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Att bo i en bostadsrdttsfdrening
- vad innebdr det?

. I HSB bor du till sj alvkostnadspris. Det dr ingen annan sonr tjanar
pengar pi ditt boende. Arsavgiften (: minadsavgiften, "hyran" ginger
12) tlcker foreningens l[n, driftskostnader och fondavsiittningar lor t ex
reparationer och underhill.

. Med bostadsriitt "ager" du inte din lilgenhet i egentlig mening. Du iiger
dock bostadsriittsfdreningen tillsammans med ovriga
medlemmar/bostadsr,lttsinnehavare och har diirmed enligt
bostadsraittslagen en "i tiden obegriinsad nlttjanderAtt" till din bostad.
Du kan inte bli uppsagd si lange du fullgor dina skyldigheter. Du bor

. Dr.r och dina grannar besttimmer sj iilva hur Ibreningens mark och
gemensamma lokaler ska anvdndas. Varje ir viiljer ni en styrelse bland
er boende. Styrelsen har i uppdrag att skota {tireningens f6n'altning och
ekonomi. Med i styrelsen sitter en ledamot frin HSB. Det betyder att
styrelsen och bostadsraftsforeningen - genom HSBledamoten - har
hela HSB Stockholms erfarenhet och kunnande som stod. HSB erbjuder
ocksfl fbrtldpande utbildning f6r nya styrelseledamoter, kunskap iir en
viktig forutsattning for levande boendedemokrati.

Ta vara pi ftirdelnrna med bostadsrett i HSB. Du iir med och iiger
husen och miljiin. Du fir full insyn i ftin'altning och ekonomi.

Pd bakre omslagcls insida.fimts en ordlista ntedforklaringar till ndgra
at, de tanligaste begreppen sont;t'1rekomner i en frrsredovisning.

O ms lagsfoto : El i shv'a B e niam i n



@ Brf Ahqllqh6iden

KALLELSe - r6neNI NGSSTAwTUa
Medlernrnarna i HSB:s Brf Akallahdjden kallas hiirrned till ordinarie stamma
onsdagen den 3 maj kl 19.00 i Akalla By Kaffe serveras frAn kl 18.30.

Dagordning
I . Foreningsstiimmans cippnande
2. Yal av st?immoordlbrande
3. Anmiilan av stimmoordforandens val av protokollforare
4. Godkiinnande av rdstlZingd
5. Friga om nZirvaroratt vid foreningsstiimma
6. Godkiinnande av dagordning
7. Val av tv& personer att jiimte stiimmoordloranden justera protokollet
8. Val av minst tvi rostraknare
9. Friga om kallelse skett i behorig ordning
10. Genomging av styrelsens Srsredovisning
i l. Genomging av revisoremas berattelse
12. Beslut om faststaillande av resultatrakling och balansriikning
13. Beslut i anledning av bostadsrattsforeningens vinst eller lorlust enlig den fastst2illda

balansriikningen
14. Beslut om ansvarsfrihet for styrelsens ledam6ter
15. Beslut om arvoden och principer for andra ekonomiska ersittningar tbr styrelsens

ledamoter, revisorer samt valberedning
16. Beslut om antal styrelseledamoter och suppleanter
17. Val av styrelseledamoter och suppleanter
18. Presentation av HSBledamot
19. Beslut om antal revisorer och suppleant
20. Val av revisor/er och suppleant
21. Beslut om antal ledamoter i valberedningen
22. Yal av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordforande
23. Yal av ombud och ersiittare till distriktsstammor samt ovriga representanter i HSB
24. Av styrelsen till loreningsstimman hiinskjutna frigor och av medlemmar anmiilda

iirenden sont angivits i kallelsen
24.1. Motion angAende en dags forlingd oppettid av Primiirs fastighetsskotare
24.2. Motionangiende loriindringavgrovsopshanteringen
24.3. Forslag fr6n styrelsen giillande itervinningsrummet
24.4. Forslag fin styrelsen giillande inre fonden

25. FdreningsstZimmans avslutande

For information om deltagande i stamma, ombud, fullmakter och rostning viinligen se $18 i
f6reningens stadgar. Du finner stadgarna pA floreningens hemsida www.akallahojden.se

MEDTAG OWRTATET- SEAVTAL/BOSTADSRATTSBEVIS
Kista i april 2017l Uppsattes 2017-04-19

f---]
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AnSneDOVISNING

Fcir HSB Bostadsrdttsftirening AKALLAHOJDEN i Stockholm
Organisationsnummer 7 1 64 1 6 - 6493

Styrelsen Iiir brfAkallahdjden flr hiir avge sin irsredovisning ftir ftireningens verksamhet under
riikenskapsiret 2016-01-01 2016-12-31.

Arsredovisningen 2016 fttr BRF AKALLAHOJDEN bestar av tre delar:

1. Fdrvaltningsberiittelsen, som i ord beriittar om ftireningens verksamhet under 2016.

2. Resulta! och balansriikning, diir det ekonomiska resultatet presenteras i siffror.

3. Revisoremas beriittelse.

Efter Arsredovisningen bifogas ftiljande handlingar:

a) inkommande motioner och styrelsens svar p6 dessa

b) valberedningens beriittelse och {tirslag till stamman

lnnehillsfcifteckning
FORVA LTNTNGSBERIiTTELSE
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F6RVALTNINGSBERATTELSE

1. VERKSAMHETEN
Styrelsens mAlsiittning under 2016 har varit att Brf Akallahdjden ska fortsiitta att vara en
attraktiv fiJrening, i vilken medlemmar och hyresgZister ska kiinna sig n<ijda och trygga. En
ftiruts[ttning fiir detta iir att ftireningen bAde pA kort och lang sikt drivs med sA lSga kostnader
som mdjligt utan att underhAll och skdtsel av byggnader, mark och utrustning isidosiitts.

1.1 Allmdnt om fdreningen
Brf Akallahdjden har till iindam6l att friimja medlemmamas ekonomiska intresse genom att i
{tireningens fastigheter upplita bostadsliigenheter med nyttjanderiitt och utan tidsbegriinsning.
Fdreningen iir ett privatbostadsfriretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Fastighetema omfattar 25 huskroppar med sarnmariag! 271 l[genheter och 8 lokaler (varav 1

l2igenhetsftrskola och 1 kommunalt arbetscenter), 1 fristiende ftireningslokal och 1 fristiende
ftirskola. Total t'ta dr 22 349 kvm. Fdreningen har iiven 1 parkeringsdiick om ca 9000 kvm.

Tabell 1. Fiirdelning av fi)reningens fastigheter pd objektstyp
Objekt
BostadsrAtter
Lokaler
Parkering och garageplatser

271

10

361

20 444
1905
9 000

Fastighetema byggdes 6ren 1975-76 av Johl: Mattsson Byggnads AB. Fcirsta in{lyttning skedde
15 ma1 1976. Fastighetema ftirviirvades av HSB med tilltriide den I maj 7979.

Fdreningen har under 2016 varit fullv[rdesibrsiikrad i Protector. I ftirsiikringen har under aret
ingitt bostadsriittstilliigg och styrelseansvarsltirsiiking.

1.3 Medlemmar
Vid utgangen av 2016 hade fdreningen 353 medlemmar och 29 liigenhetsdverlAtelser hade
genomftirts. Antalet <iverlitelser motsvarar 10,7 %o av forenngens ldgenhetsbestand.

HSB har pi ftireningens uppdrag genomltirl liigenhetstillsyn in{iir 6verl6telse. Under 2016 har
styrelsen iiven hillit informationstrtiffar med kcipare ftire godkiinnande av 6verl6Ltelse.

Styrelsen tackar alla medlemmar fbr deras engagemang under det gingna Aret och vill passa pi
att iterigen hiilsa alla nyin{lyftade varmt viilkomna.

/

2

Fcireningen bildades den 27 februari 1979 och registrerades hos Liinsstyrelsen den 77 april7979
som Brf Tomei nr i 94 i Stockholm. NamnbJtet till Brf Akallah6jden 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 Fcireningens fastigheter
Fdreningen iiger och ltirvaltar fastighetema Pargas 3 (bamstuga), Pargas 4, 5, 7 (bostadshus),
Pargas 6 (ltireningslokal) och Pargas 8 (parkeringsdiick) i Stockholms kommun. Stadsmuseet
anser Pargas 4, 5 och 7 besitta ett hdgt kulturhistoriskl viirde.

Antol Kvm



2. VASENTLIGA HANDELSER UNDER OGH EFTER
nAxensxepsAner

2.1 Arsavgifter
2016-01-01 h6jdes Arsavgiften med 3 %o, varflr &rsavgiften under 2016 var 647 krkvm.
Observera att avgiften kan skilja nAgot mellan lika stora liigenheter, dA den baseras pA insatsen
och inte primiirt pi boy,tan. Arsavgiften liimnas oftiriindrad un der 2077.

