6rvaltningsarvoden
TomftrettsavgSld
ovrig drift
Planerat underhAll
Skatt

Rantekostnader

363
1325
643
427

3006
520
202
206
421
642

1064
612

2569
434
696

1142

327
1391
664
391

2794
570
260
303
392
634

1139

3440
440

'1 192
452

356
1374
941
345

529
246
3ao
392
694

1149
427

244A

1 '196
547

29
-'17
313

-6
-21
-41
-14
77

o
60
10

171
-992

7

-265
14 320 14764

@2013

Kostnader 2Ol3 - 2Ol5
Tkr
4000
3500
3000
2500
2000
1500
'1 000

500

o
<l<2\

Bild 1. Fi)fielning av kostnader 2013-201 -5.

/

6

- 20-14 2015

Fdrandr
20'14 2015 2013-2015

15 453 -645



Orgadsationsnumm er 7 I 641 6 -6493

6. FLERARSOVCRSITT
Tabell4. Jdmfitrelse av nyckeltal 2011-2015

Nyckeltal 20ll 2012 2013 2014 2015

Nettoomsettning
Resultat efter
finansiella poster
Arsavgift*, kr/kvm
Drift**, kr/kvm
Belining, kr/kvm
Soliditet, o/o

13 331 t4 142

1768
s23
391

1883
24%

l5l3
554
444

| 782
27 Ya

t4 640

428
582
424

1 738
28%

3i4
s99
405

1684
29%

1713
629

\ 547
33%

15 724 16 467

(Nyckettal i tk om inte annat anges)
*Genomsnittlig irsavgift k/l.-vm firdetas pa kvm-)4an liir bostAder och berilknas pi Srsavgiftema exklusive

eventuellt separat debiterade konsumtionsavgifter (el, kabel-TV och liknande).
**Genomsnittlig drifi k/k-vm ftirdelas pi kvm-),tan ltir bostader och lokaler och beriiknas pA driftskostnader

exklusive eventuellt kostnader liir planerat underhall.

7. AVTAL OCH ENTREPRENAD

Fdreningen har genom avtal anlitat HSB:s {tirvaltningskontor ftir fastighetsskdtsel och

ftirvaltning, Tingvalla Mark fiir markskdtsel och -underhill, MerKa Fastighetsservice fiir
stZidning av trapphus och lokaler, Renhillningsftirvaltningen ftr hushillssoph?imtning, SITA
Itir itervinnings- och grovsopor, J?irfiilla badrumsrenovering fiir bye av golvbrunnar, Parking

Parher Ilir parkeringsrivervakning, Securitas ftr boendemiljdservice, Securitas

Fastighetsservice fiir jourlarm, Comhem genom AHN Iiir kabel TV-niitet, Law & Solutions

(senare Alektum) ftir indrivning av utestiende fordringar samt Folksam Iiirs2ikringar {tir
fastighetsftirs[kring.

Fcireningen har dessutom pa entreprenad anlitat Iiiljande Iiiretag fiir underhillsarbeten:

. Schneider Electric Buildings (f.d. Pele Security) har servat vira elektroniska 15s och system

. Assa Abloy Entrance Systems AB (Crawford) har ut{iirt service pi garageport

. PA: Elservice AB har utltirt elinstallationsarbeten

. Fiirgarholmen Mileri & Consult AI| ltir m6lning av fasadema

. Ragnsells fiir spolning av avloppsstammama
o Rrida Triden liir besiktning av fiireningens fastigheter

8. MEDLEMSKONTAKT
8.1 Jouren
Varje helgfri mindag (ej I 5/6 -10/8) mellan kl 19.00 och 19.30 har tvi personer i stlrelsen
haftjour i ftreningslokalen pi Pargasgatan2T.

Jouren iir till ftir att
o medlemmar pi ett enkelt satt ska kunna fE kontakt med strelsen och diskutera olika

slmpunkter och problem
. medlemmar ska kunna lSna bord, stolar m.m.
. medlemmar ska kunna fi information om hur betalning ska ske ftir bokade lokaler
. medlemmar ska kunna liimna bidrag till virt informationsblad
o dock inte ftir att anmiila fel, vilket gcirs via {tireningens hemsida,

7
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8.2 Vart informationsblad - Vl PA AKALLAHOJDEN
F<ireningens informationsblad, "VI PA AKALLAHOJDEN", med information till boende har

utkommit med fyra nummer under iret. Redaktcir har varit Hikan Sciderberg.

Alla medlemmar ar varmt viilkomna att lamna bidrag till informationsbladet. Det kan vara

inliigg som rdr oss alla, ftirslag till {?irbiittringar, bilder frin omridet eller helt enkelt nigon
hiindelse som kan vara intresse fiir andra boende.

Bidrag till informationsbladet kan liimnas till {tireningslokalen Pargasgatan 27, direkt till
redaktoren, eller via e-post till infobladet.akallahojden@akalla.st.

8.3 Hemsida
Under iret har Akallahtijdens hemsida haft vissa problem och sq,.relsen arbetar nu med en ny
version av denna. Frank Gaverot har ansvarat fiir administrationen av den gamla sidan.

Projektgruppen Ibr den nya webbsidan utgors av Love Strandberg, Mattias Svensson, Steivor
Bemtsen och Frank Gaverot.

9. FRITIDSLOKALER
F6reningen har {tiljande lokaler till uthyming liir medlemmar:

Fdreningslokalen anviinds friimst fiir fester och {tireningsaktiviteter och tivemattningsrummet
bokas oftast samtidigt med lokalen. Att boka fiireningslokalen kostade under 2015 200 kronor
pi vardagar och 500 kronor pi helger. Overnattningsrummet har kostat 200 konor per dygn.

