HSB BRF STUREBY

ÅRSREDOVISNING 2018

Att bo i en
bostadsrättsförening
- vad innebär det?
•

Att bo i en bostadsrätt innebär att du bor till självkostnadspris. Det är ingen som tjänar
pengar på ditt boende. Årsavgiften ( = månadsavgiften som betalas i förskott, en gång
i månaden) täcker föreningens lån, driftskostnader och fondavsättningar för t.ex.
reparationer och underhåll.

•

Med bostadsrätt äger du inte din lägenhet i egentlig mening. Du äger
bostadsrättsföreningen tillsammans med alla andra medlemmar/bostadsrättshavare och
har enligt bostadsrättslagen en "i tiden obegränsad nyttjanderätt" till din bostad. Du
kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina skyldigheter enligt stadgarna och
föreningens regler. Du bor tryggt.

•

Du och dina grannar bestämmer själva hur föreningens mark och gemensamma lokaler
ska användas. Varje år väljer vi en styrelse bland oss boende. Styrelsen har i uppdrag
att sköta föreningens förvaltning och ekonomi. Vi är medlemmar i HSB och därmed
har vi också en ledamot i styrelsen som är utsedd av HSB.

•

Föreningen lyder under bostadsrättslagen som överrider allt. Som komplement till
lagen finns föreningens stadgar. Det är vår förenings regler för vem som ansvarar för
vad. Våra stadgar är baserade på HSB:s normalstadgar. Stadgarna kan du läsa på
föreningens hemsida.

Ta vara på fördelarna med att bo i bostadsrätt. Vi äger tillsammans miljön och husen. Vi har
full insyn i förvaltning och ekonomi.
Med i Årsberättelsen finns en ordlista med förklaringar till några av de vanligaste begreppen
som förekommer i en årsredovisning.
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Ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Stureby
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Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4.

Fråga om stämmans öppenhet

5.

Godkännande av röstlängd

6.

Fastställande av dagordningen

7.
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Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

14.
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Anmälda motioner1
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1)

Anmälda motioner
a. balkongrenovering besiktning och åtgärdsplan
b. postboxar

Registrering sker vid ingången - ta med bostadsrättsbevis eller fotolegitimation.
Observera stadgarnas regler för fullmakt - använd gärna fullmaktsblanketten.

- Träd borttaget utanför Skönviksvägen 287, nytt ska planteras.

Föreningen har haft kontakt med Stockholm vatten och avfall gällande den motion om att ta reda på
matavfall som kom in i fjol.
Det förslag som kommit är:
- Dom sätter ut 2 st. kärl vid varje återvinningsstation och tömmer dessa en gång per vecka.
- Varje hushåll behöver en hållare i köket för dessa matavfallspåsar, kastar sedan dessa i kärlen.
- Regeringen har som målsättning att vi senast 2020 ska sortera ut och behandla minst 50% av
matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger. Är vi redo att sätta i gång nu?
Styrelsen föreslår tillsättande av matavfallsgrupp som kan hålla i projektet för snabbare införande.

Motion 1 Balkongrenovering, besiktning och åtgärdsplan.
Bakgrund
2008/2009 genomförde HSB Brf Stureby en balkongrenovering. Redan 2010 uppstod sprickor och
delar av balkongerna började lossna.
Skadorna på undersidorna på balkongerna syns bäst om du står på våning två och tittar upp mot
balkongerna på våning 3. Dessa samlar det mesta av regnvattnet och snön. Det går att se vita streck
av kalkavlagringar, vilka sträcker sig inifrån från husväggen och ut under balkongbottnen. Det visar
att det rinner vatten genom balkongerna.
Jag har sedan 2010-08-21 larmat styrelsen och SBC utan det har vidtagits tillräckliga åtgärder
förutom på min balkong som lagats temporärt. Om inget görs kommer detta att skapa stora kostnader
för vår förening och de enskilda medlemmarna. Huvudentreprenören bör kontaktas.
Jag har sparat konversationen som mejl sedan ett antal år tillbaka som visar på att skadan uppstod
året efter renoveringen.
Yrkande:
En oberoende besiktning ska tillsättas (ej av SBC) för att besikta alla balkonger, därefter skall en
efterföljande åtgärdsplan upprättas. Kontakt ska tas med huvudleverantören som ansvarade för
balkongrenoveringarna.

Stureby 2018-02-24
Tommy Adolfsson
Styrelsens svar: Balkongrenovering genomfördes för över 10 år sedan. Garantitiden är ute.
Totalentreprenören har vi uppgift på har gått i konkurs. Under senaste 10 åren har vi haft både HSB
och SBC som förvaltare samt otaliga styrelser. Vad, om något, har gått fel låter vi vara osagt. Om det
finns misstanke om felgrepp så tycker styrelsen det bäst att bifalla motionen enligt yrkande.
Styrelsen har varit i kontakt med oberoende besiktningsman, som har kännedom om vår förening.
En första översiktlig syning samt handlingsplan beräknas kosta 50kSEK.
Styrelsen bifaller motionen.

Motion 2 Postboxar
Motion till årsmötet 2019
Jag föreslår att styrelsen undersöker möjligheten att sätta in postboxar i entréerna. Att slippa få sin
post i ytterdörren har flera fördelar
•

Det är tystare utan hål i dörren, ljudreduktionen från en dörr utan postfack är avsevärt
bättre.