2.2 Genomfrirt och planerat underhill
UnderhAllsplan ftir planerat periodiskt underhAll har upprattats av styrelsen. Planens syfte iir att
s?ikerstiilla medel lbr det planerade underhAll som kriivs ftir att hdlla fcireningens fastigheter och
mark samt utrustning i gott skick. Planen ligger iiven till grund liir styrelsens ftirslag till
stitnman om reservering till eller i ansprikstagande av underhAllsfond. Under aret utlttrt
underh6ll framgir av resuitatriikningen och tvi punkler kommenteras kort knedan.

Arbetet med att Ibmya undercentralema och viirmesystemet inleddes med bye av
stamventiler och expansionskiirl. Arbetet kommer att fortstitta under 2017.

Den renovering av garaget som var planerad till varen 2016 har skjutits upp till v6ren 2017
pA grund av omtolkning av kZinda fakta.

Stadgeenlig besiktning utftirdes under december 2016 och bdrjan av januari 2017 i samband
med bltet av fiirvaltare fran HSB till Primiir fastighetsftirvaltning AB.

Tabell 2. Pdgdende ellerframtida underhfill (enbart stt)rre dtgiide4

a

Tidpunkt Byggnadstlel Arynrd
2019
2018
2017-2018
201'7

2017
2017
2017

Ventilation
Vindar. kdllare
Vindar-
Palkeringsdiick
Varmesystem
Fasader'

Entr6er

ovK
Atgiirdcr giillande brandsiikerhet
TillZiggsisolering
Inplegneling. byte av brLrnnar, utviindig nr6lning
Fortsatt dversyn av v6rmesystemet
Driinering och andra itgiirder rnot fukt i kiillarplan
Milning och b1,te av skadade tr?idetaljer

Ttbell 3. Tidigare genomfrirt underhdll (enbart stdrre dtgtirder)
Tidpunkt Byggnulslet Atgtird

Btte av expansionskiirl och stamventiler
Atg?ilder giil lande taksakcrhet
Spolning av avloppsstammar
MiLlning av triidetaljer pi fasad
OVK samt a rder rned liil d av denua

2.3 Ovriga vasentliga hAndelser
Under 2016 upphandlades ny fiirvaltare och fran 2017-01-0i har fiireningen avtal om teknisk,
administrativ och ekonomisk ftirvaltning med Primiir fastighetsftrvaltning AB. Fdreningen iir
fortsatt medlem i HSB.

Under iret invigdes ocksA ett nltt <ivemattningsrum pi Tome6gatan 25.

2.4 Stimma
Ordinarie fiireningsst2imma Zigde rum i Akalla by den 10 maj. Vid st?imman deltog 48
rdstberiittigade medlemmar.,

Vatten och vanne
Tak
Stammar
Fasad
Ventilation

3
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2015
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2013-2014
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3. FORTROENDEVALDA
3.1 Styrelsen
Styrelsen har under 2016 bestAtt av fciljande ledam<iter

1 januari-l0 maj
Love Strandberg
Frank Gaverot
Catharina Ihrman
Raili Airas
Paul Gubril
Martin Nylander
Reija Rissanen
Steivor Bemtsen
Mattias Svensson

Ordfbrande
Vice ord{tirande
Sekreterare
Ekonomiansvarig
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

l0 maj -31 december
Love Strandberg
Martin Nylander
Catharina Ihrman
Raili Airas
Paul Gubril
Reija Rissanen
Steivor Berntsen
Elishwa Beniamin
Frank Gaverot

C)rdf?iran de

Vice ordftirande
Sekreterare
Ekonomiansvarig
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

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

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

Pi tur att avgi st6r Love Strandberg, Martin Nylander, Catharina Ihrman, Reija Rissanen samt
Steivor Bemtsen.

Styrelsen har 2016 haft 14 protokollftirda sammantriiden, inklusive konstituerande mdte.

3.2 Revisorer
Fdreningens revisor har frin ftireg6ende stiimma varit Kristin Lidblck och revisorssuppleant
Kerstin Hamesk. Extern revisor ar utsedd av HSB Riksftirbund.

3.3 Firmatecknare
Firmatecknare har fran 10 maj varit Love Strandberg, Martin Nylander, Catharina Ihrman
samt Raili Airas, alltid tva i ftirening. Till och med 19 maj var Love Strandberg, Frank
Gaverot, Catharina Ihrman samt Raili Airas firmatecknare, alltid tve i ftirening.

3.4 Distriktsombud
Distriktsombud har varit Paul Gubril

3.5 Valberedning
Valberedning har utgiorts av Anne-Marie Andersson, Lars Asplund, Monica Danielsson samt
Yngve Segerstrdm.

3.6 Arvoden
Stiimman beslutade att styrelsearvodet ska vara totalt 4 basbelopp samt 2 basbelopp ftir
ftirdelning inom arbetsgruppema. Revisorsarvodet har varit 9 000 kr och dessutom har arvode
utgitt till redaktdr {tir informationsbladet med 5 000 kr och ftir hemsidan likaledes med 4 000
k. (Basbelopp ftir 2016 var 44 300 kr.)

4
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4. ARBETSGRUPPER
Under 2016 har det funnits sju arbetsgrupper ftir att inom sina omriden identifiera och hantera
aktiviteter. De flesta arbetsgruppema har en eller flera styrelsemedlemmar som samordnare.

Ekonomi och avtal (Raili Airas, Love Strandberg, Martin Nylander, Bertil Hoffman, Jan
St6lhandske).
De tvi frirstniimnda har hanterat den ldpande ekonomiska 6vervakningen, {tireningens lin och
haft kontinuerlig kontroll av samtliga artai. Martin Nylander har varit drivande i upphandlingen
av {tirvaltningstjiinster. Bertil Hoffman och Jan Stilhandske har varit behjiilpliga i arbetet med
underh6llsplan och budget.

Fastigheter (inklusive garage och parkering) (Frank Gaverot, Paul Gubril, Reija Rissanen).
Gruppen har tagit fram {brslag pi ny liigenhet och upphandlat m6lningsarbeten inftir 2017, samt
deltagit i arbetet med att ltirbereda garagerenoveringen.

Atervinning och miljti (Martin Nylander, Love Strandberg).
Gruppen ansvarar ftir itervinning och grovsoprummet och bevakar idpande Ibreningens energi-
och vattenftirbrukning.

Information (Love Strandberg, Catharina lhrman, Reija fussanen).
Gruppen har ansvarat ftir information till boende genom att skriva texter till hemsidan och
medlemsblad, hiilsa alla nyin{lyttade viilkomna och arrangera informationsmdten ftjr dem.

IT-gruppen (Frank Gaverot, Paul Gubril, Love Strandberg) har hjalpt medlemmar med
intemetanslutning. Frank och Love har iiven varit fiireningens representanter i stJrelsen ftir
Akalla-Husby Netort (AIINT).

Htijdarseniorerna (Britt-Marie Leyon, Catharina Ihrman, Lena Larsson, Ame-Kristin
Johansson). Under aret har Hcijdarseniorema haft fem triiffar: bes6k pi Arm6museum,
en vtrtriiff, midsommartArta, lunchutflykt med Strdmma Kanal samt julbord.

Stugviirdarna (Kristin Lidback, Catharina Ihrman) ansvarar Itir bokning av fiireningslokal och
dvemattningsrurnmet, ser till att dessa iir i gott skick samt har kontakter med dem som hyr.

Utdver dessa bdr iiven de grupper som ftireningens medlemmar initierat niimnas, n2imligen:

Bouleklubben, som varannan onsdag anordnar bouletumeringar sommartid och dartkviillar
pi vintem.

Syjuntan, som trZiffas varaman torsdag {tir att umgis och liira av varandra.

Fdrslag pi ynerligare arbetsgrupper, medlemsaktiviteter och ansvariga ftir dessa mottages
tacksamt. 7

5
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5. EKONOMIRAPPORT

Arets intiikter uppgick till 16 801 tkr, vilket dr 334 tW h6gre iin fiireg6ende 6r. Fdriindringen
beror friimst pi irets avgiftshdjnirg pir3 %o och minskade garageintiikter.

Den totala fastighetskostnaden ligger 41 tkr 6ver budget och driftkostnaden 482 tkr civer budget.
Diagrammet nedan visar att de totala kostnadema fdr 2016 var h6gre an f6r 2014 och 2015.
Tabellen nedan tydliggcir att kostnadsdkningen framst beror pa reparationer och avsiittning till
yltre fond men samtidigt en minskning av riintekostnader.