Tillgang till motionslokal eller bastu kostade 500 kronor per ir, men endast 800 kronor fbr de

som rinskade tillging till bida lokalerna. Framltirallt motionslokalen anviinds flitigI. Bastun

har varit stiingd kortare perioder och kommer att renoveras under 2016.

10. AHN (Akalla Husby Niitort)
Akallahdjden, tillsammans med brf Pargas, brf Vikingen (tidigare brf Husby 1), brf Lofoten,

brf Tr[dgirdsstaden och samf]illighetsftireningen Akalladalen, utgdr Itireningen Akalla-Husby
NAtort (AHN). AHN har Bahnhof som internetleverantdr i det egna fiberniitet och ca 180 av

ftireningens medlemmar var vid arets slut anslutna till detta. AHNs fibemlt hiller hrig

kvalitet, vilket ger mdjlighet till mycket hcig bandbredd och mtijlighet att ta in flera tjanster i
niitet. AHN jobbar aktivt med dessa frigor.

AHN har byggt ut mottagningsanliiggning Itr kabel-TV som Akallah<ijden ansldt sig till fran

1 maj 2005. Distributdr ftir kabel-TV via AHNs fibemiit iir Comhem. Frin fbreningens
anslutningspunkt distribueras kabel-TV via coaxialniit till samtliga lngenheter och lokaler.

Via AHN har styrelsen under det gdLngna iret fitt tillging till en filserver, vilken siikrar upp

styrelsens dokumentation, samt ett ritningsarkiv med limplig programvara Ibr hantering av

ritnin9ar.,

8

1. Fdreningslokalen, Pargasgatan 27, bokas hela dygn frin kl. i2 till kl. l2 dagen darpi.
2. Overnathringsrummet, Pargasgatan 27, bokas hela dygn frin kl. 12 till kl. l2 dagen diirpi.
3. Bastun, Pargasgatan 46, kan bokas i 2-timmarspass.
4. Motionslokalen, Pargasgatan 27, kan bokas i 1-timmarspass. Motionslokalen har anvents

flitigt av ftireningens medlemmar under 6ret.
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11. FORSLAG TILL DISPOSITION AV ANCTS RESULTAT

Arets resultat visar ett dverskott av 1 773 443 W.

Styrelsens lbrslag till resultatdisposition i Sverensstemmelse med glllande regler innebiir att

Overskottet. efter dver{tiring till och uttag ur yttre fonden. enligt nedanstiende beriikning
tillftirs balanserat resultat.

Efter 2014 irs resultatdisposition minskade yttre fonden med 499 910 kr frhn 7 230 342 k rlll
6 730 432 och balanserat resultat dkade med 499 910 k frin 809 509 kr till 1 309 419 kr.

Efter 6rets ftreslagrra resultatdisposition kommer yttre fonden att bli 7 782 855 k och

balanserat resullat I 530 529 k.

Styrelsens disposition
Balanserat resultat
Arets resultat
Reservering till underhillsfond
I ansprikstagande av underhillsfond
Summa till stzimmans fiirfogande

Stiimman har att ta stiillning till:
Balanseras i ny riikning

STYRELSEN

809 509
1tt3 443

-3 500 000
2 447 577
) 530 529

1 530 s29

Ytterligare upplysningar betriiffande liireningens resultat och stiillning finns i efterftljande
resultat- och balansriikning med tillhdrande tilliiggsupplysningar.,
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Org Nr: 7154166493

HSB Bostadsrattsftirening Akallahtijden i Stockholm

Resultatrekning
2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-L2-3t

Rtirelseintekter
Nettoomsattning

Rtirelsekostnader
Driftskostnader
Ovriga externa kostnader
Planerat underh8ll
Personalkostnader och arvoden
Avskrivningar av materiella anlsggningstillgAngar
Summa rdrelsekostnader

Rtirelseresultat

Finansiella poster
Ranteintakter och liknande resultatposter
Rtintekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Arets resultat

Not 2
Not 3

Not 4

Not 5
Not 6

-9 466 047
-696 962

-2 447 577
-355 930

-1 196 465

-9 048 796
-593 805

-3 439 910
-327 047

-1 190 582
-L4 t6298t -14 600 180

2 304 516 I123795

5s 649
-586 722

62 590
-Bsz 070

-531 073 -789 480

334 31L 773 443 5,

@

Not 1 76 467 497 75 723 975
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HSB BostadsrSttsfiirening Akallahiijden i Stockholm

Balansrdkning 2015-12-31 20L4-L2-3t

Tillgengar

Anleggningstillgengar
Ma te riel la a n b gg n i ngsti I be n ga r
Byggnader och mark
Inventarier och maskiner

Fin a nsiella a n liigg n i ngs tillg8 nga r
Andra lSngfristiga vdrdepappersinnehav
Andra lSngfristiga fordringar

Summa anlaggningstillgSngar

omsiittningstillgAngar
Kortfristiga fo rdri nga r
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar
Avrdkningskonto HSB Stockholm
Placeringskonto HSB Stockholm
6vriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank

Summa omsattningstillgEngar

summa tillgengar

Not 7
Not B

Not 11

Not 12

Not 13

Not 14

47 407 874
482 759

46723 07t 47 890 133

10 700
7 773 264

842 026 1 133 964

47 565097 49024097

10 161

2 L33 007
L 249 99t

0
657 747

2
t 795

248
9

941

223
891
45L
048
776

4 044 906

1 500 s87

199 140

2996 829

1 800 470

95 322

5 744 633 4 897 620

53 309 730 5391671,/

@

Not 9
Not 10

46 285 972
437 099

10 700
831 326
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HSB Bostadsrdttsftirening Akallahtijden i Stockholm

Balansrikning 2015-12-31 20I4-,.2-3L

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Eundet eget kapital
Insatser
UpplStelseavgifter
Yttre underhSllsfond

