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ÅRSRedoviSning 2014



Att bo i en 
Bostadsrättsförening 
- vad innebär det? 

• I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som
tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,
”hyran” gånger 12) täcker föreningens lån, driftskostnader och
fondavsättningar för t ex reparationer och underhåll.

• Med bostadsrätt ”äger” du inte din lägenhet i egentlig mening.
Du äger dock bostadsrättsföreningen tillsammans med övriga
medlemmar/bostadsrättsinnehavare och har därmed enligt
bostadsrättslagen en ”i tiden obegränsad nyttjanderätt” till din
bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina
skyldigheter. Du bor tryggt.

• Du och dina grannar bestämmer själva hur föreningens mark
och gemensamma lokaler ska användas. Varje år väljer ni en
styrelse bland er boende. Styrelsen har i uppdrag att sköta
föreningens förvaltning och ekonomi. Med i styrelsen sitter en
ledamot från HSB. Det betyder att styrelsen och
bostadsrättsföreningen – genom HSB-ledamoten – har hela
HSB Stockholms erfarenhet och kunnande som stöd. HSB
erbjuder också fortlöpande utbildning för nya
styrelseledamöter; kunskap är en viktig förutsättning för
levande boendedemokrati.

Ta vara på fördelarna med bostadsrätt i HSB. Du är med 
och äger husen och miljön. Du får full insyn i förvaltning 
och ekonomi. 

På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar 
till några av de vanligaste begreppen som förekommer i en 
årsredovisning. 



KALLELSE 
Medlemmar i HSB Bostadsrättsförening Skuruberg nr 608 i Nacka 
kallas härmed till 

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 

TID: TISDAGEN DEN 26 MAJ 2015, KL 19.00. 

PLATS: Saltängens skola, matsalen 
Stämman inleds med enkel förtäring från kl. 18.30 

DAGORDNING 

1. Stämmans öppnande 
2. V al av ordförande vid stämman 
3. Anmälan av stämmoordförandens val av sekreterare 
4. Fastställande av dagordning 
5. Godkännande av röstlängd 
6. Val av två personer attjämte stämmoordförandenjustera protokollet samt val av 

rösträknare 
7. Fråga om kallelse behörigen skett 
8. Styrelsens årsredovisning 
9. Revisorernas berättelse 
10. Fastställande av resultat- och balansräkning 
11. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen 
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
13. Fråga om arvode för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa 

ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter. 
14. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter 
15. V al av revisor och revisorssuppleanter 
16. Val av distriktsombud och suppleanter 
1 7. V al av valberedning 
18. Godkännande av föreningsstämmans beslut den 2015-03-11 att anta nya normalstadgar för 

bostadsrättsföreningen. Beslutet vid den första föreningsstämman var enhälligt. Beslutet 
skall, för att vara giltigt, biträdas av minst två tredjedelar av de röstande vid denna andra 
förenings stämma 

19. Inkomna motioner 
20. Stämmans avslutning 

Vid stämman kan medlem företrädas av ombud om ombudet är medlemmens make/maka, registrerad 
partner, sambo, föräldrar, syskon eller barn eller om ombudet är medlem i föreningen. Medlem får på 
föreningsstämman medföra högst ett biträde. Vid föreningsstämman har vaije medlem en röst. Innehar 
fler medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är 
endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. 
Om medlem skall företrädas av ombud skall ombudet ha en skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten 
gäller endast ett år från utfärdandet. Ombud som själv är medlem och har rösträtt på stämma kan rösta 
för sig själv samt den medlem som företräds genom fullmakt. Ingen deltagare på stämman får dock 
såsom ombud företräda mer än en medlem 

VÄLKOMNA! STYRELSEN 





Org Nr: 714000-1376 

Styrelsen för 
HSB Brf Skuruberg i Nacka 

Org.nr: 714000-1376 

får härmed avge årsredovisning för föreningens 
verksamhet under räkenskapsåret 

2014-01-01 - 2014-12-31 
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HSB BRF Skuruberg i Nacka 
714000-1376 

ÅRSREDOVISNING 
VERKSAMHETSÅRET 2014 

ÅRSREDOVISNING 
VERKSAMHETSÅRET 2014 

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Skuruberg i Nacka, organisationsnummer 714000-1376, får 

härmed lämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01- 2014-12-31 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2014 

Föreningens verksamhet 

Fastigheter 
Föreningen äger fastigheterna Sicklaön 243:1 med adress Fasanvägen 27, 29 och 31 samt Sicklaön 

244:1 med adress Fasanvägen 30, 32 och 34. I byggnaderna, uppförda åren 1958-1960, upplåts 

lägenheter och lokaler. 

Fastigheter med byggnader är brandförsäkrade till fullvärde. I försäkringen ingår momenten 

styrelseansvar och försäkring mot ohyra ... 

Underhållsbesiktning utfördes 2014-09-10. 

Föreningsfrågor 
Ordinarie föreningsstämma hölls 2014-05-22. Enligt förteckningen var 18 röstberättigade 

medlemmar närvarande samt därutöver 1 fullmakt 

De traditionella städdagarna för vår och höst, hade vi den 27 april respektive den 26 oktober. 

Styrelse 
Perioden 2014-01-01 - 2014-05-22: 

Dag Gustavsson 

Fredrik lngblad 
Rose-Marie Löfvenius 
Lina Bjernevald 

Sofia Cele 
Ylva Wiman 
Bengt Persson 

Eva-Lotta Nilsson 
Christina Schön 

ordförande 
vice ordförande 
sekreterare 

kassör 
ledamot 
ledamot 
HSB-ledamot 

suppleant 
HSB-suppleant 

Perioden 2014-05-23 - 2014-12-31: 

Dag Gustafsson 

Fredrik lngblad 
Rose-Marie Löfvenius 

Lina Bjernevald 

ordförande 

vice ordförande 

sekreterare 

kassör 

Återstående mandatperiod: 
0 år 

0 år 

1 år 

0 år 
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HSB BRF Skuruberg i Nacka 
714000-1376 

ÅRSREDOVISNING 
VERKSAMHETSÅRET 2014 

Sofia Cele ledamot 1 år 

Henrik Stroemsö ledamot 1 år 

Bengt Persson HSB-ledamot 

Eva-Lotta Nilsson Suppleant 0 år 

Christina Schön HSB-suppleant 

Rose-Marie Löfvenius, Sofia Cele och Henrik Stroemsö har 1 år kvar av sin mandatperiod. 

Mandatperioden för Dag Gustafsson, Fredrik lngblad, Lina Bjernevald och Eva-Lotta Nilsson 

utgår vid den ordinarie föreningsstämman 2015. 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda sammanträden. 

Revisorer 
Revisorer har varit Daniel Berggren med Daniel Jonsson som suppleant, valda vid föreningsstämman 

2014 samt en revisor hos Bo Revision AB; utsedd av HSB Riksförbund. 

Valberedning 
Till valberedning utsåg föreningsstämman 2014 Ylva Wiman, Mona Boström och Bengt 

Stenqvist. 

Representanter i HSB: s distriktsstämma 
Föreningens representant till distriktsstämman har varit Dag Gustafsson. 

Hustomte 
Hustomte för tvättstugan har varit Elisabet Nagy. 

Lägenheter och lokaler 
Samtliga lägenheter är upplåtna med bostadsrätt. Av föreningens 106 medlemslägenheter har 

under året 8 stycken överlåtits. Föreningen upplåter med hyresrätt 8 lokaler och förråd. 

På föreningens fastigheter finns 23 parkeringsplatser som alla hyrs ut till medlemmar i föreningen. 

Förvaltning 
Den ekonomiska och administrativa förvaltningen har utförts av HSB Stockholm. Fastighetsskötsel 

och snöröjning har utförts av Skuru Trädgårdstjänst och trädgårdsskötsel av Green Garden. 

Övriga entreprenörer beträffande drift och underhåll har bland annat varit: 

Bredensen Textil Service AB, entremattor 

LB Städservice, städning 

Södertörns plåt AB, snöröjning tak, plåtarbeten 

Com Hem AB, kabel-tv, bredband och ip-telefoni 

Bredbandsbolaget, bredband, ip-telefoni och ip-tv 

Nacka energi AB, elnät 

Vattenfall AB, elförbrukning 

Fortum Värme AB, fjärrvärme 
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HSB BRF Skuruberg i Nacka 
714000-1376 

Nacka Kommun, vatten, sophantering, grovsopor 

Sita Sverige AB, tidnings- och förpackningsåtervinning 

Jurist & Inkasso, inkassoärenden 

Ovento AB, vattenskador 

l<araten Bygg AB, vattenskador 

Mats Trädgårdstjänst, anläggningsjobb 

Nacka Tyresö Sotningsdistrikt, ventilationskontroll 

Några händelser under verksamhetsåret 

Gångvägen mellan 27:an och Ugglevägen 

ÅRSREDOVISNING 
VERKSAMHETSÅRET 2014 

För att minska olycksfallsrisken i backen mellan 27:an och Ugglevägen har en enklare trappa av 

byggtimmer anlagts. Armaturen för stolpbelysningen har bytts ut för att förbättra belysningen. 