Fcireningen hade vid Arets utgang lan pa totalt ca29,l Mkr placerade i Handelsbanken med en
rAntesats mellan 1,11 %o och 1,55 o%. Fdreningens belining iir d2irmed 1 425 krlm2 bostadsJta,
vilket motsvarar i genomsnitt 107 498 k/lagenhet. Under 2016 har fiireningen amorterat totalt
2,5 Mkr, varav 1,6 Mkr i form av extraamortering.

Nettot av de finansiella postema dr 112 tkr ldgre iin {tirra 6ret beroende pA det allmiinna
riinteliiget och ett gott samarbete med Handelsbanken under 6ret. Den inre underhillsfonden har
minskat med 1243 tkr.

2014 2015 2016 2015
Personalkostnader
FastighetsskOtsel

EI
Uppvarmning

Sophamtning
Fastighetsfdrsakrin9
Kabel-TV
FOrvaltningsarvoden
Tomttrattsavgald

Avsattning underhall
Skatt
Avskrivninsar

327
1391
664
391

2794
570
260
303
392
634

1139
656

2940
440

1192
452

'1374
9A1
345

27 t3
529
246
3AO
392
694

'1149
a27

3500
447

1't 96

354
1475
1325
349

611
272
397
412
640

1161
635

3500
459

1 '190
454

2
101
344
-36
154
a2
26
17
20

-54
12

-192
o

o
-129

<>

o2014

'14 953 15 420

Kostnader 2O14 - 2O16

a2015

6.,

16175 355

Tkr
400 0

3500

3000

2500
2000
1500

1000

soo
o

Bilil 1, Fiirdelning av kostnader 2014-201
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6. FLERARSOvensrxr
Tabell 4. JiimJiirelse av nyckeltal 2012-2016

Nyckeltal 2012 2013 2014 2015 2016

N€ttoomsAttning
Re sultat €fter
finansiella postcr
Arsavgift*, kr/kvm
l)rill* *, kr/kvm
Belining, kr/kvm
Soliditet,'7,

14 t42 14 640 ls 724 16 467 16 801

1513
554
444

't 782

428
582
424

1738
28%

334
599

405

I 684
29%

1. 113
629

424
1 541

33%

1679
647
432

I 425
36 9/.

fNyckeltal i tkr om inte annat anges)
+Genomsnittlig lrsavgift kr,&r,rn ftirdelas pi kr.rn-ytan ftir bostdder och beriiknas pi arsavgiftema exklusive
eventuellt separat debiterade konsumtionsavgifter (el, kabel-TV och liknande).
*+Genomsnittlig drift kr/kr.rn fbrdelas pi kvm-1tan ftir bostiider och lokaler och beriiknas pi driftskostnader
exklusive eventuella kostnader fiir planerat underhill.

Tabell 5. Fdriindring av eget kapital

FOrandring av eget kapital
uppl.

avqifter
Arets

resultat

Belopp vid Srets ingeng

Insatser

Yttre uh

fond

Balanserat

resultat

6 755 200 769 100 6 730 432 1 309 419 1 773 443

Reservering fond fiir ),ttre underhell 2015

Reservering fond fdr ),ttre underhall 2016

uttag yttre underhell 2015

Uttag yttre underhell 2016

Balanserad i ny rekning

1 052 423

3 500 000

0

-2 485 5t2

7 782 855

-t 052 423

-3 s00 000

0

2 485 5L2

1 773 443 -t 773 443

1 619 626

6 755200 76LOO 4797 343 101sgsl 1679 626

7. AVTAL OCH ENTREPRENAD

Fdreningen har genom a\ta1 anlitat HSB:s ftrvaltningskontor fiir fastighetsskcitsel och
fiirvaltning, Tingvalla Mark {br marksk<itsel och -underhill, Renik AB fbr stiidning av trapphus
och lokaler, RenhAllningsftirvaltningen Itir hushillssophiimtning, Suez Recycling AB (f d
SITA) ftir itervinnings- och grovsopor, Jiirftilla badrumsrenovering ftir byte av golvbrunnar,
Parking Partner fiJr parkeringsdvervakning, Securitas Itir boendemilj Oservice, Securitas
Fastighetsservice fcir jourlarm, Comhem genom AHN ftr kabel TV-niitet, Alektum ftir
indrivning av utestaende fordringar samt Protector fbrs2ikringar ftir fastighetsftrsiikring.

Fdreningen har dessutom pe entreprenad anlitat Ibljande ftiretag ftir underh6llsarbeten:

o Schneider Electric Buildings har servat vara elektroniska 16s och system
o PA:s Elservice AB har utftrt elinstallationsarbeten
o CBI Betonginstitutet AB har genomftirt undersdkning av tiickskikt och kloridhalt i garuget /

7

Arets resultat

Belopp vid erets slut
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8. MEDLEMSKONTAKT
8.1 Jouren
Varj e helgfri mandag och torsdag (e1 2016 - 14l8) mellan k1. 19.00 och 19.30 har tvi personer
i styrelsen haftjour i ftireningslokalen piPargasgatan 27 .

Jouren ,a till f6r att
o medlemmar pA ett enkelt siitt ska kuma fa kontakt med styrelsen och diskutera olika

synpunkter och problem
. medlemmar ska kunna lina bord, stolar m.m.
o medlemmar ska kunna fi infomation om hur betalning ska ske ftir bokade lokaler
. medlemmar ska kunna liimna bidrag till virt informationsblad
o dock inte ftir att anmiila fel, vilket grirs via frireningens hemsida

Alla medlemmar it varmt vZilkomna att liimna bidrag till informationsbladet. Det kan vara
inliigg som 16r oss alla, ftirslag till {iirblttringar, bilder fran omridet eller helt enkelt nigon
hiindelse som kan av vara intresse liir andra boende.

Bidrag till informationsbladet kan liimnas till ftreningslokalen Pargasgatan 27, dfuekt till
redaktciren, eller via e-post till infobladet.akallahojden@akalla.st.

8.3 Hemsida
F<ir ftireningens hemsida har Love Strandberg och Frank Gaverot ansvarat. Catharina Ihrman
har varit ansvarig {tir kontallema med leverantdren av den nya hemsidan.

9. FRITIDSLOKALER
F6reningen har fiJljande lokaler till uthyming ftjr medlemmar:

1 . Fdreningslokalen, Pargasgatan 27, bokas hela dygn frar kl. 12 till kl. 12 dagen diirpA.
2. Ovemattningsrummet, Tome6gatan 25, bokas hela dygn fian k1. 12 till kl. 12 dagen diirp6.
3. Bastun, Pargasgatan 46, kan bokas i 2-timmarspass.
4. Motionslokalen, Pargasgatan 27, kan bokas i 1-timmarspass. Motionslokalen har anviints

flitigt av fcireningens medlemmar under iret.

Fdreningslokalen anviinds friimst f<ir fester och fbreningsaktiviteter och civemattningsrummet
bokas oftast samtidigt med 1oka1en. Att boka {tlreningslokalen kostade under 2016 200 kronor
pi vardagar och 500 kronor pA helger. Ovemattningsrummet har kostat 350 kronor per dygn,
1500 kronor per vecka.

Tillgang till motionslokal eller bastu kostade 500 kronor per 6r, men endast 800 kronor ftir de
som dnskade tillgang till bAda lokalema. Framlbrallt motionslokalen anviinds flitigt. Bastun
renoverades under 2016 och var diirfdr stiingd en korlare p eriod. 

,
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8.2 Vert informationsblad - Vl PA AKALLAHOJDEN
F<ireningens informationsblad, "VI PA AKALLAHOJDEN", med information till boende har
utkommit med fl,ra nummer under aret. Redakt<ir har vadt Hakan S6derberg.
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10. AHN (Akalla Husby Niitort)
Akallahdjden, brf Pargas, brf Vikingen i Kista, brf Lofoten, brf Triidgardsstaden och
samfiillighetsftireningen Akalladalen utgdr ftireningen Akalla-Husby Natort (AHN). AHN har
Bahnhof som intemetleverant6r i det egna fibemZitet och ca 180 av ltireningens medlemmar var
vid irets slut anslutna till detta. AHNs fibemiit hAller hdg kvalitet, vilket ger mdjlighet till
mycket h<ig bandbredd och mdjlighet att ta in flera tjiinster i niitet. AHN jobbar aktiu med dessa

fr6gor.

AHN har byggt ut mottagningsanl2iggning Itir kabel-TV som Akallahdjden ansldt sig till frin
1 maj 2005. Distributdr ftjr kabel-TV via AHNs fibem[t iir Comhem. Frin ftireningens
anslutningspunkt distribueras kabel-TV via coaxiainiit till samtliga l2igenheter och lokaler.

