


	
 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR BRF TALTRASTEN 
 

Styrelsen för HSB bostadsrättförening Taltrasten med organisationsnummer 702002-2971	får 
härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret  
2017-09-01 – 2018-08-31. 
 
Verksamheten 
 
Allmänt om verksamheten 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i 
föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjanderätt utan tidsbegränsning. 
Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och bildades  
1943-09-01 samt registrerades 1956-09-26. 
 
 
Föreningens fastigheter 
Föreningen äger och förvaltar fastigheterna Entitan 18, 21 och 27. Föreningen har 104 
stycken lägenheter, varav 103 upplåts med bostadsrätt och en hyrs ut som 
tandläkarmottagning. 
 
Föreningen har 13 lokaler utöver bostäder varav 8 hyrs ut till kommersiell verksamhet. I 
dessa lokaler hittar man exempelvis ett mäklarkontor, en livsmedelsbutik, en frisersalong, ett 
café, en tatuerings-salong, ett företag med redovisningskonsulter samt en förskola. En lokal 
hyrs även av en ideell förening som sedan många år verkar i form av självhjälpscenter och 
även driver en loppmarknad.  
 
Föreningen har en övernattningslägenhet som kan hyras av medlemmarna. Den har under 
året varit uthyrd i genomsnitt 13 nätter per månad, ca 150 nätter.  
Det finns också träningslokaler, pingislokal, samlingslokal, bytesrum samt stort hobbyrum. 
Träningslokalen erbjuder både konditions- och styrketräning och används allt mer flitigt av 
medlemmarna. Samlingslokalen finns på Vapengatan och används ofta för barnkalas och 
andra mer formella tillställningar.  
 
I föreningens fastigheter finns: 
 
Objekt Antal Kvm 
Bostadsrätter 103 6560 
Hyresrätter 
(tandläkarmottagning) 

1 74 

Lokaler 13 1874 
Parkering och garageplatser 0 -- 

 
Föreningens fastigheter är byggda 1949–1950. Värdeår är 1949. 
Föreningen är fullvärdesförsäkrad i Brandkontoret. I försäkringen ingår 
styrelseansvarsförsäkring. 
 
 
 
 
 
 



	
 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 
 
Årsavgifter 
Under året har årsavgifterna varit oförändrade. 
 
Genomfört och planerat underhåll 
Inga större renoveringar har gjorts under 2018 men mindre underhållsarbeten har 
genomförts.  

- Stamspolning av alla stående stammar i april.  
- Nytt staket har satts upp mot Hägerstensvägen mellan Hägerstensvägen 158 och 

grannföreningen Rödstjärten.  
 
Pågående eller framtida underhåll 
Under 2019 kommer styrelsen att undersöka skicket på föreningens undercentral, 
värmeledningar samt avloppstammar i mark och kulvert. Styrelsen kommer att fortsätta 
arbetet med att låta utföra en energikartläggning för att ta reda på vilka åtgärder som skulle 
kunna minska våra energikostnader.  
 
Inom de närmaste fem åren behöver följande åtgärder utföras: 
 
Tidpunkt Byggnadsdel Åtgärd 
–2023 Gemensamma 

utrymmen 
Fräscha upp ytskikt i trapphus, källargångar, 
tvättstugor, cykelrum med mera. 

–2023 Mark Oljning och målning av trästaket och smidesräcken. 
–2023 Portar Målning och lagning av ståldörrar, träportar samt 

entrétak. 
   
   

 
 
Tidigare genomfört underhåll 
 
Tidpunkt Byggnadsdel Åtgärd 
2017 Mark Upprustning, dränering och renovering 
2017 Balkonger Renovering balkongplattor 
2017 Tak och fasad Upprustning och renovering 
   
   

 
Övriga väsentliga händelser 

• En trädgårdsgrupp har startats som b.la har planterat perenner och fruktträd. 
Gruppen har även anlagt 10 odlingslådor som de boende har kunnat anmäla intresse 
för att odla i under året. Även nya trädgårdsmöbler har köpts in för att förbättra trivsel 
på innergården.  

• Träningslokalerna har fräschats upp och nya maskiner har köpts in. 
• Föreningen har under året infört matavfallssortering. 
• Piskaltanen på Fågeltorget har målats och trädäcket har oljats.  
• Cykelrummet på Vapengatan 13 har förbättrats och kompressor har köpts in. 
• Uppfräschning av gästlägenheten har skett, b.la. har ny bäddsoffa köpts in.  
- Markbesiktning har genomförts efter avslutad fasad och balkongrenovering. I och 

med detta avslutades hela renoveringsprojektet. Tidigare fastighetsskötare har nu 
återtagit ansvaret för föreningens trädgårdsskötsel. 