Frrtt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa eget kapital

Skulder
LB ngfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Kotfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Levera ntri rss ku lde r
Aktuell skatteskuld
Fond for inre underh8ll
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och fcirutbetalda intiikter
Summa skulder

Summa skulder

Summa eget kapital och skulder

Stiillda stikerheter och ansvarsfiirbindelser

Stallda sakerheter
Fastighetsinteckningar stallda for skulder till kreditinstitut
Summa stallda sdkerheter

Ansvarsftirbindelser

74 254 732 74754 642

Not 15

6 755 200
769 100

6 730 432

6 755 200
769 100

7 230 342

1 309 419
7 773 443

475 793
334 315

3 082 861 809 509

t7 337 593 15 564 151

Not 16 30 681 992 33796044
30 681 992 33 796 044

Not 17

Not 18
Not 19

939
689

25
353

75
3 206

052
390
578
890
637
597

628 176
934 776
49 479

377 804
39 304

2 s33 643
5 290 745 4 556 522

35 972 737 38 352 566

53 309 730 539L6717

51 857 000
51 8s7 000

Inga

51 857 000
51 857 000

*u/
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HSB BostadsrAttsftirening Akallahtijden i Stockholm

Kassafltidesanalys
2015-01-O1
2015-12-31

2014-01-O1
2014-1,2-31

Liipande verksamhet
Resultat efter finansiella poster

Justering fair poster som inte ing6r i kassafl6det
Avskrivningar
Kassaflode frSn l6pande verksamhet

Kassafliide fr6n f6riindringar i rtirelsekapital
Okning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar
okning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder
Kassaflode fr6n lopande verksamhet

1773 443 334 375

2 969 908 L 524 897

290 579
422746

3 683 233 2 098 950

Investeri ngsverksamhet
Investeringar i m a s kin er/ in ve nta rie r
Investeringar/f6rsiiljningar av fl nansiella anleggningstillgengar
Kassaflode fr8n investeringsverksamhet

Finansieringsverksamhet
oknlng (+) /minskning (-) av lAngfristiga skulder
Kassafl ode fr5n flna nsieringsverksamhet

-29 403
291 938
262 535 286 505

-2803 t76 -1 101 588
-2803 t76 -1 101 sB8

Arets kassafltide 1 142 592 1283 867

Likvida medel vid erets bairjan 3 940 133 2556 266

Likvida medel vid 6rets slut 5 oa2725 3 94o 133

I kassaflddesanalysen medraknas fdreningens avrakningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto

hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. ,

@

7 196 465 1 190 582

213 593
360 4s9

0
286 505
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Org Nr: 716416-6493

HSB Bostadsrettsftirening Akallahtijden i Stockholm

Redovisnings- och vArderingsprinciPer samt tivriga bokslutskommentarer

Belopp anges i kronor om inget annat anges.

TillgSngar och skulder har verderats till anskaffningwirden om inte annat anges nedan

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de berAknas inflyta.

Fcireningen tillempar sig av av Srsredovisningslagen och bokfciringsnAmndens allmAnna r8d BFNAR 2012:1(K3)

Avskrivning fastighet
Fastighetens betydande komponenter beddms ha vesentligt skilda nyttjandeperioder/avskrivningstider och dArmed har

fastighetens anskaffningsvArde fordelats pA vasentliga komponenter. Nyttjandeperioden fdr komponenterna bedoms vara

mellan 15 till 120 3r. Komponentindelningen har genomforts med utgengspunkt ivegledning fdr komponentindelning av

hyresfastigheter men med anpassning till bostadsrattsfdreningens sArskilda fdruBattningar.

Byggnadens komponenter skrivs av linj6rt dver nyttjandeperioden och har under eret skrivits av med 1,84 o/o

Fond fair yttre underhall
Reservering fdr framtida underh8ll av foreningens fastigheter sker genom vinstdisposition pe basis av foreningens

underh8llsplan. Avsattning och ianspr8lGtagande fren underhSllsfonden beslutas av styrelsen/stemman.

Inkomstskatt och undeEkottsavdrag
En bostadsretBfbrening ar i normalfallet inte fdremal fdr inkomstbeskattning. Enligt en dom i Hdgsta F6rvaltnings-

domstolen 2O7O-72-29 ir en bostadsrAttsforenings renteintikter skattefria till den del de er hanfdrliga till fastigheten.

Beskattning sker av andra kapitalinteKer samt ifdrekommande fall inkomster som inte ar hanf6rliga till fastigheten. Efter

avriikning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 o/o. Bostadsrettsfdreningen ar ett privatbostadsfdretag

enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Faireningens skattemassiga underskott ar oforandrat ifr8n f6regaende 3r och uppgick vid utg8ngen av rakenskapseret till
32 219 52t kr. 7

f

Avskrivning inventarier och maskiner
Avskrivning sker med 200lo p3 anskaffningskostnaden
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Org Nr: 7'16416-6493

2015-01-O1
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

Not 1 Nettoomsattning

Avgifts- och hyresbortfall
Hyreslorluster

Not 2 Driftskostnader

Fastjghetssktitsel och lokalv8rd
Reparationer
EI

Uppvarmning
Vaften
Sophamtning
Fastighetsforseking
KabelTV och bredband
Faslighetsskaft
Fdrvaltningsarvoden
Tomtr:ittsavgeld
ovriga driftskostnader

Not 3 Ovriga externa kostnader

Bevakningskostnader
Fdrbrukningsinventarier och varuinkop
Administrationskostnader
Extern revision
Konsultkostnader
14ed lemsavgifter

Not 4 Personalkostnader och arvoden

Arvode styrelse
Revisionsarvode
dvriga arvoden
Ldner och dvriga ersattningar
Sociala avgifter
Ovriga personalkostnader