Via AHN har styrelsen iiven tillgang till en filserver ftr backup av dokumentation samt ett
ritningsarkiv med liimplig programvara fijr hantering av ritningar._,

9
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11. FORSLAG TILL DISPOSITION AV ARETS RESULTAT
Arets resultat visar ett dverskott av 1 679 626 W.

Styrelsens ftirslag till resultatdisposition i dverensstiimmelse med gallande regler inneb2t att
6verskottet, efter dverfiiring till och uttag ur yttre fonden, enligt nedanstaende beriikning tillftirs
balanserat resultat.

Efter 2015 ars resultatdisposition 6kade yltre fonden med 1 052 423 kr fuiul 6 730 432 kr tlll
7 782 855 och balanserat resultat dkade med,l21 019 kr fian 1 309 419 k till 2 030 438 k.

Efter arets Ibreslagna resultatdisposition kommer )'the fonden att bli 8 797 343 kt och
balanserat resultat 2 695 576kt.

Styrelsens disposition
Balanserat resultat
Arets resultat
Reservering till underh6llsfond
I anspr6kstagande av underhillsfond
Summa till stammans ftirfogande

STYRILStrN

2 030
1 679

-3 500
2 485
2 695

438
626
000
512
576

2 69s s76

Ytterligare upplysningar betriiffande fiireningens resultat och stiillning finns i efterftiljande
resultat- och balansr2ikning med tillh6rande tilliiggsupplysnin1w.,

10

Stiimman har att ta stiillning till:
Balanseras i ny riikning
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Styrelsen fdr
HSB Brf Akallahojden i Stockholm

Org.nr: 7164L6-6493

f3r hiirmed avge Srsredovisning for foreningens
verksamhet u nder riikenskapsSret

2016-01-01 - 20t6-12-32
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HSB B]f Akallahtijden i Stockholm

Resultatrikning
2016-01-01
20r6-12-31

2015-01-O1
2015-12-31

Rtirelseintikter
Nettoomsattning

Riirelsekostnader
Drift och underhSll
Ovriga externa kostnader
Planerat underhell
Personalkostnader och arvoden
Avskivningar av materiella anliiggningstillgAngar
Summa rdrelsekostnader

Rtirelseresultat

Finansiella poster
Rdnteintakter och liknande resultatposter
Riintekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Arets resultat

Not 1 16 800 919 76 467 497

Not 2

Not 3

-10 102 080
-560 348

-2 485 5L2
-357 633

-1 196 465

-9 466 047
-696 962

-2 447 577
-355 930

-1 195 ,l6s
Not 4

Not 5
Not 6

-t4 702 038

2 098 882

38 496
-457 75r

-14 162 987

2 304 516

55 649
-586 722

-4t9 255

I 679 626

-531 073

1773 443
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HSB B]f Akallahtijden i Stockholm

Balansrikning 2016-12-31 2015-12-31

TillgAngar

Anlaggningstillgengar
l,lateriella anlaggningstillg'nga r
Byggnader och mark
Inventarier och maskiner

Fina ns ie lla a n lii gg n ingstillgS nga r
Andra lSngfristiga vardepappersinnehav
Andra lSngfristiga fordringar

Summa anlaggningstillgSngar

OmsEttningstillg&ngar
Ko rtfris t i g a fo rd ri n g a r
Avgifu-, hyres och andra kundfordringar
Avrakningskonto HSB Stockholm
Placeringskonto HSB Stockholm
Ovriga fordringar
Fdrutbetalda kostnader och upplupna intaKer

Not 7
Not 8

Not 9
Not 10

Not 11

Not 12

Not 13

Not 14

45 764 070
362 536

46 285 972
437 099

45 526 606 46723 071

10 700
53s 070

10 700
831 326

545 770 842 026

46 072 376 47 565 097

139 236
t 487 467
2 651 962

9 593
830 r72

10 161
2 t33 007
7 249 997

0
65L 747

5 118 430

672

1 985 587

4 044 906

I 500 587

199 140

7 L04 629 5 744 633

53 177 005 53 309 7,7

KortFristiga placeringar

Kassa och bank

Summa omseftningstillgengar

Summa tillgAngar
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HSB Brf Akallahtijden i Stockholm

Balansrtkning

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Insatser
UpplStelseavgifter
Yttre underhAllsfond

Frix eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa eget kapital

Skulder
Ldngfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Korfristiga skulder
Skulder till keditinstitut
Leverantdrsskulder
Skattesku Ide r
Fond for inre underhall
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och fdrutbetalda intakter

Summa skulder

Summa eget kapital och skulder

Not 15

Not 17

Not 18
Not 19

6 755 200
769 700

8 797 343

6 755 200
769 100

6 730 432
7632t643 14 254 732

1 015 950
L 679 626

19 077 220 77 337 593

28 237 876 30 681 992

900 000
r 772 957

35 816
345 647
321 856

2 557 633

939 052
689 390

25 578
3s3 890

7s 637
3 706 597

5 927 909

34 159 785

5 290 145

35 972 737

53177 005 53 309 730

20L6-12-3L 2015-,-2-3L

1 309 419
7 773 443

2 695 577 3 082 861

Not 16 28 237 876 30 681 992
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HSB Brf Akallahtijden i Stockholm

Kassafltidesanalys
2016-01-01
2016-12-31

2015-Ol-01
2015-12-31

Liipande verksamhet
Resultat efter finansiella poster

Justering fiir post€r som inte ingAr i kassaflaidet
Avskrivningar
Kassaflode fr5n lopande verksamhet

Kassafl tide fren f6riindringar i rtirelsekapital
Okning (, /minskning (+) kortfristiga fordringar
Okning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder
Kassaflode fran lcipande verksamhet

Investeri ngsverksa m het
Investeringar i fastigheter
Investeringar i maskiner/inventarier
Investeringar/forsaljningar av finansiella anlaggningstillgengar
Kassaflode f rAn investeringsverkamhet

Finansieringsverksamhet
Okning (+) /minskning (-) av lSngfristiga skulder
Kassafl6de fr8n fl nansieringsverksamhet

Arets kassafliide

Likvida medel vid arets btirjan

Likvida medel vid Arets slut

I 679 626 L 773 443

1 796 465 1 196 465
2 876 091 2 969 908

-3L7 093
676 8L7

290 579
422 746

3 235 815 3 683 233

0
0

296 2s6

0
-29 403

291 938
296 2s6 262 535

-2 489 168 -2803 L76
-2 489 168 -2 803 L76

1 042 903 I142 592

5042725 3 940 133

6 r25 528 5 0a2725

I kassaflddesanalysen medraknas fdreningens avrakningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto
hos HsB Stockholm in ide likvida medlen. _,

@
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HSB Brf Akallahtijden i Stockholm

Redovisnings- och vSrderingsprinciper samt tivriga bokslutskommentarer

Fdreningen tillampar sig av av Srsredovisningslagen och bokfdringsnamndens allmiinna red BFNAR 2012i1(K3).
Belopp anges i kronor om inget annat anges.
Tillgangar och skulder har varderats till anskaffningwarden om inte annat anges nedan.
Fordringar har upptagils till de belopp varmed de beraknas inflyta.

Avskrivning fastighet
Fastighetens betydande komponenter beddms ha vAsentligt skilda nyttjandeperioder/avskrivningstider och darmed har
fastighetens anskaffningsvarde fdrdelats pe v;jsentliga komponenter. Nyttjandeperioden fdr komponenterna bed6ms vara
mellan 15 till 120 er. Komponentindelningen har genomfcirts med utgengspunkt iSABO5 vagledning for komponentindelning
av hyresfastigheter men med anpassning till bostadsraftsfdreningens sArskilda fdrutsiittningar.

Byggnadens komponenter skrivs av linjart dver nyttjandeperioden och har under eret skrivits av med 7,84 o/o av
anskaffninqsvardet.

Avskrivning inventarier och maskiner
Avskrivning sker med 20% pA anskaffningskostnaden,

Fond fiir yttre underhell
Reservering for framtida underhell av foreningens fastigheter sker genom vinstdisposition pe basis av fdreningens
underhellsplan, Avsattning och iansprekstagande frSn underh8llsfonden beslutas av sGmman.

Fastighetsavgift /fastighetsskatt
Foreningen beskattas genom en kommunal fastighetsavgift pe bostiider som hdgst fer vara 0,3 % av taxeringsvArdet fair

bostadsdelen, Fdreningens fastighetsavgift var fdr rAkenskapseret 1 268 kronor per lagenhet.

Fdr lokaler betalar fiireninqen statliqa fastiqhetsskatt med 1 yo av taxerinqsvArdet for lokaldelen

In komstskatt
En bostadsrAttsfdrening, som skattemAssigt ar aft betrakta som ett privatbostadsfdretag, belastas vanligtvis inte med
inkomstskatt. Beskattning sker med 22 0/o fdr verksamheter som inte kan hanfciras till fastigheten, t ex avkastning pe en del
placeringar.