Cykel parkering 
En ny cykel parkering med fler platser har anlagts mellan nr 32 och nr 34. Nya cykelställ med 

möjlighet att låsa fast cyklarna har införskaffats. 

Vattenskador 
Föreningen har under året råkat ut för ett mindre takläckage på nr 32 som orsakat mindre skada för 

en av medlemmarna . Taket har åtgärdats av Södertörns plåt AB 

Ett stopp i köksavloppet i 31:an har däremot orsakat en större olägenhet för en av medlemmarna. 

Styrelsen kommer därför under 2015 att genomföra en stamspolning i samtliga fastigheter för att 

undvika stopp i framtiden. 

Trädgård 
Förnyelsen av trädgården har fortsatt och nyplantering av rabatterna vid 34:ans sopstation, 31 :ans 

entre och mellan 32:an och parkeringen, samt vid mobil boden bakom 27:an har genomförts. 

Målning av spaljeer runt sopstationerna har påbörjats. 

En översyn och viss beskärning av träden har genomförts av Trädmästarna. 

Styrelsens löpande arbete 

Under året har två av föreningens lån lags om med bindningstid ett respektive tre år. Utöver 

amorteringsplanen har en extra amortering gjorts på 500.000 sek. 

Arbetet med att harmonisera hyrorna för lokalerna har fortsatt och vissa hyresavtal har förnyats. 
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HSB BRF Skuruberg i Nacka 
714000-1376 

Ekonomiskt resultat 

ÅRSREDOVISNING 
VERKSAMHETSÅRET 2014 

Nettoomsättningen för år 2014 utgör 5 412 103 sek. Föreningens ekonomiska ställning och resultat 

framgår av efterföljande balans- och resultaträkning. 

Under året upptäcktes att föreningen av misstag fortsatt fakturera hyra till Hi3G Access, ett avtal 

som upphörde 2012. Dessa betalningar har återbetalats, därav posten hyres- och avgiftsförluster i 

resultaträkningen. 

Förslag till resultatdisposition 

Stämman har att ta ställning till 
Balanserat resultat 

Årets resultat 

Styrelsen föreslår följande disposition 
Uttag ur yttre fond 

Överföring till yttre fond 

Balanserat resultat 

Avslutning 

2 924 712 

711872 
. 3 636 584 

- 25 720 
365 000 

3 297 304 

3 636 584 

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla medlemmar som på olika sätt medverkat för att göra 

vårt boende så trivsamt som möjligt. Det kan gälla att ta ansvar för att porten går i lås när den skall 

eller att anmäla fel som behöver åtgärdas och se till att följa de praktiska råd som finns i vår 

informationsskrift. Det är tillsammans vi skapar en bra boendemiljö! 

Med dessa rader vill styrelsen tacka för det gångna verksamhetsåret, samt önska den kommande 

styrelsen lycka till med sitt intressanta och viktiga uppdrag för vårt gemensamma boende. 

N 
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HSB Brf Skuruberg i Nacka 

Resultaträkning 

Rorelseintä-kter 
Nettoomsättning 

Rörelsekostnader 
Driftskostnader 
Övriga externa kostnader 
Planerat underhåll 
Personalkostnader och arvoden 

Org Nr: 714000-1376 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Summa rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

Finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 
Summa finansiella poster 

Årets resultat 

Not 1 

Not 2 
Not 3 

Not4 

Not 5 
Not 6 

2014-01-01 2013-01-01 
2014-12-31 2013-12-31 

5 412 103 5 438 095 

-2 859 586 -2 914 951 
-62 401 -78 677 
-25 720 -176 800 

-185 059 -182 340 
-579 829 -625 568 

-3 712 595 -3 978 336 

1699 507 1459 759 

156 383 259 774 
-1144 018 -1 358 888 

-987 635 -1099114 

711872 360 645 
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HSB Brf Skuruberg i Nacka 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 
Inventarier och maskiner 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 
Avräkningskonto HSB Stockholm 
Placeringskonto HSB Stockholm 
Aktuell skattefordran 
Övriga fordringar 

Org Nr: 714000-1376 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kortfristiga placeringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Not 7 
Not 8 

Not 9 

Not 10 
Not 11 

Not 12 

Not 13 

2014-12-31 2013-12-31 

28 869 849 29 448 096 
0 1 582 

28 869 849 29 449 678 

500 500 
500 500 

28 870 349 29 450 178 

29 364 1 492 
769 068 1174 127 
887 610 634 329 

7 899 0 
1177 1 228 

152 433 126 209 
1 847 551 1 937 385 

1900000 1 400 000 

3 032 3 020 

3 750 583 3 340 405 

32 620 932 32 790 583 
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HSB Brf Skuruberg i Nacka 

Balansräkning 
Eget kapital och skulder 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Insatser 
Upplåtelseavgifter 
Yttre underhållsfond 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Leverantörsskulder 
Aktuell skatteskuld 
Fond för inre underhåll 

Org Nr: 714000-1376 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa skulder 

Summa eget kapital och skulder 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Ställda säkerheter 
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 
Summa ställda säkerheter 

Ansvarsförbindelser 

Not 14 

Not 15 

Not 16 

2014-12-31 

509 600 
3 485 725 
1165 105 
5 160 430 

2 924 712 
711 872 

3 636 584 

8 797 014 

22 864 712 
238 478 

0 
105 412 
615 316 

23 823 918 

32 620 932 

25 980 000 
25 980 000 

Inga 

2013-12-31 

509 600 
3 485 725 

935 905 
4 931 230 

2 793 267 
360 645 

3 153 912 

8 085 142 

23 758 712 
191 784 

17 390 
119 954 
617 602 

24 705 441 

32 790 583 

25 980 000 
25 980 000 

Inga 
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HSB Brf Skuruberg i Nacka 

löpande verksamhet 
Resultat efter finansiella poster 

Org Nr: 714000-1376 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
Avskrivningar 
Kassaflöde från löpande verksamhet 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning (-) /minskning ( +) kortfristiga fordringar 
Ökning ( +) /minskning (-) kortfristiga skulder 
Kassaflöde från löpande verksamhet 

Investeringsverksamhet 
Kassaflöde från investeringsverksamhet 

Fina nsieringsverksam het 
Ökning ( +) /minskning (-) av långfristiga skulder 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 

Årets kassaflöde 

likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

2014-01-01 
2014-12-31 

711 872 

579 829 
1 291 701 

-61 944 
12 477 

1 242 234 

0 

-894 000 
-894 000 

348 234 

3 476 

3 559 710 

2013-01-01 
2013-12-31 

360 645 

625 568 
986 213 

47 516 
-221 750 
811 979 

0 

-394 000 
-394 000 

417 

2793 

3 211476 

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto 
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. 
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Org Nr: 714000-1376 

HSB Brf Skuruberg i Nacka 

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer 

Belopp anges i kronor om inget annat anges. 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och 
bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1(K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3) . Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i 
K3:s kapitel 35. Bostadsrättsföreningen klassas som ett mindre företag och kan då välja att inte räkna om jämförelsetalen 
enligt K3:s principer, vilket föreningen använt sig av. Olika redovisningsprinciper har därmed tillämpats för de år som 
presenteras i årsredovisningen, vilket innebär att det finns brister i jämförbarheten mellan åren. 

Avskrivning fastighet 
Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder/avskrivningstider och därmed har 
fastighetens anskaffningsvärde fördelats på väsentliga komponenter. Nyttjandeperioden för komponenterna bedöms vara 
mellan 15 till 120 år. Komponentindelningen har genomförts med utgångspunkt i vägledning för komponentindelning av 
hyresfastigheter men med anpassning till bostadsrättsföreningens särskilda förutsättningar. Detta medför en förändring 
gentemot föregående års beräkning av avskrivningskostnader. 

Byggnadens komponenter skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och har under året skrivits av med 1,49 %. Avskrivningen 
qrundar siq på anläqqninqens anskaffninqsvärde. 

Avskrivning inventarier och maskiner 
Avskrivning sker med 20% på anskaffningskostnaden. 

Fond för yttre underhåll 
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens 
underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av stämman. 

Inkomstskatt och underskottsavdrag 
En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltnings
domstolen 2010-12-29 är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten . 
Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter 
avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 % . Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag 
enligt inkomstskattelagen (1999:1229). 