Not 5 Ranteintekter och liknande resultatposter

12 861
2

3 435
12

2s8

336
400
903
650
140

12 248 904
2 400

3 416 941
74 475

201 286
16 570 429 15 884 006

-102 536
-396

-159 833
-198

!6 467 497 t5 723 975

1 374
981
384

2772
529
245
380
411
447
698

1149
92

103
470
BB6

658
188
960
0u
t24
073
012
163
346

1391
668
391

2 793
570
259
303
391
440
638

1 138
62

206
405
161
576
212
667
360
518
227
452
834
t78

780
361
564
000

0
100

9 466 047 9 044796

261 473
113 335
L06 962
20 000

157 152
38 100

250
136
t43
20

43
696 962 593 805

240
9

20
3

67
14

s20
000
500
200
943
767

211400
9 000

24 600
900

60 344
20 843

355 930 327 087

Not 6 Rentekostnader och liknande resultatposter

R;nteintakter avrekningskonto HSB Stockholm
Renteintakter HSB placeringskonto
Renteintekter skattekonto
R;nteinEkter HSB bunden placerinq
ovriga r; nteintekter

510
1 540

L4
16 509
37 075

1 200
13 348

4
1861

46 177
55 649 52 590

582 145
4 577

848 259
3 811

Rantekostnader lSngfristiga skulder
6vriga rantekostnader

546 722 452 07o,r'

HSB Bostadsrettsfiirening Akallahtijden i Stockholm

Noter

I'rsavgifter
ksavgifter el
Hyror
Bredband
ovriga in6kter
Bruttoomsattning
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Org Nr: 716416-6493

HSB Bostadsrettsftirening Akallahtijden i Stockholm

Noter 201s-12-31 2074-12-3L

Not 7 Byggnader och mark

Ackumulerade anskaffningsvirden
Anskaffningsverde byggnader
Utgeende ackumulerade anskaffningsverden

Ingeende avskrivningar
Arets avskrvningar
Utgaende ackumulerade avskrivningar

Utgeende boldiirt verde

Taxeringsverde
Taxeringsverde byggnad - bostader
Taxeringwarde byggnad - lokaler

Taxeringwarde mark - bost5der
Taxeringsva rde mark - lokaler
Summa taxeringsv5rde

Not I Inventarier och maskiner

Ackumulerade anskaffningsvirden
IngAende anskaffningsvarde
Arets investeringar
UtgAende ackumulerade anskaffningwarden

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingeende avskrivningar
Arets avskrivningar
Avyttringar/utrangeringar
Utgeende ackumulerade avskrivningar

Bokftirt verde

Not 9 Akti€r/ andelar och verdepapper

Ingeende anskaffningsv;rde
UtgAende ackumulerade anskaffningsV;rden

543 s85 614182

-13 554 221
-1 121 902

-12 432 320
-1 121 901

-L4 676 L23

46 2A5 972

-13 554 221

47 407 874

105 000 000
I 800 000

105 000 000
8 800 000

28 000 000
2 222 000

28 000 000
2 222 000

614 182
29 403

1 111316
-497 134

L44022000 r44 022000

-131 923
-74 563

0

-560 376
-58 6B1
497 134

-131 923

437 099 482 2s9

10 700 10 700

Andel i HSB Stockholm
Andel i Fonus
Andel i AHN

10 700

500
200

10 000

10 700

500
200

10 000

NotlO (ivrigafinansiellaanleggningstillgengar

IngAende anskaffningsvArde
Arets investeringar
UtgAende ackumulerade anskaff ningsvarden

Not 11 ovriga kortfristiga fordringar

Skattekonto
Skattefordra n

Forutbetalda kostnader
Upplupna intekter

L 123 264
-291 93B

L 409 769
-286 505

0
0

9 048
0

0 9 044

Not 12 Fairutbetalda kostnader och upplupna intekter

938 218
2 998

65L 747

Ovansteende poster bestAr av fdrskottsbetalda kostnader avseende kommande rakenskaps6r samt
inEktsfordringar fdr innevarande rekenskapsgr. /

94L 216

60 962 095 60 962 095
60 962 ogs 60 952 095

-206 486

831 326 1123 264

649 840
1 907
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HsB Bostadsriittsfiirening Akallahtijden i Stockholm

Noter 20L5-72-37 2014-L2-3L

Not 13 Kortfristiga placeringar

Bunden placering 3-man HSB Stockholm
lYedlemskonto i Fonus

Not 14

1 500 000
587

1 800 000
470

Kassa och bank

Handelsbanken

r s00 587 1800 470

199 140 95 322
199 140 9s 322

Not 15 Firrendring av eget kapital

Belopp vid erets ing8ng
Resultatdisposition
Arets resultat
Belopp vid erets slut

Not 16 Skulder till kreditinstitut

LAne nstitut

Insatser
6 755 200 769 100

Yttre uh
fond

Balanserat
resultat AreE resultat

7 230 342
'499 910

47 5 193
a34 225

334 315
-334 315

r 7'13 443
5 755 200 769 100 6 730 432 1 309 419 1773 443

LSnenummer Rijnla
Renteandr

daq
N5sta 6rs

amorterinqBelopp
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek

754461
754462
BO5BB5

805886
841554
852113
855603
904195

2,3lok
2,3to/o
1,540/o

1,55o/o

l,lto/o
1,390k
1,24o/o

1,20o/o

2016-06 01
2016-06-01
2017 -12-01
2017 -12-01
2018-0+30
2019-06-01
2018-0G01
2016-03-04

3 657
4 164
4150
3 592
3 560
5 682
s 225
1 587

95
108
100
100
200
200
100
35

000
176
000
000
000
000
000
876

500
726
744
s50
344
600
000
580

Not 17

Lengfristiga skulder exklusive kortfristig del

Om fem Er bereknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppg8 till

Ovriga skulder till krediti nstitut

Kortfristig del av lengfristig skuld

dvriga skulder

31 621 0zl4

939 052

939 0s2

30 681 992

26 925 784

Not 18

Momsskuld
Skatteskuld
Kallskatt
ovriga kortfristiga skulder

Not 19 Upplupna kostnader och ftirutbetalda intSkter

Upplupna rAntekostnader
Fdrutbetalda hyror och avgifter
ovriga upplupna kostnader