 



	
 

Föreningsgemensamma aktiviteter 
• Föreningen har under året haft en gemensamhetsdag på innergården under maj 

månad för de boende. Under dagen hade de boende möjlighet att sälja på loppis, 
träffa sina grannar och vara med på olika aktiviteter. De boende som anmält intresse 
för en odlingslåda hade under dagen möjlighet att starta sin odling och plantera.  

• Under december månad anordnades ett julmingel där det bjöds på glögg och kakor.  
 

 
Stämma 
Ordinarie föreningsstämma hölls 2018-02-20. Vid stämman deltog 32 röstberättigade, antal 
närvarande var 38 personer.  
 
Extra föreningsstämma hölls 2017-09-26. Vid stämman deltog 31 röstberättigade, antal 
närvarande var 36 personer.  
 
Styrelse 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Johanna Kemmler Ledamot, ordförande 
Adriane van Seggelen Ledamot, vice ordförande 
Torbjörn Onegård Ledamot 
Kristian Borryd Ledamot 
Eline Snauwaert Ledamot, sekreterare 
Amanda Key  Ledamot 
Kerstin Lindblom Ledamot 
Lena Lindborg HSB-ledamot 
Anders Sundahl Suppleant 
Viktor Rollfelt  Suppleant 
Anna Harkman Suppleant 
Mattias Rolund Suppleant 
 
I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är: 
 
Anders Sundahl Suppleant 
Viktor Rollfelt  Suppleant 
Anna Harkman Suppleant 
Mattias Rolund Suppleant 
Kristian Borryd Ledamot 
 
Styrelsen har utöver föreningsstämma under året hållit 12 protokollförda styrelsemöten. 
 
Firmatecknare  
Föreningens firma har tecknats av Johanna Kemmler, Adriane van Seggelen, Kristian Borryd 
och Torbjörn Onegård, två i förening.  
 
Attestberättigade 
Individuell attesträtt gavs till Johanna Kemmler, Adriane van Seggelen, Kristian Borryd och 
Torbjörn Onegård för ett belopp upp till 100 000 (etthundratusenkronor). Belopp över detta 
attesteras av två i förening.  
 
Revisorer 
Revisorer för föreningen har varit Enar Öste, vald av föreningen, samt BoRevision AB, av 
HSB Riksförbund utsedd revisor. 



	
 

 
Representanter i HSB:s fullmäktige 
Föreningens representant i HSB:s fullmäktige har varit Amanda Key och Kerstin Lindborg. 
 
Valberedning 
Valberedningen består av Linda Sveen och Marianne Orwin. 
 
Underhållsplan 
Underhållsplan för planerat periodiskt underhåll har upprättats av styrelsen. Planen ligger till 
grund för styrelsen/föreningsstämmans beslut om reservering till eller i anspråkstagande av 
underhållsfond. 
 
Stadgeenlig fastighetsbesiktning genomfördes 2018-05-07. 
 
Underhållsplanens syfte är att säkerställa att medel finns för det planerade underhållet som 
behövs för att hålla fastigheterna i gott skick. Under året utfört underhåll framgår av 
resultaträkningen. 
 
Medlemsinformation 
 
Medlemmar 
Föreningen hade 161 medlemmar vid utgången av verksamhetsåret 2017/2018. Under året 
har 15 överlåtelser skett. 
 
Ekonomisk berättelse 
 
Allmänt 
Föreningens resultat för verksamhetsåret blev 1 481 352 kr. På grund av 
redovisningsreglerna för bostadsrättsföreningar säger dock resultatet inte så mycket om hur 
verksamheten faktiskt går. Detta eftersom ”årets resultat” påverkas dels av avskrivningar 
(som inte är riktiga pengar) och dels av utfört planerat underhåll (som kan variera kraftigt från 
år till år). 
 
Med anledning av detta fokuserar föreningen på sparande till framtida underhåll och 
kassaflöde. Föreningens sparande är ett sorts driftnetto och räknas ut genom att ta bort 
avskrivningarna och utfört planerat underhåll från resultatet. För detta räkenskapsår ser det 
ut enligt följande: 
 
 

 
 
Uträkningen ovan visar att föreningen sparar 2 652 797 kr av alla intäkter som föreningen fått 
in under räkenskapsåret. Dessa pengar används till att amortera på föreningens lån i syfte 
att skapa framtida låneutrymme eller för planerade underhåll och/eller investeringar. 
 