Föreningens skattemässiga underskott är oförändrat ifrån föregående år och uppgick vid utgången av räkenskapsåret till 
1.394.610 kr. 
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Org Nr: 714000-1376 

HSB Brf Skuruberg i Nacka 
2014-01-01 2013-01-01 
2014-12-31 2013-12-31 

Notl Nettoomsättning 

Ärsavgifter 5 107 548 5 107 548 
Hyror 267 888 294 434 
övriga intäkter 89 245 40 093 
Bruttoomsättning 5 464 681 5 442 075 

Avgifts- och hyresbortfall 0 -3 980 
Hyresförluster -52 578 0 

5 412103 5 438 095 

Not2 Driftskostnader 

Fastighetsskötsel och lokalvård 468 884 474 493 
Reparationer 299 391 299 035 
El 153 361 158 271 
Uppvärmning 925 865 980 761 
Vatten 327 826 302 316 
Sophämtning 134 063 127 471 
Fastighetsförsäkring 97 466 91816 
Kabel-TV och bredband 88 949 86 447 
Fastighetsskatt 142 832 142 090 
Förvaltningsarvoden 199 135 217 991 
Övriga driftskostnader 21 814 34 260 

2 859 586 2 914 951 

Not3 övriga externa kostnader 

Förbrukningsinventarier och varuinköp 7 552 31 784 
Administrationskostnader 13 124 9 380 
Extern revision 9 675 9 313 
Medlemsavgifter 32 050 28 200 

62401 78677 

Not4 Personalkostnader och arvoden 

Arvode styrelse 130 350 131 944 
Revisionsarvode 5 563 5 500 
övriga arvoden 3 000 0 
Sociala avgifter 43 646 40 896 
övriga personalkostnader 2 500 4 000 

185 059 182 340 

Nots Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 1938 1 711 
Ränteintäkter HSB placeringskonto 3 281 10 231 
Ränteintäkter skattekonto 0 -25 
Ränteswap intäkter 124 148 213 521 
Ränteintäkter HSB bunden placering 26 703 34 041 
övriga ränteintäkter 313 295 

156 383 259 774 

Not6 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader långfristiga skulder 496 950 625 989 
Ränteswap kostnader 647 675 732 900 
Övriga räntekostnader -607 -1 

1144 018 1358 888 
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Org Nr: 714000-1376 

HSB Brf Skuruberg i Nacka 

Not 7 Byggnader och mark 

Nots 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Anskaffningsvärde byggnader 
Anskaffningsvärde mark 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående bokfört värde 

Taxeringsvärde 
Taxeringsvärde byggnad - bostäder 
Taxeringsvärde byggnad - lokaler 

Taxeringsvärde mark - bostäder 
Taxeringsvärde mark - lokaler 
Summa taxeringsvärde 

Inventarier och maskiner 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärde 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Bokfört värde 

Not 9 Aktier, andelar och värdepapper 

Ingående anskaffningsvärde 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Andel i HSB Stockholm 

NotlO Övriga kortfristiga fordringar 

Skattekonto 

2014-12-31 2013-12-31 

38 880 357 38 880 357 
456 750 456 750 

39 337 107 39 337107 

-9 889 010 -9 267 667 
-578 247 -621 343 

-10 467 257 -9 889 010 

28 869 849 29 448 096 

63 000 000 63 000 000 
1154 000 1154 000 

37 000 000 37 000 000 
229 000 229 000 

101383 000 101383 000 

47 896 47 896 
47896 47 896 

-46 314 -42 089 
-1 582 -4 225 

-47 896 -46 314 

0 1582 

500 500 
500 500 

500 500 

1177 1 228 
1177 1228 

13



Org Nr: 714000-1376 

HSB Brf Skuruberg i Nacka 

Noter 
Not11 

Not12 

Not13 

Not14 

Not15 

Not16 

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 
Upplupna intäkter 

2014-12-31 

150 697 
1 736 

152433 

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

Kortfristiga placeringar 

Bunden placering 3-mån HSB Stockholm 

Kassa och bank 

Handkassa 
Nordea 

förändring av eget kapital 

Belopp vid årets ingång 
Resultatdisposition 
Ärets resultat 
Belopp vid årets slut 

Skulder till kreditinstitut 

Låneinstitut Lånenummer 
Nordea Hypotek 39788582176 
Nordea Hypotek 39788582184 
Nordea H}:'.QOtek 59788582168 

Insatser 
509 600 

509 600 

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 

Uppi. 
avgifter 
3 485 725 

3 485 725 

Ränta 
1,56% 
1,94% 
2,51% 

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 

Swa12avtal Kontraktsnummer 
Nordea bank 1019979/1285593 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna räntekostnader 
Förutbetalda hyror och avgifter 
Övriga upplupna kostnader 

Yttre uh 
fond 
935 905 
229 200 

1165 105 

Ränteändr 
dag 

2017-09-28 
2015-04-16 
2017-09-30 

Ränta 
3,92% 

1 900 000 
1900 000 

3 000 
32 

3 032 

Balanserat 
resultat 
2 793 267 

131 445 

2 924 712 

Belo1212 
10 000 000 
6 364 712 
6 500 000 

22 864 712 

Förfallodag 
2019-07-01 

3 669 
417 727 
193 920 

615 316 

2013-12-31 

123 526 
2 683 

126 209 

1 400 000 
1400 000 

3 000 
20 

3 020 

Ärets resultat 
360 645 

-360 645 
711 872 

711872 

Nästa års 
amortering 

0 
394 000 

0 
394 000 

22 470 712 

20 894 712 

Nominellt 
belo1212 

10 000 000 

3 372 
411 218 
203 012 

617 602 

Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder 
som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år. 
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Org Nr: 71 4000-1376 

