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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, driftkostnader 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 bostadsrättsför-
eningen - genom HSB-ledamoten - har hela HSB Stockhoms 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 Föreningsstämma 2021  
HSB Bostadsrättsförening Svanen 321 kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma. 
 
Datum: 2021-06-08 kl 18.30 
Plats: Stämman hålls utomhus på föreningens innergård. 
 
Medlem får företrädas av valfritt ombud under förutsättning att skriftlig och daterad fullmakt 
uppvisas. Styrelsen följer den tillfälliga lag som tillåter att ombud kan företräda mer än en medlem. 

Dagordning 
1. Föreningsstämmans öppnande 
2. Val av stämmoordförande 
3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare 
4. Godkännande av röstlängd 
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 
6. Godkännande av dagordning 
7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 
8. Val av minst två rösträknare 
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning 
11. Genomgång av revisorernas berättelse 
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar 
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
17. Val av ordförande i styrelsen, styrelseledamöter och suppleanter 
18. Presentation av HSB-ledamot 
19. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter 
20. Val av revisor(er) och revisorssuppleant(er) 
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB 
24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden 

som angivits i kallelsen 
a. Motion: Symbolisk extra-ersättning till styrelsen för extraordinär arbetsinsats i 

samband med ombildning av lokaler 
b. Motion: Förbättra inomhusklimat i våra bostäder 
c. Motion: Sänka inomhustemperaturen för att få ner uppvärmningskostnader 
d. Motion: Solpaneler 
e. Motion: Installera laddplatser för elbilar 
f. Motion: Göra om lokal för återvinningsrum 

25. Föreningsstämman avslutande 

Välkomna 
Styrelsen 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR HSB BRF NR 321 

SVANEN I STOCKHOLM   
 

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret  

2020-01-01 – 2020-12-31.  

 

Verksamheten 
Allmänt om verksamheten 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens 

fastighet upplåta bostadslägenheter med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningen är ett 

privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). 

Föreningens fastigheter 

Föreningens fastighet utgörs av kv. Silvergranen 11 i Stockholms kommun. Fastigheten är upplåten 

med tomträtt. Föreningens fastighet är byggd 1993. Värdeåret är 1993. 

Föreningen är fullvärdesförsäkrad i Protector Försäkring. I försäkringen ingår styrelseansvarsförsäkring.  

 

Föreningen bestod av 96 lägenheter med 7796 m² (7420+376) boarea (BOA). 

 

Lägenheterna har följande fördelning:  

  2 st 1 ROK 

35 st 2 ROK  

39 st 3 ROK 

14 st 4 ROK 

  5 st 5 ROK 

  1 st 6 ROK  

 

I varje port finns tillgång till tvättstuga, barnvagnsrum och cykelrum. Det finns även en gemensam 

grovtvättstuga, sex extraförråd att hyra och tre förråd för rullstolar för utebruk. I varje uppgång finns 

inkast för hushållssopor och tillgång till ett gemensamt återvinningsrum. Medlemmarna har möjlighet 

att hyra två gästlägenheter, Ankdammen och Svanen, efter bokning via hemsidan. Ankdammen kan 

även hyras för fest och nyttjas som föreningslokal.  

Genom avtal mellan föreningen och Stockholm Parkering AB har föreningens medlemmar tillgång till 

24 garageplatser och 41 markparkeringsplatser. Föreningens styrelse administrerar köerna till 

extraförråd och biluppställningsplatser. 
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Väsentliga händelser under verksamhetsåret  
 

Försäljning av de nybyggda lägenheterna 
I februari månad var samtliga sex nya lägenheter sålda. Föreningen kunde, efter att alla byggfakturor 

var betalda, amortera av båda lånen som togs för ombyggnaden och även det lån för drift och 

underhåll som fanns. 

 

Upplåtelseavtal 
Samtliga med uteplatser har nu upplåtelseavtal om nyttjanderätt till sin uteplats. 

 

Årsavgifter 
Föreningen tillämpar s.k. frivilligt kapitaltillskott vilket resulterar i att månadsavgiften består av två 

delar, en drift-/underhållsdel som betalas av alla bostadsrättsinnehavare och en kapitaldel som betalas 

av dem som inte gjort kapitaltillskott.  