Fdreningen har sedan tidigare er ett skattemassigt underskott uppgSende till 32 219 521kr.
,/

@
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HSB Brf Akallahtijden i Stockholm

N oter
2016-O1-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

Not 1 Nettoomsettning

Arsavgifter
Arsavgifter el
Hyror
Bredband
F0rsakingsers:ittni ng
ovriga intakter
Bruttoomsattninq

Avgitu- och hyresbortfall
Hyresfdrluster

Not 2 Drifts och underhell

Fastig hetsskotsel och lokalverd
Reparadoner
EI

Uppviirmning
Vatten
Sophamtning
Faslighetsfiirsijkring
Kabel-Tv och bredband
Fastjghetsskaft
Fdrvaltningsarvoden
Tomtrettsavgeld
ovriga driftskostnader

Not 3 0v ga externa kostnader

Bevakningskostnader
Fdrbrukningsinventarier och varuinkdp
Administrationskostnader
Extem revision
Konsultkostnader
lYedlemsavgifter

Not 4 Personalkostnader och arvoden

ANode styrelse
Revisionsarvode
ovriga arvoden
Ldner och tivriga ersettningar
Sociala avgifter
ovriqa personalkostnader

Not 5 R5nteintSkter och liknande resultatposter

13 247 376
2 400

3 444 678
3 780

38 272
203 009

12 861
2

3 435
12

58
199

336
400
903
650
623
517

16 939 515 1.6 570 429

10 102 080 I 466 047

1 414 843
1 324 661

348 910
2 926 5L1

610 706
272 280
396 978
412 392
4s9 338
639 818

1 161 405
74 234

1 374 103
981 470
384 886

2 772 658
529 188
245 960
380 064
411 124
447 073
698 012

1 149 163

92 346

2614t3
113 335
106 962
20 000

157 152
38 100

278 776
9t 572

134 900
22 000

0
33 100

560 348 696 962

233 230
9 000

26 350
6 145

68 068
14 840

240 520
9 000

20 500
3 200

67 943
14 767

357 633 355 930

RenteintAkter aw5kningskonto HSB Stockholm
RAnteintakter HSB placeringskonto
RSnteintiiKer skattekonto
Renteintekter HSB bunden placering
ovriga renteintakter

652
1 971

125
8 669

27 079

510
1 540

14
16 509
37 075

38 496 55 649

Not 6 Rentekostnader och liknande resultatposter

Rentekostnader lSngftistiga skulder
ovriga rentekostnader

45L 768
5 983

582 145
4 577

457 75t s86727

-138 512 -r02 536
-84 -396

16 S00 919 t6 467 497
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HSB Brf Akallahiijden i Stockholm

Noter 2016-a2-31 2015-12-31

Not 7 Byggnader och mark

Ackumulerade anskaffningsv5rden
Anskaftuin gsviirde byggnader
fuels investeringar
Utgeende ackumulerade anskaftningsverden

Ingeende avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgeende ackumulerade avskrivningar

utgeende bokfirrt vSrde

-14 676 123
-t 121 902

-t3 554 221
-1 t21902

-15 798 025

4s 164 070

-74 676 123

46 245 972

112 000 000
8 400 000

105 000 000
B 800 000

30 000 000
3 171 000

28 000 000
2 222 000

643 5B5
0

614 $2
29 403

60 962 095 60 962 095

643 585 643 585

153 571000 L44 022 000

60 962 095
0

60 962 095
0

-206 446
-74 563

-131923
-74 563

Not 8 Inventarier och maskiner

Ackurnulerade anskaffnin gsviirden
IngAende anskaff ningwArde
Arets investeringar
Utgeende ackumulerade anskaffningsverden

Ackumulelade avskrivningar enligt plan
Ingeende avskrivningar
Arets avskrivningar
[rtgeende ackumulerade avskrivningar

Aokftirt v:irde

Not 9 Aktier, andelar och verdepapper

Ingeende anskaff ningwerde
Utgeende ackumulerade anskaftningsviirden

Taxeringsviirde
TaxeringsvS rde byggnad - bostiider
TaxeringsvSrde byggnad - lokaler

Taxeringsverde mark - bostader
Taxeringsvairde mark - lokaler
Summa taxeringsverde

Andel i HSB Stockholm
Andel i Fonus
Andel iAHN

-241 049 -206 446

362 536 437 099

10 700 10 700
10 700 to 700

535 070 831326

500
200

10 000

500
200

10 000

831 326
-296 256

1 123 264
-291938

Notlo 6vrigafinansiellaanleggningstillgAngar

IngAende anskaffnlngsvarde
Arets investe ringa r
Utgeende ackumulerade anskalfningsvarden

Not 11 rdvriga kortfristiga fordringar

Skattekonto
l,l o msford ra n

Not 12 Ftirutbetalda kostnader och upplupna int5kter

Fdrutbetalda kostnader
Upplupna intaker

2 229
7 3€A

0
0

9 593 0

827 755
2 417

649 840
1907

830172

ovan$eende poster bester av fdrskottsbetalda kostnader avseende kommande rakenskapsar samt
lnttikLsfordrinqar ftir lnnevarande rekenskapser.

6517 47
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HSB Brf Akallahaijden i Stockholm

Noter
Not 13 KortfristiEa placeringar

Bunden placering 3-mAn HSB Stockholm
Medlemskonto Fonus

0 1 500 000
587612

612 1 500 547

Not 14

Not 15 Fdrendring av eget kapital

Not 15 Skulder till kreditinstitut

LB n einstitut

uppl.
avgifter

Yttre uh
fond

Balanserat
resultat Aretsresultat

Kassa och bank

Handelsbanken
1 985 587 199 140

Insatser
6 755 240 769 r00 6 730 432

2 066 911
1 309 419 1773 443

293 464 1773 443
t 619 626

6 755 200 769 100 a 797 343 t 015 950 L 679 626

LAnenummer Ranta
REnteendr

dag
Nesta ars

amofteringBelopp
Stadshypotek
Stadshypotek
stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek

805885
805886
841554
852113
855603
9470t4
947020

1,54o/o

1,55o/o

1,11o/o

\394k
1,24o/o

1,45o/o

2017-12-01
2017-12-01
2018-04-30
2019-06 01
2018-06-01
2016-09-01
2016-09-01

4 050 744
3 492 550
3 360 344
s 482 600
5 125 000
3 610 000
4 010 638

100 000
100 000
200 000
200 000
100 000

0
200 000k 1 50k

LAngfristiga skulder exklusive kortfristig del

Om fem 3r beriknas nuvarande skulder till kreditinstihn uppge tjll

29 131876 900 000

28 231816

24 631476

46 463 500 51 857 000

900 000 939 052

stelHa sekerheter
Fastighetslnteckningar stellda fdr skulder till kreditinstitut

Not 17 ovriga skulder till kreditinstitut

Kortfristig del av lSngfristig skuld

Not 18 Ovriga skulder

Depositioner
skatteskuld
Momsskuld
KAlbkatt
ovriga kortfristiga skulder

321456 75 637

Not 19 Upplupna kostnader och fS.utbetalda intekter

LJpplupna r?intekostnader
Fdrutbetalda hyror och avgifter
ovdga upplupna kostnader

2AO 222
0
0

41634
0

0
7

22 761
41553
11 316

31362
155 384

2 364 887

39 210
1815 170
1 352 217

Not 20

2016-12-31 2015-12-31

1 985 587 199 140

Belopp vid Srets ing8ng
Resultatdisposition
Aiets resultat
Belopp vid erets slut

2 551 633 3 206 597

Ovanstlende poster b€ster av fdrskottsinbetalda intikter avseende kommande rakenskapsSr samt skulder
som avser innevarande rekenskapser men betalas under nestkommande er.

v5sentliga hendelser efter erets slut

Inga vasentliga handelser har skett efter 6rets slut 
.,,
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HSB Brf Akallahtijden i Stockholm

Noter 2016-12-31 201s-12-31
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Revisionsberittelse
Till fdreningsstdmman i HSB BrfAkallahojden iStockholm, olg.nL T'16416-6493

Rapport om ersredovisningen

Som del av en revision enligt ISA anvanderjag professionellt

omddme och har en professionellt skeptisk instillning under hela

revisionen. Dessutom:

identifierar och beddmer jag riskema 16r vesentliga

felaktigheter iarsredovisningen, vare sig dessa beror pe

oegenlligheler eller pe fel, utformar och utfd'

granskningsetgarder bland annat utifren dessa dsker och

inh,mtar revisionsbevis som ar tillr?ickliga och

andamalsenliga fdr att ulgtira en grund fdr mina uttalanden.