HSB Brf Skuruberg i Nacka 

Noter 

Stockholm, den ....... ~ .. ~/Y ...... i.g.J.S. .. 

~~~ Bengt P;:y~son 

J,se har'ZOIS -OS -0~ lämnats beträffande denna årsredovisning 

... ~--~~ .. \.~t~~ 
1'.J ( 'c-(u S ':)(.}v"SS.~..-

E\t..1..\.u\-u't"""\. 507: c( re_ V\S<.v 

' 
Av HSB Riksförbund förordnad revisor 

2014-12-31 2013-12-31 

( . 

··ifose-Mari L 

15



Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i HSB Brf Skuruberg i Nacka, arg.nr. 714000-1376 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf Skuruberg 
i Nacka för räkenskapsåret 2014-01-01 - 2014-12-31. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning 
som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av 
vår revision. Granskningen har utförts enligt god redovisningssed. 
För revisorn r..J 1 \c:..(e:, ~ ',Jc:.,n~(j,-....innebär detta att denne har utfört 
revisionen enligt lnternational Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i års
redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar 
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar 
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

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

Uttalanden 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 2014-12-31 
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB Brf Skuruberg i 
Nacka för räkenskapsåret 2014-01-01 - 2014-12-31. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som 
har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen 
på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid 
med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. 

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

Uttalanden 

Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Stockholm den /9 1 '( - :u;;() / 5; S -ZOJ 5 

Av HSB Riksförbund 
förordnad revisor 

~;le.Je...\.:'.:> ~<i<1SSu-
8l/\-\.~ö2-<L. (/\ re» , 5:.V 
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HSB - där möjligheterna bor 

Förslag 

HSB NORMALST ADGAR 2011 FÖR 

HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING 

SKURUBERGINACKA 

Anpassningar av dessa stadgar 

Version 4 

Bostadsrättsföreningen har anpassat HSBs normalstadgar för 
bostadsrättsföreningar av 2011 i följande bestämmelser: §§ 11, 12, 17.16, 
17.22, 21, 22, 27, 31.4-5 och 32.5 
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OM FÖRENINGEN 

§ 1 Bostadsrättsföreningens firma och säte 

Bostadsrättsföreningens firma är HSB 
Bostadsrättsförening Skuruberg i Nacka. 
Styrelsen har sitt säte i Nacka. 

§ 2 Bostadsrättsföreningens ändamål 

Bostadsrättsföreningen har till ändamål att 
i bostadsrättsföreningens hus upplåta 
bostadslägenheter för permanent boende 
och lokaler åt medlemmarna till nyttjande 
utan tidsbegränsning och därmed främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen. 
Vidare har bostadsrättsföreningen till 
ändamål att främja studie- och fritids
verksamhet inom bostadsrättsföreningen 
samt för att stärka gemenskapen och 
tillgodose gemensamma intressen och 
behov, främja serviceverksamhet och 
tillgänglighet med anknytning till boendet. 
Bostadsrättsföreningen ska i all verksamhet 
värna om miljön genom att verka för en 
långsiktig hållbar utveckling. 

Bostadsrätt är den rätt i bostadsrätts
föreningen, som en medlem har på grund av 
upplåtelsen. 

Med lem som har bostadsrätt kallas 
bostadsrättshavare. 

§ 3 Samverkan 

Bostadsrättsföreningen ska vara medlem i 
en HSB-förening, i det följande kallad HSB. 
HSB ska vara medlem i 
bostadsrättsföreningen. 

Bostadsrättsföreningens verksamhet ska 
bedrivas i samverkan med HSB. 

Bostadsrättsföreningen bör genom ett 
särskilt tecknat avtal uppdra åt HSB att 
biträda bostadsrättsföreningen i förvaltningen 
av dess angelägenheter och räkenskaper. 

ÖVERGÅNG AV 
BOSTADSRÄTT OCH 
MEDLEMSKAP 

§ 4 Formkrav vid överlåtelse 

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

Om överlåtelseavtalet inte uppfyller 
formkraven är överlåtelsen ogiltig . 

§ 5 Rätt till medlemskap 

Inträde i bostadsrättsföreningen kan 
beviljas den som är medlem i HSB och 

1. kommer att erhålla bostadsrätt genom 
upplåtelse i bostadsrättsföreningens 
hus, eller 

2. övertar bostadsrätt i bostadsrätts
föreningens hus 

Om en bostadsrätt har övergått till 
bostadsrättshavarens make får maken nekas 
medlemskap i bostadsrättsföreningen endast 
om maken inte är medlem i HSB. Vad som nu 
sagts får motsvarande tillämpning om 
bostadsrätt till bostadslägenhet övergått till 
annan närstående person som varaktigt 
sammanbodde med bostadsrättshavaren . 

Den som en bostadsrätt övergått till får inte 
nekas inträde i bostadsrättsföreningen, om de 
villkor för medlemskap som föreskrivs i denna 
paragraf är uppfyllda och bostadsrätts
föreningen skäligen bör godta honom som 
bostadsrättshavare. Om det kan antas att 
förvärvaren inte avser att bosätta sig 
permanent i bostadslägenheten har 
bostadsrättsföreningen i enlighet med 
bostadsrättföreningens ändamål rätt att neka 
medlemskap. 

Medlemskap får inte nekas på 
diskriminerande grund. 

Juridiska personer 

HSB ska beviljas medlemskap i bostadsrätts
föreningen. 

Juridisk person som förvärvat bostadsrätt till 
en bostadslägenhet som inte är avsedd för 
fritidsändamål får nekas medlemskap. Kommun 
eller landsting som förvärvat bostadsrätt till 
bostadslägenhet får inte nekas medlemskap. 

En juridisk person som är medlem i 
bostadsrättsföreningen måste ha samtycke av 
bostadsrättsföreningens styrelse för att genom 
överlåtelse förvärva bostadsrätt till en 
bostadslägenhet som inte är avsedd för 
fritidsändamål. Samtycke behövs inte vid 
exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning om 
den juridiska personen hade panträtt i bostaden 
eller vid förvärv som görs av en kommun eller 
ett landsting. 

§ 6 Andelsförvärv 

Den som förvärvat andel i bostadsrätt till 
bostadslägenhet ska beviljas medlemskap om 
bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, 
sambor eller andra med varandra varaktigt 
sammanboende närstående personer. 
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§ 7 Familjerättsliga förvärv 

Om en bostadsrätt övergått genom bo
delning, arv, testamente, bolagsskifte eller 
l~knande förv~rv och förvärvaren inte antagits 
till medlem, far bostadsrättsföreningen 
uppmana förvärvaren att inom sex månader 
från uppmaningen visa att någon, som inte får 
nekas medlemskap i bostadsrättsföreningen 
har förvärvat bostadsrätten och sökt 
medlemskap. Om uppmaningen inte följs, får 
bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 
bostadsrättslagen för förvärvarens räkning. 

§ 8 Rätt att utöva bostadsrätten 

När en bostadsrätt övergått till ny 
innehavare, får denne utöva bostadsrätten 
endast om han eller hon är medlem eller 
beviljas medlemskap i bostadsrätts
föreningen. 

Ett dödsbo efter en avliden bostadsrätts
havare får utöva bostadsrätten trots att 
dödsboet inte är medlem i bostadsrätts
föreningen. Tre år efter dödsfallet får 
bostadsrättsföreningen uppmana dödsboet att 
inom sex månader från uppmaningen visa att 
bostadsrätten har ingått i bodelning eller 
arvskifte eller att någon, som inte får nekas 
medlemskap i bostadsrättsföreningen, har 
förvärvat bostadsrätten och sökt 
medlemskap. Om uppmaningen inte följs, får 
bostadsrätten tvångsförsäljas för dödsboets 
räkning enligt bostadsrättslagen. 

En juridisk person som har panträtt i 
bostadsrätten och förvärvet skett genom 
tvångsf~rsäljning eller vid exekutiv försäljning, 
kan tre ar efter förvärvet uppmanas att inom 
sex månader visa att någon, som inte får 
nekas medlemskap i bostadsrättsföreningen, 
har förvärvat bostadsrätten och sökt 
medlemskap. 

§ 9 Prövning av medlemskap 

Fråga om att anta en medlem avgörs av 
styrelsen. 

Styrelsen är skyldig att avgöra frågan om 
medlemskap inom en månad från det att 
skriftlig och fullständig ansökan om 
medlemskap tagits emot av bostadsrätts
föreningen. 

För att pröva frågan om medlemskap kan 
bostadsrättsföreningen komma att begära 
kreditupplysning avseende sökanden. 

§ 10 Nekat medlemskap 

En överlåtelse är ogiltig om den som 
?ostadsrätten övergått till nekas medlemskap 
1 bostadsrättsföreningen. 

Enligt bostadsrättslagen gäller särskilda 
regler vid exekutiv försäljning och 
tvångsförsälj n ing. 

AVGIFTER TILL 
BOSTADSRÄTTS
FÖRENINGEN 

§ 11 Insats och årsavgift 

Årsavgiften fördelas mellan bostadsrätts
~ägen heterna i förhållande till lägenheternas 
insatser. Årsavgiften ska täcka bostadsrätts
föreningens löpande verksamhet. 
Årsavgiftens storlek ska medge att 
reservering för underhåll av bostadsrätts
föreningens fastighet kan ske enligt upprättad 
underhållsplan. 
. Om inre fond finns ingår även fondering för 
inre underhåll. 

Insats för lägenhet beslutas av styrelsen. 
Beslut om ändring av insats ska alltid 

b~~lutas av föreningsstämma. Regler för 
g1lt1gt beslut anges i bostadsrättslagen. 

Styrelsen beslutar om årsavgiftens storlek. 
Årsavgiften betalas månadsvis senast sista 
var~agen före varje kalendermånads början 
om inte styrelsen beslutar annat. Om inte 
årsavgiften betalas i rätt tid utgår dröjsmåls
ränta enligt räntelagen på den obetalda 
avgiften från förfallodagen till dess full 
?etalning sker samt påminnelseavgift och 
inkassoavgift enligt lag om ersättning för 
inkassokostnader mm. 

I årsavgiften ingående ersättning för värme 