75 637

624 176

39 304

22 761
7

41 553
11 316

7 234
0

38 070
0

61745
1 758 541

713 357
3206597 2 533 543

ovansteende poster bester av forskottsinbetalda intakter avseende kommande rakenskaps3r samt skulder
som avser innevarande rakenskapsAr men betalas under nastkommande er. /

/

uppl.
avqifter

39 210
181s 170
1 3s2 217
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HSB Bostadsrettsfairening Akallahtijden i Stockholm

Noter

th Frank Gaverot

l"lartin

Reija nen Steivor

ver revisionsberaftebe hat 1-l - Ll -Zcl6 lamnats bebSffande denna ersredovisning

Cl,,o^o. X l^, ^r* f*1, M,nfi"^1

2015-12-31 2014-12-31

Love Strandberg

Ld.d;
G Ralli

th,rol
Av fdreningen vald revjsor Av HSB Rilsf6rbund ftirordnad revisor

Marcus Petersson
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HSB Bostadsriittsftireni ng Akal lahtijden i Stockhol m

Totala kostnader
Personalkostnader

Avskrivning#nteko*nader 2%

Planerat underhell
t7%
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Drift
64%
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3 000 000
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Org Nr: 716416-6493

Revisionsherittelse
Till fdreningsstamman i HSB Bostadsrettsforening Akallahdiden i Stockholm, org.nr' 7164166493

Rapport om irsredovisningen

Vi har ulfort en revision av ersredovisningen forHSB

Bostadsrafisforening AkallahOjden i Stockholm ldr lakenskaps aret

201t01{1-2015-12-31.

Sfyrelsens ansvarrdre6rcdovisningen

Det er styrelsen som har ansvaret for att uppra$a en aEredovisning

som geren rettuisande bild enligt arcIedovisningslagen och for den

interna kontollsom styrelsen bediimer ar nodvandig fdr att upplatta

en arcredovisning som inle inneh afler vesentliga felaktigheler, vare

sig dessa beror pa oeg entlig heter eller p6 fel.

Revisorns ansvat

VAd ansvar ar afl uttala oss om Arsredovisningen pa grundvalav

v6rrevision. Granskninqen harutldrts enligl god redovisningssed.

ror revisom 
ua{8ltE.I)P i'nnebar dena an denne har utfdrl

revisionen enligt lntemational Standards on Auditing och god

revisionssed isverige. Dessa siandarder kraver att revisom foljer

yrkesetiska krav samt planerar och utlor revisionen for att uppna

rimlig sakefiet at arsredovisningen inle inneh Sller vasenllig a

lelaktigheter.

En revision innefattal attgenom olika Agerderinhamta

revisionsbevis om belopp och annan information i ars-

redovisningen, Revisorn valjerviika atgarder som ska u$oras, bland

annatgenom att bedoma dskema ldr vasenUig a felakligheter i

aoredovisningen, vare sig dessa belor pa oegentligheter eller pE

fel. Vid denna iskbed6mning beaktar revisom de delar av den

interna kontrollen som arrelevanta f6r hurfdreningen uppratar

ersredovisningen fdr attge en rattvisande bild isyfte att utforma

g ranskningsetg arder som ar andamahenliga med hansyn till

omsundighelema, men inte is,4te att gora ett uttalande om

effektiviteten i foreningens intema kontroll. En revision innefattar

ocksa en utvardering av andam6lsenligheten ide

redovisningsprjnciper som haranvanb och av rimligheten i

styrelsens uppskattningar i redovisning en, liksom en utvardering av

den dvergripande presentationen i ersredovisninge0.

Vi anser atlde levisionsbevis viharinhambt artlldckliga och

andamebenliga som grund fdr vara uttalanden.

Uttalanden

Enligt ver uppfattning har arsredovisningen upprattats i enlighet

med eGredovisningslagen och geren ialla vasentliga avseenden

ranvisande bild av ftirenlngens f nansiella stellning pet 2015-12-31

och av dessfinansiella lesultat och kassaioden f6r eret enligt

arsredovisningslagen. F6rvaltningsbelattelsen eI f6renlig med

ercredovisningens 6viga delaI.

Vi tillstyrker dad6r att ,dreningsstamman laststaler

resultaf akningen och balansrakningen f 6r f oreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra

f6 rfattn in gar

Utovervdr revision av arsredovisningen halvi even ulfdrt en

revision avforclaget til! dispositioner betaffande fdreningens vinst

ellerfdrlustsamtsty.elsens forvaltningf6r HSB

Bostadsreflsfdrening Akallahojden i Stockholm f6r lakenskaps6ret

2015-01-01 - 2015-12-31 .

Slyrclsers ansvar

Det arstyrelsen som har ansvaret ftir lorslaget till dispositioner

betaffanCe fdreningens vinst ellerfddust, och det 6r styrelsen som

har ansvarel for forvaltning en enligl bostadsrafislagen.

Revisoms ansvar

VArt ansvarer att med rimlig sakerhet uttala oss om forslagettill

dispositioner avfdreningens vinst eller fdrlust och om l6rvaltningen

pd grundvalav v6r revision,.Vl har utforl revisionen enligtgod

revisionssediSverige.,,

Som undeiag fdr vert uthlande om styrelsens fdrslag till

dispositioner bemffande foreningens vinst ellerfdrlust har vi

granskat om forslaget ar forenligt med bostadsratblagen.