För att göra sparandet jämförbart med andra föreningar har resultatet brutits ner per 



	
 

kvadratmeter. I grafen nedan visas Taltrastens sparande/kvm i relation till ca 470 andra 
föreningar i HSB Stockholms förvaltning. Föreningens sparande är väldigt starkt. 
 

 
 
Ett högt sparande innebär att föreningen kan bibehålla sin strategi att kontinuerligt minska 
skuldsättning och räntekänslighet genom att fortsätta amortera på lån under de kommande 
åren. 
 
Föreningens lån 
Föreningen har avtal med HSB Stockholm om låneförvaltning vilket innebär att räntorna på 
föreningens lån konstant är optimerade. 
 
Under januari 2019 kommer föreningen att amortera ca 6 000 000 kr då ett av föreningens 
sedan tidigare bundna lån i SEB löper ut. Detta sänker skuldsättningen från ca 5 000 kr/kvm 
total area (i detta bokslut) till ca 4 200 kr/kvm total area. Detta var även föreningens sista lån 
som var bundet till en något högre ränta, varpå föreningen också sänker sina räntekostnader 
ytterligare under det kommande året. 
 
Anledningen till att föreningen har möjlighet till denna lite större amortering just nu är att de 
stora investeringar i form av fasad och markarbeten som nyligen gjorts och som delvis 
lånefinansierats inte blev fullt så kostsamma som föreningen befarade. 
 
Föreningen räknar med att kunna fortsätta amortera för att skapa mer framtida låneutrymme 
och ytterligare sänka räntekostnaderna och räntekänsligheten. 
 
Förändringar i avgifter 
Föreningen har inga planer på att ändra avgifterna de kommande åren. Tillsammans med 
HSB Stockholm gör föreningen en 10-årsplan som följer både sparande och likviditet i olika 
scenarion och med vårt nuvarande starka sparande har vi utrymme för högre räntor och 
högre kostnader inom den befintliga avgiften utan att tumma på ansvarstagandet för 
fastigheten.  
 
 
 
 



	
 

 
Flerårsöversikt 
 

 2018/2017 2017/2016 2016/2015 2015/2014 2014/2013 

Nettoomsättning 7 704 887 7 746 740 7 819 000 7 065 400 7 285 167 

Resultat efter  

finansiella poster 

1 481 352      

1 934 600 

1 447 000 162 186 269 504 

Årsavgift*, kr/kvm 705 710 685 681 668 

Drift**, kr/kvm 489 477 535 513 529 

Belåning, kr/kvm *** 5 000 8 424 6 098 4 089 4 089 

Soliditet, % 18% 15% 11% 15% 14% 

 

 
*Genomsnittlig årsavgift kr/kvm fördelas på kvm-ytan för bostäder och beräknas på 
årsavgifterna exklusive eventuellt separat debiterade konsumtionsavgifter (el, kabel-TV och 
liknande). 
**Genomsnittlig drift kr/kvm fördelas på kvm-ytan för bostäder och lokaler och beräknas på 
driftskostnader exklusive eventuellt kostnader för planerat underhåll. 
*** skuldsättning per kvm beräknas i detta bokslut på totalarea. Notera att skuldsättningen 
fördelades endast på boarea i jämförelseåren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



	
 

Förändring av eget kapital 
 
 Insatser Yttre uh 

fond 
Balanserat 
resultat 

Årets resultat 

Belopp vid årets 
ingång 
 

183 015 4 766 955 1 579 575 1 934 600 

Reservering till fond 
2017 
 

 500 000 -500 000 
 

 

Reservering till fond 
2016 
 

 500 000 -500 000  

Ianspråktagande av 
fond 2017 
 

 -4 370 4 370  

Ianspråktagande av 
fond 2016 
 

 -91 993 91 993  

Balanserad i ny 
räkning 
 

  1 934 600 -1 934 600 

Årets resultat 
 

   1 481 352 

Belopp vid årets slut 
 

183 015 5 670 592 2 610 538 1 481 352 

 
 
Styrelsens disposition 
Balanserat resultat 3 106 168 
Årets resultat 1 481 352 
Reservering till underhållsfond -500 000 
I anspråkstagande av underhållsfond 4 370 
Summa till stämmans förfogande 4 091 890 
 
Stämman har att ta ställning till: 
Balanseras i ny räkning 4 091 890 
 
Ytterligare upplysningar beträffande föreningens resultat och ställning finns i efterföljande 
resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. 
 