och varmvatten, elektricitet, sophämtning eller 
konsumtionsvatten kan beräknas efter 
förbrukning . För informationsöverföring kan 
ersättning bestämmas till lika belopp per 
lägenhet. 

§ 12 Upplåtelse-, överlåtelse- och 
pantsättningsavgift samt avgift för 
andrahandsupplåtelse 

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och 
pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut av 
styrelsen. Bostadsrättsföreningen får ta ut 
överlåtelseavgift av bostadsrättshavaren med 
högst 3,5 procent av prisbasbeloppet. 

Bostadsrättsföreningen får ta ut pant
sättningsavgift av bostadsrättshavaren med 
högst 1,5 procent av prisbasbeloppet. 

Prisbasbeloppet bestäms enligt social
försäkringsbalken och fastställs för 
överlåtelseavgift vid ansökan om 
medlemskap och för pantsättningsavgift vid 
underrättelse om pantsättning. 

Avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut 
efter beslut av styrelsen. Bostadsrätts-
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föreningen får ta ut avgift för andrahands
upplåtelse av bostadsrättshavaren med högst 
10 procent av prisbasbeloppet per år. Om en 
lägenhet upplåts under en del av ett år, 
beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det 
antal kalendermånader som lägenheten är 
upplåten. 

Bostadsrättsföreningen får i övrigt inte ta ut 
särskilda avgifter för åtgärder som 
bostadsrättsföreningen ska vidta med 
anledning av lag eller författning. 

FÖRENINGSSTÄMMAN 

§ 13 Räkenskapsår och årsredovisning 

Bostadsrättsföreningens räkenskapsår 
omfattar tiden 1 januari - 31 december. 

Senast vid april månads slut ska styrelsen till 
revisorerna lämna årsredovisning. Denna 
består av förvaltningsberättelse, 
resultaträkning, balansräkning och 
tilläggsupplysningar. 

§ 14 Föreningsstämma 

Föreningsstämman är 
bostadsrättsföreningens högsta beslutande 
organ. 

Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom 
sex månader efter utgången av varje 
räkenskapsår. 

Extra föreningsstämma ska hållas när 
styrelsen finner skäl till det. Extra 
föreningsstämma ska också hållas om det 
skriftligen begärs av en revisor eller av minst 
en tiondel av samtliga röstberättigade. 
Begäran ska ange vilket ärende som ska 
behandlas. 

§ 15 Motioner 

Medlem, som önskar visst ärende 
behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska 
skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före 
februari månads utgång. 

§ 16 Kallelse till föreningsstämma 

Styrelsen kallar till föreningsstämma. 
Kallelse till föreningsstämma ska innehålla 

uppgift om de ärenden som ska förekomma 
på föreningsstämman . 

Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före 
föreningsstämman och ska utfärdas senast 
två veckor före föreningsstämman. 

Kallelse sker genom anslag på lämplig plats 
inom bostadsrättsföreningens fastighet. 
Skriftlig kallelse ska enligt lag i vissa fall 
sändas till varje medlem vars postadress är 
känd för bostadsrättsföreningen. 

§ 17 Dagordning 

Ordinarie föreningsstämma 

Vid ordinarie föreningsstämma ska 
förekomma: 

1. föreningsstämmans öppnande 
2. val av stämmoordförande 
3. anmälan av stämmoordförandens val 

av protokollförare 
4. godkännande av röstlängd 
5. godkännande av dagordning 
6. val av två personer att jämte 

stämmoordföranden justera protokollet 
7. val av minst två rösträknare 
8. fråga om kallelse skett i behörig ordning 
9. genomgång av styrelsens 

årsredovisning 
10. genomgång av revisorernas berättelse 
11 . beslut om fastställande av 

resultaträkning och balansräkning 
12. beslut i anledning av 

bostadsrättsföreningens vinst eller 
förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 

13. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens 
ledamöter 

14. beslut om arvoden och principer för 
andra ekonomiska ersättningar för 
styrelsens ledamöter, revisorer, 
valberedning och de andra 
förtroendevalda som valts av 
föreningsstämman 

15. beslut om antal styrelseledamöter och 
suppleanter 

16. val av styrelseledamöter 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 ledamöter i 

valberedningen 
21. val av valberedning, en ledamot utses 

till valberedningens ordförande 
22. val av ombud och ersättare till 

distriktsstämmor samt övriga 
representanter i HSB 

23. av styrelsen till föreningsstämman 
hänskjutna frågor och av medlemmar 
anmälda ärenden som angivits i 
kallelsen 

24. föreningsstämmans avslutande 

Extra föreningsstämma 

På extra föreningsstämma ska kallelsen, 
utöver punkt 1-8 ovan, ange de ärenden som 
ska behandlas. 

§ 18 Rösträtt, ombud och biträde 

På föreningsstämma har varje medlem en 
röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt 
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gemensamt har de tillsammans en röst. 
Innehar en medlem flera bostadsrätter i 
bostadsrättsföreningen har medlemmen en 
röst. 

Medlem som inte betalat förfallen insats 
eller årsavgift har inte rösträtt. 

En medlems rätt vid föreningsstämma 
utövas av medlemmen personligen eller den 
som är medlemmens ställföreträdare enligt 
lag eller genom ombud. 

Ombud ska lämna in skriftlig daterad 
fullmakt. Fullmakten ska vara i original och 
gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får 
bara företräda en medlem. 

Medlem får på föreningsstämma medföra 
ett biträde. 

§ 19 Röstning 

Föreningsstämmans beslut utgörs av den 
mening som har fått mer än hälften av de 
avgivna rösterna eller vid lika röstetal den 
mening som stämmoordföranden biträder. 

Vid personval anses den vald som har fått 
de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs 
valet genom lottning om inte annat beslutas 
av föreningsstämman innan valet förrättas. 

För vissa beslut krävs särskild majoritet 
enligt bestämmelser i lag. 

Om röstsedel inte avlämnas eller röstsedel 
avlämnas utan röstningsuppgift (så kallad 
blank sedel) vid sluten omröstning anses inte 
röstning ha skett. 

§ 20 Protokoll vid föreningsstämma 

Ordföranden vid föreningsstämman ska se 
till att det förs protokoll. 

I fråga om protokollets innehåll gäller att: 
1. röstlängden ska tas in i eller bifogas 

protokollet 
2. föreningsstämmans beslut ska föras in i 

protokollet, samt 
3. om röstning har skett ska resultatet 

anges i protokollet 

Protokollet ska undertecknas av 
stämmoordföranden och av valda justerare. 

Senast tre veckor efter föreningsstämman 
ska det justerade protokollet hållas tillgängligt 
hos bostadsrättsföreningen för 
medlemmarna. 

Protokoll ska förvaras betryggande. 

STYRELSE, REVISION OCH 
VALBEREDNING 

§ 21 Styrelse 

Styrelsen består av lägst tre och högst elva 
styrelseledamöter med högst fyra 

suppleanter. Av dessa utses en styrelse
ledamot och högst en suppleant för denne av 
styrelsen för HSB. 

Föreningsstämman väljer övriga styrelse
ledamöter och suppleanter. 

Mandattiden är högst två år. 
Styrelseledamot och suppleant kan väljas om. 
Om helt ny styrelse väljs av förenings
stämman ska mandattiden för hälften, eller 
vid udda tal närmast högre antal, vara ett år. 

§ 22 Konstituering och firmateckning 

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice 
ordförande och sekreterare. Styrelsen utser 
också organisatör för studie- och 
fritidsverksamheten inom bostadsrätts
föreningen . 

Bostadsrättsföreningens firma tecknas av 
styrelsen . Styrelsen kan utse högst fyra 
personer, varav minst två styrelseledamöter, 
att två tillsammans teckna bostadsrätts
föreningens firma. 

§ 23 Beslutförhet 

Styrelsen är beslutför när fler än hälften av 
hela antalet styrelseledamöter är närvarande. 

Som styrelsens beslut gäller den mening de 
flesta röstande förenar sig om. Vid lika 
röstetal gäller den mening som styrelsens 
ordförande biträder. När minsta antal 
ledamöter är närvarande krävs enhällighet för 
giltigt beslut. 

§ 24 Protokoll vid styrelsesammanträde 

Vid styrelsens sammanträden ska det föras 
protokoll. Protokollet ska justeras av 
ordföranden för sammanträdet och den 
ytterligare ledamot som styrelsen utser. 

Styrelseledamot har rätt att få avvikande 
mening antecknad till protokollet. 

Endast styrelseledamot och revisor har rätt 
att ta del av styrelseprotokoll. Styrelsen 
förfogar över möjligheten att låta annan ta del 
av styrelsens protokoll. 

Protokoll ska förvaras betryggande. 
Protokoll från styrelsesammanträde ska föras 
i nummerföljd. 

§ 25 Revisorer 

Revisorerna ska till antalet vara lägst två 
och högst tre, samt högst en suppleant. Av 
dessa utses alltid en revisor av HSB 
Riksförbund, övriga väljs av 
föreningsstämman. Mandattiden är fram till 
nästa ordinarie föreningsstämma. 

Revisorerna ska bedriva sitt arbete så att 
revisionen är avslutad och revisions
berättelsen lämnad senast den 31 maj. 
Styrelsen ska lämna skriftlig förklaring till 
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ordinarie föreningsstämma över gjorda 
anmärkningar i revisionsberättelsen. 

Arsredovisningshandlingar, 
revisionsberättelsen och styrelsens förklaring 
över gjorda anmärkningar i revisions
berättelsen ska hållas tillgängliga för 
medlemmarna minst en vecka före den 
föreningsstämma på vilken de ska behandlas. 

§ 26 Valberedning 

Vid ordinarie föreningsstämma väljs 
valberedning. 

Mandattiden är fram till nästa ordinarie 
föreningsstämma. Valberedningen ska bestå 
av lägst två ledamöter. En ledamot utses av 
föreningsstämman till ordförande i 