Som underlag forvad uttalande om ansvaEfrihet harviutovelver

revision av 6rcredovisningen granskat vasentliga beslut, atgarder

och fiirhellanden iforeningen fdr att kunna bedama om nagon

slyrelseledamol ar ers6ttningsskyldig mot f6reningen. Vi har aven

granskat om n6gon styrclseledamot pa annatsatt har handlat istrid

med 6rsredovisningslagen eller lorening ens stadgar

Vi anser alt de revisionsbevis vihar inhamtat ertillrackliga och

endamabenliga som grund fdr vAra uttalanden.

Uftalanden

Vi tillstyrker att fdreningsstemman behandlar resultatet enligt

fijrslaget i fdrvaltning sberatreben och beviliar styrelsens ledamdler

ansvarslrihet lor rekenskapsaret.

stockhotm den 2l t\ -'LolL

Av foreningen vald

revisor Av HSB Riksf6rbund

forordnad levisor

/vr^rtt,t l!4tt>o"
Aua.hot^J rw)::l'





Valberedningens fiirslag till styrelse ftir brf Akallahtijden 2016 - 2017

I bostadsrattsfdreningens stadgar star att styrelsen ska besta av 3-11 ledamoter och hogst 4
suppleanter samt en HsB-representant. Vi ivalberedningen har haft ett gott samarbete med
styrelsen tdr 2015116. Vid vara intervjuer har det framkommit att antalet ledamdter har varit
bra och darfor har vi forsokt fa samma storlek pA styrelsen som foregeende ar.

Ledam<iter
Steivor Berntsen
Martin Nylander
Reija Rissanen
Love Strandberg
Raili Airas
Paul Gubril
Catharina lhrman
Elishwa Beniamin

Suppleant
Frank Gaverot

Revisor
Kristin Lidbtick

Revisorssuppleant
Kerstin Harnesk

Arvodesfdrslag
Styrelsen
Revisorn
Redaktoren fdr
infobladet
Ansvarig for
fdreningens webbsida

Torne6gatan 15
Pargasgatan 12
Pargasgatan 30
Pargasgatan 1

Pargasgatan 21
Pargasgatan 32
Pargasgatan 12
Torne6gatan 1 1

Torneagatan 15

Pargasgatan 30

Torneagatan 39

4 000 kr

1 ar kvar av mandatperioden
1 ar kvar av mandatperioden
'l ir kvar av mandatperioden
1 ar kvar av mandatperioden
Omval, 2 Ar
Omval, 2 Ar
Omval, 1Ar
Nyval, 2 6r

Nyval, 1 6r

Nyval, 1 6r

Nyval, '1 6r

Ofdrandrat
Oforandrat
OfOrandrat

Oforendrat

Till arbetsgrupper och aktiviteter
Max. 2 basbelopp (Okning med ett halvt basbelopp) fdr styrelsen att fordela som arvoden och
aktivitetsbidrag till arbetsgrupper och aktivitetsgrupper i foreningen.

Rapport frin valberedningens arbete
Valberedningen har bestAtt av Lars Asplund (sammankallande), Anne-Marie Andersson,
Monica Danielsson och Yngve Segerstrom. Vi har haft tio moten da alla ivalberedningen har
deltagit och dessutom har vi haft mailkontakt. Vi har intervjuat alla ordinarie ledamoter i

2015/16 ars styrelse. Valberedningen har inbjudit fOreningens medlemmar att nominera
kandidater till styrelsen genom notiser i Hojdarbladet, pd anslag i portarna och inbjudits till ett
c,ppet mote i P27. Ingen av dessa aktiviteter gav nagot resultat.
Vi har undersokt intresset for styrelsearbete hos ett flertal boende pa Akallahojden.

AkallahOjden den 20 april 2016
Lars Asplund, Anne-Marie Andersson, Monica Danielsson och Yngve Segerstrom

4 basbelopp
9 000 kr
4 000 kr

Valberedningen tackar medlemmarna och styrelsen for ett gott samarbete.





ANMALDA ARENDEN



Till arsstemman i bostadsrattsforeningen AkallahOjden 6r 2016

Motion angeende "fel avgift p6 min bostadsrdtt"

Nar bostadsrattsfrireningen bildades hade min legenhet en h6gre avgift di k6ket ansdgs ha en hcigre
standard pi grund av tillval av bland annat kakel och koksluckor. Den her typen av
standardbeddm n ing ligger inte lengre till grund f0r avgiftens storlek och har aldrig justerats vilket
inneburit att min avgift ar 96 kr h6gre an ftir lagenheter av motsvarande storlek.

Dd rfor yrkar jag att stamman beslutar att justera ner m in avgift med 96 kr i m Snaden for att fd ner
avgiften pe samma nivi som legenheter av motsvarande storlek. Jag yrkar pi att min avgift ska vara
4821 kr och att detta ska iindras med omedelbar verkan.

Ruse Tofilovski, Torneigatan 25, lagenhet 262

oOJKI

2--lsJole *



2t11t20i3 l dim tjllakallaHiden 2016- Googie Docs

Akallahojden

Motion titl stiimman 29 Feb 2016

Jag yrkar diirfor pa att styrelsen under aret genomf<ir foljande:

F6r lagemheter med p6tvingad utanpAliggande fast kabeldragning av genemsam kabel TV och
internet genom en lSgehet skall goras om till diskret kabeldragning i skyddad kabelkanal.
V6rde argumentation:

o Skyddar kabeln och forl6nger kabel livstid
o Mojlighet till underhdll av kabel (tex. kabelbyte) utan att fdrst6ra inredning
o Bdttre forutsdttningar vid renovering
o [Vinskar exponering av kabel, ldttare att skilja pa egna privata kablar i ldgenheten och

gemensam kommunikations kabel.
lnget har hdnt pE flera 5r sedan bytet till Comhem.