 



























Förvaltningsberättelse 

Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas för 
förvaltningsberättelse. 
Övriga delar av årsredovisningen är resultat och balansräkning med tillhörande 
notförteckning, som i siffror visar verksamheten. Av notförteckningen framgår 
detaljinformation om vissa poster i resultat och balansräkningen. 
Förvaltningsberättelsen talar om verksamhetens art och inriktning t.ex. beskriver 
fastigheten, utfört underhåll under året, avgifter, ägarförhållanden, d.v.s. antalet 
medlemmar med eventuella förändringar under året samt vilka som haft uppdrag i 
föreningen. Även förväntad framtida utveckling belyses kort i förvaltningsberättelsen.  
 
Resultaträkning 
Visar vilka intäkter och kostnader föreningen har haft under året. Intäkter minus 
kostnader är lika med årets överskott eller underskott. 
För en bostadsrättsförening gäller det nu inte att få ett 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 förväntas uppkomma. Föreningsstämman beslutar efter 
förslag från styrelsen hur resultatet (överskott eller eventuellt underskott) ska 
hanteras. 
 
Avskrivning 
Här redovisas årets kostnad för nyttjandet av föreningens anläggningstillgångar, 
d.v.s. byggnader och inventarier. Anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång 
fördelas på tillgångens bedömda ekonomiska livslängd och belastar årsresultatet 
med en kostnad som benämns avskrivning. 
I not till byggnader och inventarier framgår den ackumulerade avskrivningen, d.v.s. 
den totala avskrivningen föreningen gjort under årets lopp på de byggnader och 
inventarier som föreningen äger. 
 
Jämförelsestörande 

Antingen intäkter eller kostnader som inte är en del av den normala verksamheten, 
t.ex. nedskrivning av fastighetens värde, ränteeftergifter och låneeftergifter. 
 
Balansräkning 

Visar föreningens tillgångar (tillgångssidan) och hur dessa finansieras (skuldsidan). 
På tillgångssidan redovisas dels anläggningstillgångar såsom byggnader, mark och 
inventarier samt långfristiga placeringar dels omsättningstillgångar såsom 
avgiftsfodringar, kortfristiga placeringar samt kassa och bank. På skuldsidan 
redovisas föreningens egna kapital, fastighetslån och kortfristiga skulder. 
Det egna kapitalet indelas i bundet eget kapital, insatser och upplåtelseavgifter, och 
fritt eget kapital som innefattar årets resultat och resultat från tidigare år 
(dispositionsfond och balanserat resultat). 
 
Anläggningstillgångar 
Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste 
anläggningstillgången är föreningens fastigheter med mark och byggnader. 
 
 



Omsättningstillgångar 

Andra tillgångar är omsättningstillgångar. Omsättningstillgångar kan i allmänhet 
omvandlas till kontanter inom ett år. 
 
 
Kassa och Bank (likvida medel) 
Kontanter och andra tillgångar som snabbt kan omvandlas till pengar. 
 
 
Långfristiga skulder 
Skulder som bostadsföreningen ska betala först efter ett eller flera år, ofta enligt 
särskild amorteringsplan, t.ex. fastighetslån. 
 
Kortfristiga skulder 
Skulder som föreningen måste betala senast inom ett år, t.ex. leverantörsskulder. 
 
 
Fonder för yttre och inre underhåll 
Enligt stadgarna för de flesta bostadsrätts föreningar ska styrelsen upprätta 
underhållsplan för föreningens hus. I enlighet med denna plan ska årliga avsättningar 
göras till en fond för yttre underhåll, vilket säkerställer att medel finns för att trygga 
underhållet av föreningens hus. 
Stadgarna reglerar även om bostadsrättsföreningen ska avsätta medel till fond för 
inre underhåll. Fondbehållningen i årsredovisningen utvisar den sammanlagda 
behållningen för samtliga bostadsrätters tillgodohavanden. Tillgodohavanden i 
fonderna för yttre och inre underhåll redovisas så skuldsidan i balansräkningen. 
 
Ställda panter 
Avser i föreningens fall de säkerheter, pantbrev/fastighetsinteckningar som lämnats 
som säkerhet för t.ex. erhållna lån. 
 
Ansvarsförbindelser 
Åtaganden för föreningen som inte redovisas som kort eller långfristig skuld eller 
avsättning. Kan vara borgensförbindelser eller avtalsenligt åtagande, som 
föreningsavgäld. 
 
 
Likviditet 
Bostadsrättsföreningens förmåga att betala kortfristiga skulder (t.ex. vatten, el, löner, 
bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra bostadsrättsföreningens likvida 
tillgångar med dess kortfristiga skulder. Är de likvida tillgångarna större än de 
kortfristiga skulderna, är likviditeten tillfredsställande. 

 



      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) 
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