valberedningen. 

Valberedningen bereder och föreslår 
personer till de förtroendeuppdrag som 
föreningsstämman ska tillsätta. 

Valberedningen ska till föreningsstämman 
lämna förslag på arvode och föreslå principer 
för andra ekonomiska ersättningar för 
styrelsens ledamöter och revisorer. 

FONDERING OCH 
UNDERHÅLL 
§ 27 Fonder 

Yttre fond 

Bostadsrättsföreningen ska ha fond för yttre 
underhåll. 

Styrelsen ska i enlighet med upprättad 
underhållsplan reservera respektive ta i 
anspråk medel för yttre underhåll. 

Inre fond 

Bostadsrättsföreningen kan ha fond för inre 
underhåll av bostadsrättslägenheter. 

överföring till fond för inre underhåll bestäms 
av styrelsen. 

Bostadsrättshavare får för att bekosta inre 
underhåll av lägenhet använda sig av den del 
av fonden som tillhör bostadsrättslägenheten. 

Bostadsrättslägenhetens andel av fonden 
bestäms utifrån förhållandet mellan insatsen 
för lägenheten och samtliga insatser för 
bostadsrättslägenheter i bostadsrätts
föreningen, med avdrag för gjorda uttag. 

§ 28 Underhållsplan 

Styrelsen ska: 
1. upprätta en underhållsplan för 

genomförande av underhåll av 
bostadsrättsföreningens fastighet 

2. årligen budgetera för att säkerställa att 
tillräckliga medel finns för underhåll av 
bostadsrättsföreningens fastighet 

3. se till att bostadsrättsföreningens 
egendom besiktigas i lämplig 
omfattning och i enlighet med 
bostadsrättsföreningens underhållsplan , 
samt 

4. regelbundet uppdatera 
underhållsplanen 

§ 29 Över- och underskott 

Det över- eller underskott som kan uppstå 
på bostadsrättsföreningens verksamhet ska, 
efter underhållsfondering, balanseras i ny 
räkning. 

BOSTADSRÄTTSFRÅGOR 
§ 30 Utdrag ur lägenhetsförteckning 

Bostadsrättshavare har rätt att få utdrag ur 
lägenhetsförteckningen beträffande sin 
bostadsrätt. Utdraget ska ange: 

1. lägenhetens beteckning, belägenhet, 
rumsantal och övriga utrymmen 

2. dagen för Bolagsverkets registrering av 
den ekonomiska plan som ligger till 
grund för upplåtelsen 

3. bostadsrättshavarens namn 
4. insatsen för bostadsrätten 
5. vad som finns antecknat rörande 

pantsättning av bostadsrätten, samt 
6. datum för utfärdandet 

§ 31 Bostadsrättshavarens ansvar 

Bostadsrättshavaren ska på egen 
bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det 
innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för 
att såväl underhålla som reparera lägenheten 
och att bekosta åtgärderna. 

Bostadsrättshavaren bör teckna försäkring 
som omfattar bostadsrättshavarens 
underhålls- och reparationsansvar som följer 
av lag och dessa stadgar. Om bostadsrätts
föreningen tecknat en motsvarande försäkring 
till förmån för bostadsrättshavaren svarar 
bostadsrättshavaren i förekommande fall för 
självrisk och kostnaden för åldersavdrag. 

Bostadsrättshavaren ska följa de 
anvisningar som bostadsrättsföreningen 
lämnar beträffande installationer avseende 
avlopp, värme, gas, el , vatten, ventilation och 
anordning för informationsöverföring. För 
vissa åtgärder i lägenheten krävs styrelsens 
tillstånd enligt§ 37. De åtgärder bostadsrätts
havaren vidtar i lägenheten ska alltid utföras 
fackmässigt. 
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Till lägenheten hör bland annat: 

1. ytskikt på rummens väggar, golv och tak 
jämte den underliggande behandling som 
krävs för att anbringa ytskiktet på ett 
fackmässigt sätt. Bostadsrättshavaren 
ansvarar också för fuktisolerande skikt i 
badrum och våtrum 

2. icke bärande innerväggar 
3. inredning i lägenheten och övriga 

utrymmen tillhörande lägenheten, 
exempelvis: sanitetsporslin, köks
inredning, vitvaror såsom kyl/frys och 
tvättmaskin; bostadsrättshavaren svarar 
också för vattenledningar, avstängnings
ventiler och i förekommande fall 
anslutningskopplingar på vattenledning till 
denna inredning 

4. lägenhetens ytter- och innerdörrar med 
tillhörande lister, foder, karm, 
tätningslister, gångjärn, beslag, 
brevinkast, lås inklusive nycklar, 
nyckeltub, handtag m m. 
Bostadsrättsföreningen svarar dock för 
målning av ytterdörrens yttersida. Vid 
byte av lägenhetens ytterdörr ska den 
nya dörren motsvara de normer som vid 
utbytet gäller för brandklassning och 
ljuddämpning 

5. glas i fönster och dörrar samt spröjs på 
fönster och i förekommande fall 
isolerg I as kassett 

6. till fönster och fönsterdörr hörande 
beslag, handtag, gångjärn, tätningslister 
samt målning; bostadsrättsföreningen 
svarar dock för målning av utifrån synliga 
delar av fönster/fönsterdörr 

7. målning av radiatorer och värmeledningar 
8. ledningar för avlopp, gas, vatten och 

anordningar för informationsöverföring till 
de delar de är synliga i lägenheten och 
betjänar endast den aktuella lägenheten 

9. armaturer för vatten (blandare, 
duschmunstycke med mera) inklusive 
packning, avstängningsventiler och 
anslutningskopplingar på vattenledning 

10. kläm ringen runt golvbrunnen, rensning av 
golvbrunn och vattenlås 

11. eldstäder och braskaminer 
12. köksfläkt, kolfilterfläkt, spiskåpa, 

ventilationsdon och ventilationsfläkt om 
de inte är en del av husets 
ventilationssystem. Installation av 
anordning som påverkar husets 
ventilation kräver styrelsens tillstånd 

13. säkringsskåp, samtliga elledningar i 
lägenheten samt brytare, eluttag och 
fasta armaturer 

14. brandvarnare, samt 

15. elburen golvvärme och handdukstork som 
bostadsrättshavare försett lägenheten 
med 

Ingår i bostadsrättsupplåtelsen förråd, 
garage eller annat lägenhetskomplement har 
bostadsrättshavaren samma underhålls- och 
reparationsansvar för dessa utrymmen som 
för lägenheten enligt ovan. Detta gäller även 
mark som är upplåten med bostadsrätt. 

Om lägenheten är utrustad med balkong, 
altan eller hör till lägenheten mark/uteplats 
som är upplåten med bostadsrätt svarar 
bostadsrättshavaren för renhållning och 
snöskottning. För balkong/altan svarar 
bostadsrättshavaren för målning av insida av 
balkongfronUaltanfront samt golv. Målning 
utförs enligt bostadsrättsföreningens 
instruktioner. Om lägenheten är utrustad med 
takterrass ska bostadsrättshavaren därutöver 
se till att avrinning för dagvatten inte hindras. 
Vad avser mark/uteplats är bostadsrätts
havaren skyldig att följa bostadsrätts
föreningens anvisningar gällande skötsel av 
marken/uteplatsen. 

Bostadsrättshavaren är skyldig att till 
bostadsrättsföreningen anmäla fel och brister 
i sådan lägenhetsutrustning/ledningar som 
bostadsrättsföreningen svarar för enligt denna 
stadgebestämmelse eller enligt lag. 

§ 32 Bostadsrättsföreningens ansvar 

Bostadsrättsföreningen svarar för att huset 
och bostadsrättsföreningens fasta egendom, 
med undantag för bostadsrättshavarens 
ansvar enligt§ 31, är väl underhållet och hålls 
i gott skick. 

Bostadsrättsföreningen svarar vidare för 
underhåll och reparationer av följande: 

1. ledningar för avlopp, värme, gas, 
elektricitet och vatten, om 
bostadsrättsföreningen har försett 
lägenheten med ledningarna och dessa 
tjänar fler än en lägenhet (så kallade 
stam ledningar) 

2. ledningar för avlopp, gas, vatten och 
anordningar för informationsöverföring 
som bostadsrättsföreningen försett 
lägenheten med och som finns i golv, 
tak, lägenhetsavskiljande- eller bärande 
vägg 

3. radiatorer och värmeledningar i 
lägenheten som bostadsrätts
föreningen försett lägenheten med 

4. räkgångar (ej räkgångar i kakelugnar) 
och ventilationskanaler, inkluderat hela 
ventilationssystemet inklusive 
ventilationsdon samt även för 
spiskåpa/köksfläkt som utgör del av 
husets ventilation, samt 
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5. i förekommande fall för brevlåda, 
postbox och staket 

§ 33 Brand- och vattenledningsskada samt 
ohyra 

För reparation på grund av brandskada eller 
vattenledningsskada (skada på grund av 
utströmmande tappvatten) svarar 
bostadsrättshavaren endast i begränsad 
omfattning i enlighet med bostadsrättslagen . 
Detta gäller även i tillämpliga delar om det 
finns ohyra i lägenheten. 

§ 34 Bostadsrättsföreningens övertagande 
av underhållsåtgärd 

Bostadsrättsföreningen får utföra reparation 
samt byta inredning och utrustning som 
bostadsrättshavaren enligt§ 31 ska svara för. 
Ett sådant beslut ska fattas av förenings
stämma och får endast avse åtgärd som 
företas i samband med omfattande underhåll 
eller ombyggnad av bostadsrättsföreningens 
hus och som berör bostadsrättshavarens 
lägenhet. 

§ 35 Förändring av bostadsrättslägenhet 

Om ett beslut som fattats på 
föreningsstämma innebär att en lägenhet som 
upplåtits med bostadsrätt kommer att 
förändras eller i sin helhet behöva tas i 
anspråk av bostadsrättsföreningen med 
anledning av en om- eller tillbyggnad ska 
bostadsrättshavaren ha gått med på beslutet. 
Om bostadsrättshavaren inte ger sitt 
samtycke till förändringen, blir beslutet ändå 
giltigt om minst två tredjedelar av de röstande 
har gått med på det och beslutet dessutom 
har godkänts av hyresnämnden. 

§ 36 Avhjälpande av brist 

Om bostadsrättshavaren försummar sitt 
ansvar för lägenhetens skick så att annans 
säkerhet äventyras eller det finns risk för 
omfattande skador på annans egendom och 
inte efter uppmaning avhjälper bristen i 
lägenhetens skick så snart som möjligt, får 
bostadsrättsföreningen avhjälpa bristen på 
bostadsrättshavarens bekostnad. 

§ 37 Ingrepp i lägenhet 