Fcir att bidra till bdttre milj6 genom att bidra och motivera tili byte till el-bilar sd skulle det beh6vas
minst e( laddstclpe Fa lex. Fa dedikeraC pa::i.ering vid glst par.kerlngen. D5#-,it,rLer jsi e=i
siyreisen genomfcir en forstudie genom sammarbete tex- med Fortum eller Vattenfall eller nSgon
enhet som har intresse och resurser att genomfdra detta.

Underskriven

ht s://docs.google.co.n/docum envd/1eOkPL, amz6dluDfAJkx5pl m LJ GdbmZlBrk TWam Abv,t/edit 1t1

Peter Yeung
T. 19

Wy_^r/ z0 l#oz- tt



Styrelsens svar pi motion angiende ftirtindring av mflnadsavgift

M6nadsavgifternas storlek baseras pA insatsen, d.v.s. den ursprungliga summa som liigenhetema
kdptes ftir niir ftireningen bildades. Ju hdgre insats, desto stdne del av den totala arsavgiften stir
den enskilda lZigenheten ftir. Insatsen skiljer sig it, som motioniiren konstaterar, beroende pA ett
antal val som gjordes vid ffireningens bildande, vilka inte har nAgon betydelse {tir liigenhetens
funktion eller standard idag.

Det finns ingen mrijlighet att justera en specifik liigenhets avgift utan att samtidigt justera samtliga
andra i ftireningen, dA fiireningen inte fir siirbehandla enskilda medlemmar eller grupper av
medlemmar. Det innebiir ocksi att insatsen inte kan siinkas rakt av ft)r de som ligger hdgre idag utan
samtliga insatser m6ste di jiimkas mot varandra, vilket innebiir att flera medlemmar kommer att fl
en hdgre avgift.

Liknande motioner har inkommit tidigare ir och di avslagits av ftireningsstzimman. Styrelsen
rekommenderar diirftir att j ustering av insatser gdrs niir annan )ttre anledning ftireligger, exempelvis
om behov av kapitaltillskott ftireligger.

Stltrelsens rekommendation till sttimmm tir diirfi)r

att avstyrka motionen i sin helhet

Styrelsens svar pe motion giillande kabeldragning i ltigenhet

Det {tirsta yrkandet, giillande kabeldragning i liigenheten, har behandlats p6 tidigare
ftireningsstiimma. Beslutet di innebar at elgard ftir att d6lja synlig kabeldragning filigger
ftireningen och att ska ske p6 begiiran av boende.

Styrelsens rekommendalion till sliimman tir ddrfbr

all anse motionen besvarad

Styrelsens svar pA motion giillande laddning av elbilar
Det andra yrkandet, giillande en ftirstudie av mcijligheten att satta upp stolpar fiir laddning av
elbilar, har redan tidigare diskuterats i styrelsen. Styrelsen st?iller sig diirftir positiv till ftirslaget och
hiller med om att en fdrstudie, diir bland annat frigor om finansiering, siikerhet och placering
utreds, 2ir Snskviird.

Styrelsens rekommendation till stiimman dr ddrjbr

zlr tillstyrka motionens andra yrkande



Ftirslag frin styrelsen angiende lokal pi Torneflga/ran 43

Styrelsen har l6tit undersdka mdjligheten att omvandla en kommersiell lokal pi Tomeagatan 43 till
liigenhet upplfrten med bostadsr2itt.

Situationen har dock komplicerats sedan kallelsen skickades ut, di det inte tir praktiskt mdjligt att
ftirse lZigenleten med en ing6ng frin trapphuset.

att lokalen skulle ha omvandlats till bostadsriitt
att insatsen hade satts till 390 kr/kvm, som iir den hdgsta insatsen ftir n6gon liigenhet i ftireningen

Styrelsen har fitt slutligt besked om Atgiirdsplan och kostnad {tir att ftirse ftireningen med
bergvlrme. Beriiknad kostnad ftir borrhAl, nddvlndiga ftiriindringar i undercentraler m.m. iir ca 20
000 000 konor och beriiknad besparing per 6r iir 1 700 000. Detta ger en paybacktid pA 8,9 &r.

Beriikningama Zir baserade pi ftireningens ftirbrukning 2014 och ftrsta halvaret 2015 och iir
preliminiira. Eventuella kostnadsrikningar bdr dock ej dverski da 10 %o.

Sedan beriikningama utftjrdes har styrelsen vidtagit Atgiirder ftir att minska vErmeftirbrukningen,
exempelvis in-ftirandet av ett system liir att rensa viirmeledningama. Det kan diirftir ftirmodas att
paybacktiden dkar nigot och att Ziven senare Atg[rder, som isolering av taken, kommer att minska
den faktiska besparingen. Det kan ocks6 noteras att elpriset har sjunkit och att ftireningen inte har
eget kapital, utan mAste lina till investeringen.

Styrels e n fi) res I fr r diirJii r

ott inga ytlerligare Atgiirder g2illande inftirande av bergviirme vidtas

Redovisning av arbete utifrin tidigare stemmobeslut om byte av trAd

Pi stiimman 2015 beslutades om en utredning av triiden pA den s.k. kommunalgdngen. Under Aret
har styrelsen konstaterat 6kat sprickbildning i asfalten och risk ftir intriingning av rd,tter i el- och
fiberledningar. Flera av traden iir placerade {iir niira huskroppama, vilket lett till behov av fela}tig
besk?irning fiir att undvika att grenar gdr mot fasad och balkong.