Risken fdr att inte upptacka en vasentlig felaktighet lill f6ljd av

oegentligheter er hdgre en for en viisentlig felaktighet som

beror pa fel, eftersom o€gentligheter kan innefatta agerande i

maskopi, forfalskning, avsiktliga utelSmnanden, felaktig

inlormation eller asidosatande av intem kontroll.

skaffar jag mig en forslaelse av den del av fdreningens

intema kontroll som har betydelse f6r min reyision fdr att

utforma granskningsetgarder som ar lempliga med hensyn lill

omstandighetema, men inte fdr att uttala mig om

effektivitelen i den intema kontrollen.

Ultalaoden

Vi har utfdd en revision av ersredovisningen fdr HSB Brf

Akallahdjden i Stockholm ldr er 20'16.

Enlid var uppfattning har arsredovisningen uppretah ienlighet
med aBredoyisningslagen och ger en i alla vasentliga avseenden

raflvisande bild av f6reningens linansiella stallning per den 31

december2016 och av dess llnansiella resultat och kassafldde fdr

aret enligt eISredovisningslagen. Fdrvaltningsberatelsen ar
fdrenlig med arsredovisningens dvriga delar.

Vi tillsty*er derfdr att fdreningsstdmman faststeller

resullatrekn;ngen och balansrekningen folforeningen.

Grund fdt uthlanden

Vi har utfdrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Revisoremas ansvar enligt denna sed beskdvs narmare i avsnitten

Revisom ulsedd av HSB Riksldhunds ansvar &h Den

fare n ingsv ald a re v i s om s an s v a r.

Vi er oberoende i fdrhellande lill fdreningen enligt god revisorssed i

Sverige. Reyisom utsedd av HSB Riksf6rbund harfullgjort sitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de reyisionsbevis vi har inhamtat eI tillrackliga och

endamalsenliga som grund fdr vera uttalanden.

Slyre,sers arlsvar

Det er styrelsen som har ansvaretfor att arsrcdovisningen

upprefias och att den ger en refivisande bild enligt
arsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar even 16r den intema

kontroll som de beddmer er ntuvandig fdr att uppratta en

arsredovisning som inte inneheller negra v6sentliga felaktigheter,

vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pe fel.

Vid upprettandet av ercredovisningen ansvarar styrelsen fdr
beddmningen av f6reningens fdrmaga alt fortsefla verksamhelen.

De upplyser, ndr sa er tillamdigt, om fdrhallanden som kan

piverka fdrmagan att fortsetta verksamheten och att anvanda

antaqandet om fortsatt drift. Antagandel om fortsatt drift tillampas

dock inte om styrelsen avser att likvidera fdreningen, upphdra med

verksamheten eller inte har nagot realistiskl alternativ tillatt gora

nagot av detla.

Revisom ulsedd av HSB Riksfdtbunds ansvat

Jag har utfort revisionen enligl lnternational Standards on Auditing
(lSA) och god revisionssed i Svedge. Mitt mel ar att uppna en

dmlig grad av sekehet om huruvida ersredovisningen som helhet

inte innehaller negra vesentliga felaktigheter, vare sig dessa beror

pe oegentligheter eller pi fel, och att l6mna en revisionsberettelse

som innehaller vara uttalanden. Rimlig sekerhet aren hdg grad av

sakerhet, men er ingen garanti fdr atl en revision som utfdrs enligt

ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptdcka en

vesentlig felaktighet om en s6dan linns. Felaktigheter kan upps6
pA grund av oegentligheter ellerfeloch anses vara vesentliga om

de enskilt eller tillsammans dmligen kan fdrvanlas peverka de

ekonomiska beslut som anvandare fattar med grund i

ersredovisningen.

uNerderar jag lampligheten i de redovisningsprinciper som

anvands och rimligheten i styrelsens uppskattningar i

redovisningen och lillh6rande upplysningar.

drariag en slutsats om lamdigheten i att styrelsen anvander

antagandet om fortsatt drift vid uppratandet av

ecredovisningen. Jag drar ocksa en slutsats, med grund ide
inhambde revisioosbevisen, om huruvida del finns nagon

vesentlig osakerhetsfaktor som avser sejana hendelser eller

fdrhallanden som kan leda till betydande tvivel om

fdreningens fdrmfua att fortsatta verksamheten. 0m jag drar

slutsatsen att det fnns en vesentlig osekerhetsfaktor, meste

jag i revisionsberattelsen fesla uppmarksamheten pa

upplysningama i 6rsredovisningen om den vasentliga

osakeftetsfaktom eller, om sedana upplysningar er

otillrackliga, modifiera uttalandet om arsredovisningen. Mina

slutsatser baseras pe de revisionsbevis som inhemtas fram

tilldatumet fdr revisionsberattelsen. Dock kan framtida

hAndelser eller fOrhillanden g6ra att en fdrening inte lengre

kan fodsetta verksamheten.

. utverderarjag den overgripandepresentationen,strukturen

och innehellet i ersredovisningen, daribland upplysningarna,

och om irsredovjsningen aterger de undediggande

transaktionema och handelsema pe ett sett som ger en

ralvisande bild.

Jag meste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten fdr den. Jag
meste ocksa informera om belydelsefulla iakttagelser under
revisionen, daribland de betydande brister iden inlerna kontrollen

som jag identilierat.

Den ftircningsvalda rcvisons ansvar

Jag har utfdrt en revision enligt revisionslagen och diirmed enligt
god revisionssed i Sverige. Mifl mal iir alt uppna en rimlig grad av

sakerhet om huruvida arsredovisningen har upprattats ienlighel
med ersredovisningslagen och om ersredovisningen ger en

rettvisande bild av fdreningens resultat och stallning.



Rapport om andra krav enlig lagar, andra
f6rfattningar samt stadgar

Uflalenden

Utdver vir revision av ersredoyisningen har vi aven utfdrt en
revision av styrelsens f6rvaltning fdr HSB BrfAkallah6jden i

Stockholm fdr 4r2016 samt ay fdrslaget tilldispositioner
betreffande fdreningens vinst eller fddust.

Vi tillstyrker att fdreningsstemman behandlar resultatet enligt
fdrslaget i fdrvaltningsberetelsen och beviljar styrelsens ledamdter

ansyarsfrihet fdr rekenskapsaret.

Grund tiit ultelenden

Vi har utfdd revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vart

ansvar enligt denna beskrivs namare i avsnittet Revisoms ansvat.

Vi er oberoende i fdrhellande till fdreningen enligl god revisorssed i

Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksfdbund har idvrigt fullgjort

sitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser atl de revisionsbevis vihar inhamtat SrtillrAckliga och

endamalsenliga som grund fdr vara uttalanden.

S(yrelse[s arsvar

Det er styrelsen som har ansvaret fdrfdrslaget tilldispositioner
betr5ffande fdreningens vinst ellerfdrlust. Vid fdrslag till utdelning
innefaltar delta bland annat en beddmning av om uldelningen ar
forsvarlig med hansyn till de krav som fdreningens ve*samhetsart,
omfatlning och risker st.ller pe storieken av foreningens egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och staltning i ovdgt.

Styrelsen ansyarar for fdreningens organisalion och forvaltningen
av fdreningens angelegenheter. Detta innefattar bland annat ati
fo(ldpande bedoma fdreningens ekonomiska situation och atltillse
att fdreningens organisalion Ar utformad se att bokfdringen,

medelsfdrvaltningen och fdreningens ekonomiska angelalenheter i

dvrigt kontrolleras pi etl belryggande satt.

Revisoms arsvar

Vert mal befeffande revisionen av ldrvaltn ingen, och darmed vart
uttalande om ansvarsfrihet, eratt inhamta revisionsbevis fdr att
med en rimlig grad av sekerhet kunna beddma om negon

styrelseledamot i negot vesentligt avseende:

. ldretagit n6gon itg5rd eller gjorl sig skyldig till nagon

fdrsummelse som kan fdranleda ersatlningsskyldighet mot

fdreningen, eller

. p6 n5gol annat sitt handlat i strid med bostadsratblagen,

lillempliga delar av lagen om ekonomiska fdreningar,

arsredovisningslagen eller stadgama.

Vad mel belraffande revisionen av fdrslaget tilldispositioner av
fdreningens vinst ellerfddust, och d;rmed vart utlalande om detta,

ar att med rimlig grad av siikedet beddma om fdrslaget arfdrenligt
med bosladsraftlagen.