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens 
tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som 
innefattar: 

1. ingrepp i en bärande konstruktion 
2. ändring av befintliga ledningar för 

avlopp, värme, gas eller vatten, eller 
3. annan väsentlig förändring av 

lägenheten 

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

§ 38 Användning av bostadsrätten 

Vid användning av lägenheten ska 
bostadsrättshavaren se till att de som bor i 
omgivningen inte utsätts för störningar som i 
sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller 
annars försämra deras bostadsmiljö att de 
inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren 
ska även i övrigt vid sin användning av 
lägenheten iaktta allt som fordras för att 

. bevara sundhet, ordning och gott skick inom 
eller utanför huset. 

Bostadsrättshavaren ska hålla noggrann 
tillsyn över att dessa åligganden fullgörs 
också av de som hör till bostadsrättshavarens 
hushåll, de som besöker bostadsrättshavaren 
som gäst, någon som bostadsrättshavaren 
har inrymt eller någon som på uppdrag av 
bostadsrättshavaren utför arbete i 
lägenheten. 

Bostadsrättsföreningen kan anta 
ordningsregler. Ordningsreglerna ska vara i 
överensstämmelse med ortens sed. 
Bostadsrättshavaren ska följa 
bostadsrättsföreningens ord ni ngsreg ler. 

Om det förekommer störningar i boendet 
ska bostadsrättsföreningen ge 
bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att 
störningarna omedelbart upphör. Det gäller 
inte om bostadsrättshavaren sägs upp med 
anledning av att störningarna är särskilt 
allvarliga med hänsyn till deras art eller 
omfattning. 

Om bostadsrättshavaren vet eller har 
anledning att misstänka att ett föremål är 
behäftat med ohyra får detta inte tas in i 
lägenheten. 

§ 39 Tillträde till lägenheten 

Företrädare för bostadsrättsföreningen har 
rätt att få komma in i lägenheten när det 
behövs för tillsyn eller för att utföra arbete 
som bostadsrättsföreningen svarar för eller 
för att avhjälpa brist när bostadsrättshavaren 
försummar sitt ansvar för lägenhetens skick. 

När bostadsrättshavaren har avsagt sig 
bostadsrätten eller när bostadsrätten ska 
tvångsförsäljas är bostadsrättshavaren 
skyldig att låta lägenheten visas på lämplig 
tid. Bostadsrättsföreningen ska se till att 
bostadsrättshavaren inte drabbas av större 
olägenhet än nödvändigt. 
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Bostadsrättsföreningen har rätt att komma 
in i lägenheten och utföra nödvändiga 
åtgärder för att utrota ohyra i huset eller på 
marken. 

Om bostadsrättshavaren inte lämnar 
tillträde när bostadsrättsföreningen har rätt till 
det kan bostadsrättsföreningen ansöka om 
särskild handräckning vid 
kronofogdemyndigheten. 

§ 40 Andrahandsupplåtelse 

En bostadsrättshavare får upplåta sin 
lägenhet i andra hand till annan för 
självständigt brukande endast om styrelsen 
ger sitt skriftliga samtycke. Styrelsens 
samtycke bör begränsas till viss tid och ska 
lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för 
upplåtelsen och bostadsrättsföreningen inte 
har någon befogad anledning att vägra 
samtycke. 

Om inte samtycke till andrahandsupplåtelse 
lämnas av styrelsen får bostadsrättshavaren 
ändå upplåta sin lägenhet i andra hand om 
hyresnämnden lämnar sitt tillstånd. 

När en juridisk person innehar en 
bostadslägenhet kan samtycke till 
andrahandsupplåtelse endast nekas om 
bostadsrättsföreningen har befogad 
anledning. 

Samtycke till andrahandsupplåtelse behövs 
inte: 

1. om en bostadsrätt har förvärvats vid 
exekutiv försäljning eller tvångs
försäljning enligt bostadsrättslagen av 
en juridisk person som hade panträtt i 
bostadsrätten och som inte antagits till 
medlem i bostadsrättsföreningen, eller 

2. om lägenheten är avsedd för 
permanentboende och bostadsrätten till 
lägenheten innehas av en kommun eller 
ett landsting 

När samtycke inte behövs ska bostadsrätts
havaren genast meddela styrelsen om 
andrahandsupplåtelsen. 

§ 41 Inrymma utomstående 

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

§ 42 Ändamål med bostadsrätten 

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

Bostadsrättsföreningen får dock endast 
åberopa avvikelse som är av avsevärd 
betydelse för bostadsrättsföreningen eller 
någon medlem i bostadsrättsföreningen. 

§ 43 Avsägelse av bostadsrätt 

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

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

§ 44 Förverkandegrunder 

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas 
med bostadsrätt och som tillträtts är förverkad 
och bostadsrättsföreningen har rätt att säga 
upp bostadsrättshavaren till avflyttning enligt 
följande: 

1. Dröjsmål med insats eller 
upplåtelseavgift 

om bostadsrättshavaren dröjer med att 
betala insats eller upplåtelseavgift utöver två 
veckor från det att bostadsrättsföreningen 
efter förfallodagen anmanat bostadsrätts
havaren att fullgöra sin betalningsskyldighet, 

2. Dröjsmål med årsavgift eller avgift för 
andrahandsupplåtelse 

om bostadsrättshavaren dröjer med att 
betala årsavgift eller avgift för andrahands
upplåtelse, när det gäller en bostadslägenhet, 
mer än en vecka efter förfallodagen eller, när 
det gäller en lokal, mer än två vardagar efter 
förfallodagen, 

3. Olovlig upplåtelse i andra hand 
om bostadsrättshavaren utan nödvändigt 

samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i 
andra hand, 

4. Annat ändamål 
om lägenheten används för annat ändamål 

än det avsedda, 

5. Inrymma utomstående 
om bostadsrättshavaren inrymmer 

utomstående personer till men för 
bostadsrättsföreningen eller annan medlem, 
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6. Ohyra 
om bostadsrättshavaren eller den, som 

lägenheten upplåtits till i andra hand, genom 
vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i 
lägenheten eller om bostadsrättshavaren 
genom att inte utan oskäligt dröjsmål 
underrätta styrelsen om att det finns ohyra i 
lägenheten bidrar till att ohyran sprids i huset, 

7. Vanvård, störningar och liknande 
om lägenheten på annat sätt vanvårdas 

eller om bostadsrättshavaren eller den som 
bostadsrätten är upplåten till i andra hand 
utsätter boende i omgivningen för störningar, 
inte iakttar sundhet, ordning och gott skick 
eller inte följer bostadsrättsföreningens 
ordningsregler, 

8. Vägrat tillträde 
om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde 

till lägenheten när bostadsrättsföreningen har 
rätt till tillträde och bostadsrättshavaren inte 
kan visa en giltig ursäkt för detta, 

9. Skyldighet av synnerlig vikt 
om bostadsrättshavaren inte fullgör 

skyldighet som går utöver det han ska göra 
enligt bostadsrättslagen och det måste anses 
vara av synnerlig vikt för bostadsrätts
föreningen att skyldigheten fullgörs, samt 

10. Brottsligt förfarande 
om lägenheten helt eller till väsentlig del 

används för näringsverksamhet eller därmed 
likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken 
till en inte oväsentlig del ingår brottsligt 
förfarande eller om lägenheten används för 
tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. 

En uppsägning ska vara skriftlig. 

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

Rättelseanmodan, uppsägning och 
särskilda bestämmelser 

Punkt 3-5 och 7-9 
Uppsägning enligt punkt 3-5 eller 7-9 får 

ske om bostadsrättshavaren låter bli att efter 
tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål. 

Punkt 1-6 och 7-9 
Är nyttjanderätten enligt punkt 1-5 eller 7-9 

förverkad men sker rättelse innan 
bostadsrättsföreningen har sagt upp 
bostadsrättshavaren till avflyttning, får 
bostadsrättshavaren inte därefter skiljas från 
lägenheten på den grunden. Detta gäller inte 

om nyttjanderätten är förverkad på grund av 
särskilt allvarliga störningar i boendet. 

Bostadsrättshavaren får inte heller skiljas 
från lägenheten enligt punkt 6 eller 9 om 
bostadsrättsföreningen inte har sagt upp 
bostadsrättshavaren till avflyttning inom tre 
månader från den dag då bostadsrätts
föreningen fick reda på förhållande som 
avses. 

Punkt 2 
Är nyttjanderätten enligt punkt 2 förverkad 

på grund av dröjsmål med betalning av 
årsavgift eller avgift för andrahands
upplåtelse, och har bostadsrättsföreningen 
med anledning av detta sagt upp bostads
rättshavaren till avflyttning, får denne på 
grund av dröjsmålet inte skiljas från 
lägenheten: 

1. om avgiften - när det är fråga om en 
bostadslägenhet - betalas inom tre 
veckor från det att bostadsrättshavaren 
har delgetts underrättelse om 
möjligheten att få tillbaka lägenheten 
genom att betala avgiften inom denna 
tid, och meddelande om uppsägningen 
och anledningen till denna har lämnats 
till socialnämnden i den kommun där 
lägenheten är belägen 

2. om avgiften - när det är fråga om en 
lokal - betalas inom två veckor från det 
att bostadsrättshavaren har delgetts 
underrättelse om möjligheten att få 
tillbaka lägenheten genom att betala 
avgiften inom denna tid. 

Är det fråga om en bostadslägenhet får en 
bostadsrättshavare inte heller skiljas från 
lägenheten om bostadsrättshavaren har varit 
förhindrad att betala avgiften inom den tid 
som anges i första stycket 1 på grund av 
sjukdom eller liknande oförutsedd 
omständighet och avgiften har betalats så 
snart det var möjligt, dock senast när tvisten 
om avhysning avgörs i första instans. 