Pi grund av liiget ?ir det problematiskt att hitta lampliga trad att ersiitta oxlama med. Vissa trdd b6r
tas bort utan att aterplantering sker och diir tr2id b6r ers2ittas bdr hven placeringen ses 6ver. Styrelsen
anser sig i dagsliiget inte ha nddviindig och tillriicklig kompetens ftir detta arbete.

aff tre av treden vid Pargasgatan 18 och 20 fiills under 2016 utan Aterplantering
dll en arbetsgrupp av boende utses ftir att ta fram ftirslag i samarbete med triidgdrdsarkitekt

Styrelsen har ddrfi)r valt all dra tillbaka sitt fi)rslag som hade inneburil

Ftirslag frin styrelsen utifren tidigare stiimmobeslut om bergviirme

Sllt re I s e n fb res ldr d ii rfd r





FULLMAKT

Varje medlem har en r6st. Om flera medlemmar iiger bostadsriitten gemensamt, har de
bara en rrist tillsammans. Om en medlem [ger flera bostadsratter i Itireningen, har
denne bara en rdst.

Fysisk person fir utdva sin rdstrett genom ombud. Endast medlemmens make/maka,
registrerad partner, sambo, annan n[rstiende(ftriilder, syskon eller barn) eller annan
medlem ffir vara ombud. Ombud fir bara fiiretriida en medlem.

Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den giiller hdgst ett 6r efter utfiirdandet.

Fullmakt ges till

att liiretrada

med liigenhetsnummer

i bostadsriittsltirening

Underskrift bostadsraftshavare

Datum

Namn Underskrift

oft

HSB - der mdilighetema bor

Fullmakten behover inte vara bevittnad.





Ordlista

Arsredovisning: Bestir av en ltirvaltningsberattelse
samt den ekonomiska redovisningen.

F0rvaltningsbereftebe: Den del av
irsredovisningen som i /ex/ ftirklarar verksamheten
kallas ft rvaltningsberiittelse (ibland
verksamhetsberattelse el ler styrelseberafi else).

Fdrvaltningsberafielsen talar om vilka som haft
uppdrag i ftireningen, vad som i huvudsak
liirekommit samt redovisar en del fakta om antalet
medlemmar m m.

Den ekonomiska redovisningen, bokslutet, litljer
den EU-anpassade iLrsredovi sningslagen.
Redovisningen bester av resultatrakning,
balansriikning och noter. I resultat- och
balansr2ikningama redovisas klumpsummor. Noterna
innehiller mer detaljerad informal ion.

Resultatriikningen visar vilka intiikter respektive
kostnader ftrreningen har haft under trel. IntAkter
minus kostnader = irets dverskott/underskott.
Fdr en bostadsrAttsftrening g2iller det nu inte att fa
sa stort dverskott som mojligt, utan istallet att
anpassa intaktema till kostnadema. Med andra ord
ska irsavgiflerna beraknas sa att de tacker de

kostnader (inklusive avsafining till fonder) som man
vantar ska uppkomma. Fdreningsstamman beslutar
efter ftrslag frin styrelsen hur resullatet ska
hanteras.

Balansriikningen visar ftreningens tillgingar
(tillgangss idan ) och hur dessa finansieras
(skuldsidan). Pa tillgangssidan redovisas liireningens
anl2iggningstillgdngar i form av fastigheter och
inventarier samt {tireningens omsattningstillgingar i
form av t ex konlanter och andra likvida medel.
Pi skuldsidan redovisas fiireningens eget kapital
som innehtller medlemmamas insatser, balanserat
resultat och yttre fonden. dvriga poster pi
skuldsidan iir skulder till kreditinstitul och dvriga, t
ex leverantdrsskulder.

Anliiggningstillgingar iir tillgengar som iir avsedda
fiir I6ngvarig bruk inom ltireningen. Den vil<tigaste
anliiggningstillg6ngen iir liireningens fastighet med
mark och byggnader.

Avskrivningar: Viirdet pi fastigheterna och inkdpta
inventarier minskar pi grund av fiirslitning. Detta

redovisas som en kostnad ltir avskrivning i
resultatrakningen varje ir. Det viirde som star som
tillgang i balansrakningen iir viirdet efter alla
avskivningar.

Omslttningstillgingar kan i allmanhet omvandlas
till kontanter inom ett ar. Bland
omsattningstillgengar kan niimnas HSB
avrakningskonto och andra likvida medel.

Kortfristiga skulder iir skulder som fiireningen
maste betala senast inom ett ar. t ex
leverantdrsskulder.

Likviditet ar bostadsraft slitreningens ftrmiga att
betala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, rantor,
briinsle). Likviditeten erhalls genom att jamfiira
bostadsrattsfirreningens omsattningsti ll gangar med
dess kortfristiga skulder. Ar omsiittningstillgangarna
stiirre An de kortfristiga skuldema, ut likviditeten
tillfredsstiillande.

Skulder: Skulder till utomstaende; dels sidana som
ska betalas inom ett er, dels skulder till keditinstitut.

Fond ftir yttre underhill: Styrelsen ska uppratta
underhillsplan fiir f<ireningens hus. I irsbudgeten
ska medel avsattas fdr underhallet. Genom beslut om
arsavgiftens storlek sakentalls erforderliga medel
Iitr atl trygga underhillet av ftreningens hus. Beslut
om fondavsattning fattas av ltireningsstemman.

Fond liir inre underhill: I de
bostadsrattsltireningar som har en inre
underhillsfond, regleras avsiittningen till fonden i
bostadsrattsltireningens stadgar. Fondbeloppet enli gI
bal ansriikn inge n utvisar den sammanlagda
behillningen av samtliga bostadsriitters
tillgodohavanden. Fondens {tirdelning pA respektive
Itigenhet framgir av den avispecifikation som Iiiljer
inbetalningskorten yarje kvartal.

Stellda panter avser i fdreningens fall de
pantbrev/fastighetsinteckningar som lamnats som
s?ikerhet liir erhillna ltn.

Ansvarsfiirbindelser iir itaganden liir fiireningen
som inte bokals som kort- eller lAngfristig skuld.
Kan vara borgensftirbindelser eller avtalsenligt
Atagande, som avgiild.