Rimlig sikefietdren hdg grad av sakefiet, men ingen garantifdr

att en revision som utfdrs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer atlupdacka etgerder eller fdrsummelser som kan

fdranleda ersetlningsskyldighet mot fdreningen, eller att ett fdrslag
till dispositioner av fdreningens vinst ellerfddusl inte arfdrenligt
med bostadsr,ttslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
anvender revisorn ulsedd av HSB Riksfdrbund professionellt

omddme och haren prolessionelit skeptisk installning under hela
revisionen. Granskningen av fdrvaltningen och fdrslaget till
dispositioner av fdreningens vinst eller f6dust grundar sig kemst pe

revisionen av rdkenskapema. Vllkatillkommande
granskningsatgerder som utfdrs baseras p6 revisorn ulsedd av
HSB Riksfdrbunds professionella beddmning med utgangspunkt j

risk och vasentlighet. Det inneber att vi fokuserar granskn ingen pe

sedana atgerder, omraden och fdrhallanden som er vasenlliga fdr
verksamheten och der avsteg och dvedradelser skulle ha sarskild
betydelse for fdreningens situation. Viger igenom och prdvar

laltade beslut, beslutsunderlag, vidtagna Etgarder och andra
fdrhallanden som 5r relevanla fdr vart unalande om ansvarsfrihet.

Som undedag fdr ve( uttalande om styrelsens fdrslag till
dispositioner betrlffande fdreningens vinsl eller fdrlust har vi
granskatomfdrslagel erforenligt med bostadsratlslagen.

Srockhotm den il t! - zOfi

l\,larcus Petersson

Aukloriserad revisor

1,1 , ,'51 ,' t /'' ' l'i t^
Av fdreningen vald revisor

Av HSB Riksfdrbund

utsedd revisor

1*e, llk //*,x1,, :, /-:;//a>,t
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Llt- tt

Motion om en dags fdrlangd dppettid fcir Primdrs fastighetsskdtare

Att tas upp p6 Brf Akallah0jdens drstdmma 2017

Jag anser att Primdrs fastighetsskdtare ska finnas tillg6ngliga fdr oss
boende en dag/vecka lingre tid t.ex till kl. 18

Det iir dSlig service fdr oss som arbetar heltid att vi kan fi sista
besdkstiden k|.15.30,i och med att de slutar k|.16.00

Det resulterar i att vi som arbetar i Sthlm city t.ex m6ste ta tjainstledigt
ca 2 timmar f6r att kunna mtita upp. Som i mitt fall.

Hsb hade fdrlAngd dppettid pt torsdagar till kl.1 8, mycket bra fdr oss.

Finns ingen anledning att vi ska f6 sdmre service fOr att vi bytt till Primtir

Viinliga hdlsningar

MKM*"-
TorneAgatan 17



Motion

Motion gdllande grovsopshanteringen

Undertecknad yrkar pd att grovsopshantertngen dtercippnas di detta absolut ligger i

medlemmarnas intresse att ha tillgang till detta.

1. Det finns helt klart ett behov for medlemmama att kunna kasta sadant som inte kan
sorteras med 6vrigt.

2. Merkostnaden for detta oavsett om en del inte alltid fdljer regler kommer att falla pa
medlemmarna dndi pA ett eller annat sdtt.

3. Det kan inte ligga i medlemmarnas inlresse att behova resa till en sopstation fdr att
kasta till exempel enjacka dA den inte kan sorleras in i nuvarande utbud.

4. Alla har inte tillgang till bil f6r att transportera sadant som inte kan kastas pe dats.
5. Container tre, kanske fyra ganger per dr innebar egen transport eller att de boende

far "lagra' grovsopor i vantan pa en sidan. Olagenhet, absolut,

Att stanga "grovsopoma' (och "eteranvendningen") f6r att en del medlemmar inte fdljer
reglerna er inte en bra losning da man straffar de som skoter detta pa ett bra satt, det
kommer alltid att finnas personer som inte kan, kanner till eller inte vill fol.ja regler. En losning
skulle kunna vara att ha kanske en behillare for mer skrymmande sopor alternativt ta hit en
container for detta nagon eller n6gra gdnger per 6r.

Slutligen, det finns ett talesaft fdr Atgirder som denna, "kasta ut barnet med badvattnet".

^t\ 1""-
-4,*'=-"(i3

" 4cl':.:/'Lt

/



Styrelsens svar pi motion frin Carina 6stman gdllande en dags fiirlangd 6ppettid fiir Primdrs
fastighetssk6tare

Att leta fastighetssk6tarna en geng i veckan utfora arbeten hos boende efter kontorsarbetstid ar
sjdlvfallet en bra service till boende. Under tiden med HSB utnyttiades den mdjligheten inte sdrskilt

ofta och det har inte heller varit en vanlig frega till styrelsen. FrSgan lyftes diirfor inte isamband med

bytet av fcirvaltare.

Styrelsen har tidigare planerat att utv;rdera och vid behov revidera avtalet om fdrvaltningstjanster
infrir sommaren. Det finns dock ingenting som hindrar att fastighetsskotarna fir forlSngd arbetstid
en dag iveckan redan nu om stAmman upplever att det finns ett sAdant behov.

Styrelsen onser ddrmed motionen besvorad.

Styrelsens svar pi motion frin Stiren Strand gAllande grovsophanterinten

lnledningsvis anser;ven styrelsen att det vore en bra service ftir boende att kunna kasta sina

grovsopor regelbundet i det fdr aindamelet iordningstallda utrymmet. Att stdnga Brovsoporna var
inte ett l;tt beslut som har f6tt vexa fram under lSng tid. Kostnaderna fdr hanteringen skenade,

arbetsbdrdan 6kade markant och bide miljdfarligt avfall och matrester iterfanns i grovsoporna. Pi
grund av det senare bdr.jade rettor synas regelbundet i garaget. Trots utbildningsinsatser,
piminnelser iVi pi Akallah6jden samt anslag ietervinningsrummet forbettrades inte situationen.
Styrelsen beddmde dArfor att forutsettningarna for att beh;lla det dppet inte langre var rimliga.

Att alla inte har bil fdr att transportera bort grovsopor omedelbart ar styrelsen v,l medveten om.

Detta innebar att det kan vara nodvdndigt att lagra det som inte er tillreckligt litet fdr att kastas i

hush6llssoporna i ligenhet eller fdrrad en tid. I dagsliiget hanteras andra typer av avfall pii detta s;tu
miljofarligt avfall, vitvaror, byggavfall m.m. meste transporteras bort av boende eller lagras till detta
kan ske. Det som tidigare kunde sldngas i kdrlen fdr grovsopor er ocksi enbart sidant som kan sparas

ilegenhet eller if<irrid tills contalner kan stSllas ut. Styrelsens bedrimning att den olagenhet som

uppstEr pi grund av detta ddrfor 5r ringa.

Vad giiller kostnaden fdr grovsophantering och eventuell felsortering kommer den, som motionaren
pipekar, alltid pd boende. Om nagot ar detta en anledning till att minska mojligheten till felsortering

och diirmed minska kostnaderna fdr boende.

Efter stAngningen den 7/2-11 har styrelsen latit stella ut containrar vid tvi tillfiillen fdr insamling av

grovsopor. Styrelsens erfarenhet 5r att boende varit positiva till detta, inte minst d6 det varit mojligt
att lamna stdrre avfall en vad som ger ner i karlen i etervinn ingsru mmet. Det har ocks6 gjort det
mojligt att minska felsorteringen.

Oavsett om utrymmet fdr grovsopor dppnas igen eller ej kommer styrelsen att iordningstalla en hylla

for iteranvdndning av saker och stalla ut den mycket uppskattade bokhyllan.

Styrelsen rekommenderar diirftir stiimmon ott ovsld motionen.

Om stemman inte rijstar i enlighet med styrelsens forslag foreslSr styrelsen stemman att utse en

arbetsgrupp med ansvar fdr att hanteringen skdts se att ovan nemnda problem inte uppkommer.



Motion fren styrelsen tellande det nuvarande utrymmet fiir grovsopol

Ate rvin ningsrum met invigdes 1996 efter beslut pi stimma samma 6r att avsatta en del av garaget

for indamilet. Om 6tervinningsrummet, eller en del av det, stadigvarande ska anvdndas fcir andra

Sndamil 5r det upp till st;mman att fatta beslut dirom.

Styrelsen yrk ddrfiir

e att den del av etervinningsrummet som anvents ftir grovsopor omvandlas till forr5d

Motion gAllande inre fonden

Fcir foreningens planerade underh6ll finns det en s.k. yttre fond, till vilken f6reningen satter av medel

Srligen och som kan utnyttjas vid renovering av fcireningens fastigheter. Tidigare fanns det pa samma

sett en s.k. inre fond, der medel sattes av f6r att medlemmarna skulle kunna nyttja dem vid

renovering av den egna bostadsr;tten.