•
•
•

Det blir/upplevs tryggare utan hål i dörren (vill man inte byta ut sin dörr kan man försluta
gamla postinläggen med plåt), och är man bortrest syns det inte att det ligger post
innanför dörren
Mindre brandrisk
Smidigare, nu får man hämta ut alla paket man beställer hem, med postbox får
försändelser upp till minst 8 cm plats i boxen.

Det finns just nu en motion i riksdagen om att införa krav på fastighetsboxar i flerfamiljshus.
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/infor-fastighetsboxar-iflerfamiljshus_H6022238
En standardlösning kostar från 500 kr per lägenhet. Kostnaden beror på vilken lösning man väljer.
Här finns en länk med vanliga frågor och svar och man kan även kontakta dom för hjälp med
bedömning om det får plats etc. http://fastighetsboxar.se/fragor-och-svar/#toggle-id-14
Stureby 2018-02-26
Hilma Larsson

Styrelsens svar
En liknande motion om brevlådor var med för stämman 2014, denna motion inkludera även portlås.
Svaret var ” Styrelsen har tidigare sett över möjligheten, i samråd med entreprenör, att montera
brevlådor i trapphusen och det framkom att det inte finns plats för detta”. Styrelsen idag ser inte att
något ändrats.
Idag finns inga planer på att bygga om våra entréer, arbetet som görs nu är att installera portlås.
Styrelsen tycker fokus först måste vara att säkra upp ytterdörrarna innan vi gör investeringar för
postboxar.
Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

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 namnteckning:
……………………………………………………………………………………
(Namnförtydligande) ……………………………………………………………….
(Fullmakten behöver inte vara bevittnad)

Ordlista
Årsredovisning:

Består

av

den

ekonomiska

redovisningen samt en förvaltingsberättelse.

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

som

en

kostnad

för

avskrivning

i

Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen

resultaträkningen varje år. Det värde som står som

som

tillgång

i

text

förklarar

verksamheten

kallas

förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen talar om

i

balansräkningen

är

värdet

efter

alla

avskrivningar.

vilka som haft uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak
förekommit samt redovisar en del fakta om antalet

Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas till

medlemmar mm.

kontanter inom ett år. Bland omsättningstillgångar kan
nämnas HSB avräkningskonto och andra likvida medel.

Den ekonomiska redovisningen, bokslutet, följer den
EU-anpassade

årsredovisningslagen.

Redovisningen

består av resultaträkning, balansräkning och noter. I

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

resultat- och balansräkningarna redovisas klumpsummor.
Noterna innehåller mer detaljerad information.

Likviditet är bostadsrättsföreningens förmåga att betala
sina kortfristiga skulder (t.ex. vatten, el räntor bränsle).

Resultaträkningen

visar

vilka

intäkter

respektive

Likviditeten

erhålls

genom

att

jämföra

kostnader föreningen har haft under året. Intäkter minus

bostadsrättsföreningens omsättningstillgångar med dess

kostnader

en

kortfristiga skulder. Är omsättningstillgångarna större än

bostadsrättsförening gäller det inte att få så stort

de kortfristiga skulderna, är likviditeten tillfredsställande.

=

årets

överskott/underskott.

För

överskott som möjligt utan att anpassa intäkterna till
kostnaderna. Med andra ord ska årsavgifterna beräknas

Skulder: Skulder till utomstående; dels sådana som ska

så att de täcker de kostnader, inklusive avsättning till

betalas inom ett år, dels skulder till kreditinstitut.

fond,

som

man

väntar

ska

uppkomma.

Föreningsstämman beslutar efter förslag från styrelsen

Fond för ytter underhåll: Styrelsen ska upprätta

hur resultatet ska hanteras.

underhållsplan för föreningens hus. I årsbudgeten ska
medel avsättas för underhållet. Genom beslut om

Balansräkningen

visar

tillgångar

årsavgiftens storlek säkerställs nödvändiga medel för att

(tillgångssidan) och hur dessa finansieras (skuldsidan).

trygga underhållet av föreningens hus. Beslut om

På

fondavsättning fattas av föreningsstämman.

tillgångssidan

anläggningstillgångar

föreningens
redovisas

i

form

av

föreningens
fastigheter

och

inventarier samt föreningens omsättningstillgångar i form

Ansvarsförbindelser är åtaganden för föreningen som

av t.ex. kontanter och andra likvida medel. På skuldsidan

inte bokats som kort-eller långfristig skuld. Kan vara

redovisas föreningens eget kapital som innehåller

borgensförbindelser eller avtalsenligt åtagande, som

medlemmarna insatser, balanserat resultat och yttre

avgäld.

fonden. Övriga poster på skuldsidan är skulder till
kreditinstitut och övriga, t.ex. leverantörsskulder.

Ställda

panter

avser

i

pantbrev/fastighetsinteckningar
Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda för
långvarigt

bruk

inom

föreningen.

Den

viktigaste

anläggningstillgången är föreningens fastighet med mark
och byggnader.

säkerhet för erhållna lån.

föreningens
som

fall

lämnats

de
som