Vad som sägs i första stycket gäller inte om 
bostadsrättshavaren, genom att vid 
upprepade tillfällen inte betala avgiften, har 
åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att 
bostadsrättshavaren skäligen inte bör få 
behålla lägenheten . 

Beslut om avhysning får meddelas tidigast 
tredje vardagen efter utgången av den tid 
som anges i första stycket 1 eller 2. 

Punkt 3 
Uppsägning enligt punkt 3 får dock, om det 

är fråga om en bostadslägenhet, inte ske om 
bostadsrättshavaren utan dröjsmål ansöker 
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om tillstånd till upplåtelsen och får ansökan 
beviljad. 

Bostadsrättshavaren får endast skiljas från 
lägenheten om bostadsrättsföreningen har 
sagt till bostadsrättshavaren att vidta rättelse. 
Uppmaningen att vidta rättelse ska ske inom 
två månader från den dag då 
bostadsrättsföreningen fick reda på 
förhållande som avses i punkt 3. 

Punkt 7 
Vid särskilt allvarliga störningar i boendet 

gäller vad som sägs i punkt 7 även om någon 
tillsägelse om rättelse inte har skett. 
Tillsägelse om rättelse ska alltid ske om 
bostadsrätten är upplåten i andra hand. 

Innan uppsägning får ske av bostads
lägenhet enligt punkt 7 ska socialnämnden 
underrättas. Vid särskilt allvarliga störningar 
får uppsägning ske utan underrättelse till 
socialnämnden, en kopia av uppsägningen 
ska dock skickas till socialnämnden. 

Punkt 10 
En bostadsrättshavare kan skiljas från 

lägenheten enligt punkt 1 O endast om 
bostadsrättsföreningen har sagt upp 
bostadsrättshavaren till avflyttning inom två 
månader från det att bostadsrättsföreningen 
fick reda på förhållandet. Om det brottsliga 
förfarandet har angetts till åtal eller om 
förundersökning har inletts inom samma tid, 
har bostadsrättsföreningen dock kvar sin rätt 
till uppsägning intill dess att två månader har 
gått från det att domen i brottmålet har vunnit 
laga kraft eller det rättsliga förfarandet har 
avslutats på något annat sätt. 

§ 45 Vissa meddelanden 

När meddelande enligt nedan har skickats 
från bostadsrättsföreningen i rekommenderat 
brev under mottagarens vanliga adress har 
bostadsrättsföreningen gjort vad som krävs 
av den: 

1. tillsägelse om störningar i boendet 
2. tillsägelse att avhjälpa brist 
3. uppmaning att betala insats eller 

upplåtelseavgift 
4. tillsägelse att vidta rättelse 
5. meddelande till socialnämnden 
6. underrättelse till panthavare angående 

obetalda avgifter till 
bostadsrättsföreningen 

7. uppmaning till juridiska personer, 
dödsbon med flera angående nekat 
medlemskap 

Andra meddelanden till medlemmarna sker 
genom anslag på lämplig plats inom 
föreningens fastighet eller genom brev. 

SÄRSKILDA BESLUT 

§ 46 Bostadsrättsföreningens fastighet och 
tomträtt 

Styrelsen eller firmatecknare får inte utan 
föreningsstämmans godkännande avhända 
bostadsrättsföreningens fastighet, del av 
fastighet eller tomträtt. 

Styrelsen eller firmatecknare får inte heller 
riva eller besluta om väsentliga förändringar 
av bostadsrättsföreningens hus eller mark 
såsom väsentliga till-, ny- och ombyggnader 
av sådan egendom. 

Styrelsen eller firmatecknare får ansöka om 
inteckning eller annan inskrivning i 
bostadsrättsföreningens fastighet eller 
tomträtt. 

§ 47 Särskilda regler för giltigt beslut 

För giltigheten av följande beslut krävs 
godkännande av styrelsen för HSB: 

1. beslut att överlåta 
bostadsrättsföreningens fastighet, del 
av fastighet eller tomträtt, 

2. beslut om ändring av 
bostadsrättsföreningens stadgar 

För giltigheten av följande beslut krävs 
godkännande av styrelsen för HSB och HSB 
Riksförbund: 

3. beslut att bostadsrättsföreningen ska 
träda i likvidation eller fusioneras med 
annan juridisk person 

4. beslut om ändring av 
bostadsrättsföreningens stadgar som 
inte överensstämmer med av HSB 
Riksförbund rekommenderade 
normalstadgar för 
bostadsrättsföreningar 

§ 48 Utträde ur HSB 

Om ett beslut innebär att 
bostadsrättsföreningen begär sitt utträde ur 
HSB blir beslutet giltigt om det fattas på två 
på varandra följande föreningsstämmor och 
på den senare föreningsstämman biträtts av 
minst två tredjedelar av de röstande. 

Vid utträde ur HSB ska bostadsrätts
föreningens stadgar och firma ändras utan 
tillämpning av§ 47. 

§ 49 Upplösning 

Om bostadsrättsföreningen upplöses ska 
behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i 
förhållande till bostadsrättslägenheternas 
insatser. 
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Fullmakt 

Varje medlem har en röst. 
Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt, har de ändå bara en röst 
tillsammans. 
Om en medlem äger flera bostadsrätter i föreningen, har denne ändå bara en 
röst. 

Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. 
Endast medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, annan 
närstående(=förälder, syskon eller barn) eller annan medlem får vara ombud. 

Ombud får bara företräda en medlem. 

Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller högst ett år efter utfärdandet. 

Ort ……………………………………….       Datum ……………………..... 

Fullmakt för ……………………………………………………………………… 

att företräda bostadsrättshavaren ………………………………………………… 

Lägenhetsnummer ………..……….. i brf ………………………...……………... 

Bostadsrättshavarens egenhändiga namntäckning: 

……………………………………………………………………………………. 

(Namnförtydligande) ………………………………………………….................. 

(Fullmakten behöver inte vara bevittnad) 



Ordlista 

Årsredovisning: Består av en förvaltningsberättelse 
samt den ekonomiska redovisningen. 

Förvaltningsberättelse: Den del av 
årsredovisningen som i text förklarar verksamheten 
kallas förvaltningsberättelse (ibland 
verksamhetsberättelse eller styrelseberättelse). 
Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft 
uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak 
förekommit samt redovisar en del fakta om antalet 
medlemmar m m. 

Den ekonomiska redovisningen, bokslutet, följer 
den EU-anpassade årsredovisningslagen. 
Redovisningen består av resultaträkning, 
balansräkning och noter. I resultat- och 
balansräkningarna redovisas klumpsummor. Noterna 
innehåller mer detaljerad information. 

Resultaträkningen visar vilka intäkter respektive 
kostnader föreningen har haft under året. Intäkter 
minus kostnader = årets överskott/underskott. 
För en bostadsrättsförening gäller det nu inte att få 
så stort överskott som möjligt, utan istället att 
anpassa intäkterna till kostnaderna. Med andra ord 
ska årsavgifterna beräknas så att de täcker de 
kostnader (inklusive avsättning till fonder) som man 
väntar ska uppkomma. Föreningsstämman beslutar 
efter förslag från styrelsen hur resultatet ska 
hanteras. 

Balansräkningen visar föreningens tillgångar 
(tillgångssidan) och hur dessa finansieras 
(skuldsidan). På tillgångssidan redovisas föreningens 
anläggningstillgångar i form av fastigheter och 
inventarier samt föreningens omsättningstillgångar i 
form av t ex kontanter och andra likvida medel. 
På skuldsidan redovisas föreningens eget kapital 
som innehåller medlemmarnas insatser, balanserat 
resultat och yttre fonden. Övriga poster på 
skuldsidan är skulder till kreditinstitut och övriga, t 
ex leverantörsskulder. 

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

Avskrivningar: Värdet på fastigheterna och inköpta 
inventarier minskar på grund av förslitning. Detta  

redovisas som en kostnad för avskrivning i 
resultaträkningen varje år. Det värde som står som 
tillgång i balansräkningen är värdet efter alla 
avskrivningar. 

Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas 
till kontanter inom ett år. Bland 
omsättningstillgångar kan nämnas HSB 
avräkningskonto och andra likvida medel. 

Kortfristiga skulder är skulder som föreningen 
måste betala senast inom ett år, t ex 
leverantörsskulder. 

Likviditet är bostadsrättsföreningens förmåga att 
betala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, räntor, 
bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra 
bostadsrättsföreningens omsättningstillgångar med 
dess kortfristiga skulder. Är omsättningstillgångarna 
större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten 
tillfredsställande. 

Skulder: Skulder till utomstående; dels sådana som 
ska betalas inom ett år, dels skulder till kreditinstitut. 

Fond för yttre underhåll: Styrelsen ska upprätta 
underhållsplan för föreningens hus. I årsbudgeten 
ska medel avsättas för underhållet. Genom beslut om 
årsavgiftens storlek säkerställs erforderliga medel 
för att trygga underhållet av föreningens hus. Beslut 
om fondavsättning fattas av föreningsstämman. 

Fond för inre underhåll: I de 
bostadsrättsföreningar som har en inre 
underhållsfond, regleras avsättningen till fonden i 
bostadsrättsföreningens stadgar. Fondbeloppet enligt 
balansräkningen utvisar den sammanlagda 
behållningen av samtliga bostadsrätters 
tillgodohavanden. Fondens fördelning på respektive 
lägenhet framgår av den avispecifikation som följer 
inbetalningskorten varje kvartal. 

Ansvarsförbindelser är åtaganden för föreningen 
som inte bokats som kort- eller långfristig skuld. 
Kan vara borgensförbindelser eller avtalsenligt 
åtagande, som avgäld. 

Ställda panter avser i föreningens fall de 
pantbrev/fastighetsinteckningar som lämnats som 
säkerhet för erhållna lån. 
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