Avs5ttningen till den inre fonden upphdrde fdr atskilliga:r sedan och vid irsskiftet 2076/2017
inneholl 345 647 kr. I dagsleget utnwtjas medlen i den inre fonden allt mer siillan och under 2016
gjordes endast uttag pi 8000 krfrin fonden. Det forefaller darfdr troligt att den inre fonden inte
gynnar medlemmarna i den omfattning som det var tankt.

Styrelsen yrkdr ddrfdr

ott den inre fonden awecklas per den L/7 201.7

sdmt
ott innestAende belopp utbetalas till bostadsrettsinnehavarna





Valberedningens f6rslag till styrelse f6r brf Akallahdjden 2OL7 - 20L8

Ledam6ter
Love Strandberg
Reija Rissanen
Annette Arnkil
Carmen Gonzalez
Paul Gubril
Catharina lhrman
h,4artin Nylander
Sofia Holander

Suppleant
Tero Rautiainen

Revisor
Kristin Lidbiick

Revisorssuppleant
Kerstin Harnesk

Arvodesf<irslag
Styrelsen
Revisorn
Redaktoren for
infobladet
Ansvarig for
foreningens webbsida

4 000 kr

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

Okning med 0,5 basbelopp
OforAndrat
Oforandrat

Pargasgatan 34 Nyval, 1Ar

Pargasgatan 30 Omval, '1 Ar

Torneagatan 39 Omval, 1 Ar

4,5 basbelopp
9 000 kr
5 000 kr

Till arbetsgrupper och aktiviteter
lvlax. 2 basbelopp lor styrelsen att fordela som arvoden och aktivitetsbidrag till
arbetsgrupper och aktivitetsgru pper i foreningen. Ofordndrat.

Valberedningen tackar de boende pd Akallahojden och styrelsen for ett gott
samarbete.

Akallahojden den 10 april 201 7.

Lars Asplund (ordlorande), Anne-fularie Andersson, l,|onica Danielsson och Yngve
Segerstrom

Pargasgatan 1

Pargasgatan 30
Torneagatan 29
Pargasgatan I
Pargasgatan 32
Pargasgatan .1 

2
Pargasgatan 12
Pargasgatan 3

OforAnd rat

Rapport frin valberedningens arbete
Valberedningen har bestAtt av Lars Asplund (ordforande), Anne-Marre Andersson,
Monica Danielsson och Yngve Segerstrom. Under Aret har vi haft tio moten och
intervjuat alla i 201612017 Ars styrelse. Vi har forsokt fA kontakt med boende som ar
intresserade av styrelsearbete genom noliser i Vi pA Akallahojden och inbjudan till en
informationskvdll iloreningslokalen. Efter detta delade vi upp oss och gick runt och
besokte ett flertal boende. NAgra var intresserade, andra kunde tanka sig att vara
med om nAgot Ar, medan de flesta tackade nej. De intresserade inbjod vi till en
intervju med samtliga i valberedningen. UtifrAn resultatet av dessa intervjuer har vi
tagit lram ett fdrslag till styrelse.





FULLMAKT

Varje medlem har en rost. Om flera medlemmar ager bostadsrdtten gemensamt, har de

bara en rrist tillsammans. Om en medlem Ziger flera bostadsriitter i foreningen, har
denne bara en rdst.

Fysisk person fir ut6va sin rostratt genom ombud. Endast medlemmens make/mak4
regrstrerad partner, sambo, annan ntirstiende(fortilde1 syskon eller bam) eller annan
medlem flr vara ombud. Ombud fir bara foretriida en medlem.

FullmaLt ska vara skiftlig och daterad. Den gtiller hdgst ett Ar efter utftirdandet.

Fullmakt ges till

att foretrada

med ldgenhetsnummer

i bostadsrtittsfdrening

Underskrift bostads rettshavare

Ort Datum

Narnn I Inderskrift

Fullmakten behdver inte vara bevittnad.

HSB - dAr mtijligheterna bor
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Ordlista

Arsredovisning: Bestir al en frjn altningsberettelse
samt den ekonomiska redor isningen.

F0n'altningsberettelse: Den del av
brsredorisningen som i 1sxl fairklarar rerksarnheten
kallas liin'altningsbcriittelse (ibland
verksan retsberiittelse cller sSrelseberattelse).
Fdn alhlhgsbera[elscn talar om lilka som haft
uppdrag iforeningen. r'ad sorn ihuudsak
fiirekommit samt redovisar en del fakta om antalet
rnedlernmar m n-

Den ekonomisl<a redovisningen, bokslutet, f6ljer
den EU-anpassade irsredovisningslagen.
Redovisningen bestir ar, resultahiikning.
balansriikning och noter. I resultat- och
balansriikningama redo risas klumpsurnntor. Noterna
inlehiller mer detal-jerad information.

Resultatriihningen visar r,ilka iutakter respektive
kostnadcr lorcningen har haft ulder dLret. lntakter
rninus koshrader : iirets oyerskott/underskott.
Fijr cn bostadsrAttsftirening giiller det nn inte att fi
sa stort ovorskott sorn rnojligl. utan istiillet att
anpassa intiiktcma till kostnadcma. Med andra ord
ska arsargiftcrna bcriiknas si att de tiicker dc
koshradcr (inklusirc ar siittning till fonder) som rnan
YZintar ska uppkomma. Fcireningsstiirnnran bcslutar
efter fdrslag fiin stl rclscn hur resultatct ska
hanteras.

Balansrikningen visar f<ireningens tillgtrngar
(tillgargssidan) och hur dcssa finausieras
(skuldsidan). Pi tillgdtgssidan redovisas fcireuingens
anliiggningstillgingar i fomr ar fastigheter och
inventarier sarnt f6reniugens omsiittningstillgengar i
fonn ay t cx koutantcr och andra likvida medcl.
Pi skuldsidan redovisas loreuingens eget kapital
som irrnehiller medlernmamas insatser, balanserat
resultat och lttre fonden. Olriga postcr pi
skuldsidan iir skulder till keditinstihrt och 6\Tiga, t
ex leverant<irsskulder.

Anliiggningstillgingar iir tillgangar som iir avsedda
f<ir l5ngvarigt bruk iuorn f<ireuingeu. Den vilitigaste
anliiggningstillgangen dr foreningens fastighet med
rnark och brggnader.

Avskrivningar: Vairdet pa fastigheterna och inkripta
inventarier minskar pi grLrnd al frirslitning. Dctta

redorisas som eu koshrad for avskirnhg i
resultatrdkningen varje ar. Det viirde som stir sonr
tillgang i balansriikningel iir r iirdet efter alla
ar skiuringar.

OmsittningstillgAngar kan i allniinhet omvandlas
till Lontanter inom etl ar. Blard
omsiittningstillgangar kan niimnas HSB
arriikningskonto och andra 1ik'r'ida medel.

Kortfristiga skulder iir skulder som frireniugel
maslc betala se[ast inorn ett ar. t ex
leverant6rsskulder.

Likviditet iir bostadsriittsforeningens ldrnldga att
betala sita kortfristiga skulder (t cx vatl.en- el. rturtor-
bransle). Lilo'iditeten erhhlls genom att j iirnfcira
bostadsriittsfcireningens ornsathringstillgangar rned

dess kortfristiga skulder. Ar omsiittningstillgangama
stdrre iin de kortfristiga skuldcma. air likliditeten
tilllredsstiillande.

Skuldcr: Shulder till utomstiende: dels sldana sonr
ska betalas inom ett iir, dels skuldcr till krcditiustitut

Ford fiir lttre underhflll: Stlrelsen ska uppratta
underhillsplan frir f<ireningens hus. I arsbudgcten
ska medel avsiittas for underhallct. Gcnom beslut onr
irsargiftens storlek siikerstiills erforderliga medel
fdr att trygga underhdllet at frireningens hus. Beslut
ou fondavsiittni[g lattas a\. f6rcningsstarnnlan.

Fond fiir inre underhill: I de
bostadsriittsforeningar som har en inre
underhillsfond. regleras arsaffringen till fonden i
bostadsriittsfdreningens stadgar. Fondbcloppet enligt
balansriild ngen uhisar den sammanlagda
behhlllingen av samtliga bostadsratters
tillgodohai anden. Fondens frirdelning pa respektir,c
liigenhet frarngir av den avispecifikation sorn folier
inbetalningskorten va{e kvartal.

Ansrarsfiirbindelser ar ataganden fdr fdrcningen
som intc bokats som kort- eller lingfristig skuld
Kan vara borgensforbindelser eller artalsenligt
dtagande. sorn aYgiild.

Stiillda pinter avser i frireningens fall de
pantbrer./fastighetsinteckningar som lanrrrats soln
siikerhet fdr crhirllna ldn.