Kapitaldelen är kostnaden för de ursprungliga lån som togs när husen byggdes och betalas av dem som 

inte gjort kapitaltillskott. De låga räntorna, som varit under flera år, har inneburit en möjlighet att 

sänka ”Kapitalmånadsavgiften” och ändå amortera på lånen. Styrelsen beslöt därför om en sänkning 

med 20,0 % för kapitaldelen fr.o.m. den 1 juli 2020 

En medlem genomförde kapitaltillskott under verksamhetsåret vilket innebär att det är 21 lägenheter 

som inte genomfört kapitaltillskott. 

 

Genomfört, pågående och planerat underhåll 
Underhållsplan  

Underhållsplan för planerat periodiskt underhåll har upprättats av styrelsen. Planen ligger till grund för 

styrelsens beslut om reservering till eller ianspråktagande av underhållsfond. 

 

Besiktningar 

För att hålla fastigheten i gott skick och underhållsplanen aktuell genomförs besiktningar, en del av 

dem är lagkrav andra för att planera underhållet.  

OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) skulle ha genomförts under hösten 2020 men fick skjutas upp 

till 2021 pga. Corona.  

Stadgeenlig fastighetsbesiktning genomfördes 2020-10-14. 

 

Ett digitalt driftmöte genomförde styrelsen tillsammans med HSB:s fastighetsservice under hösten och 

avtalet omförhandlades därefter med Fastighetsservice, HSB. 

 

Den årliga inspektionen av lekplatsen visade inga problem som var tvungna att åtgärdas. 

 

Marksyn med HSB Mark och trädgård gjordes både vår och höst vilka visade behov av konsulthjälp 

för lekplatsens utveckling och underhåll, nya växter och kommande behov av trädfällning. 

 

Brandsyn genomfördes och efter anbudsförfrågan tecknades avtal med Brandsäkra som from hösten 

2020 ansvarar för regelbunden besiktning av brandsäkerheten i våra hus. 

 

Hissinspektion under hösten ledde till tidigareläggning av hissrenovering till 2021. 

 

Underhållsplanens syfte är att säkerställa att medel finns för det planerade underhåll som behövs för 

att hålla fastigheterna i gott skick. Under året utfört underhåll framgår av resultaträkningen. 
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Genomfört planerat underhåll under räkenskapsåret 

Med hänsyn till Coronapandemins restriktioner har underhåll inomhus minimerats under året.  

Den planerade renoveringen av staketen på de ursprungliga uteplatserna genomfördes i samband med 

att uteplatserna till de nya lägenheterna färdigställdes under 2020. 

 

Pågående eller framtida underhåll 

 

Efter hissinspektionen togs offerter in för hissrenovering att genomföras under 2021.  

 

Belysningen i källargångar och tvättstugor byts ut till rörelsestyrd LED belysning under 2021. 

 

Fläktar planeras att bytas under 2021. 

 

Balkongsocklarna har rengjorts från algpåväxt. 

 

Soprumsdörrarna har målats och fått klotterskydd för att underlätta sanering 

 

Gatusidans entrédörrar bättrades på med lackning av draghandtag och kanter. Under arbetet framkom 

att de synliga vattenskadorna är djupgående varför portarna behöver åtgärdas de närmaste åren. 

 

På gården har nya buskar planterats utanför tre av de nya uteplatserna. Under våren 2021 fortsätter 

planteringen utanför de resterande tre uteplatserna.  

 

Vår gård har berggrund och tunt jordlager samt små sammanhängande ytor. Styrelsen avråddes därför 

att utveckla lekplatsen med gungor eller klätterredskap. Planeringen har därför stannat vid att sätta upp 

ett pingisbord som kan stå ute året runt och byta ut lekhuset mot ett nytt. 

 

Vattenläckan 2018 i Stockholm Vattens huvudledning orsakade vattenskador på vår fastighet. 

Skadorna som kvarstod på föreningens mark åtgärdades under våren 2020. 

 

Styrelsen har genomfört syn av fönster och balkongdörrar.  Efter synen planerar styrelsen en 

tidigareläggning av underhåll eller byte av fönster och balkongdörrar men beslut om vilket år är inte 

fastställt.  
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Information och medlemsaktiviteter     
Samtliga aktiviteter har påverkats av corona-pandemin. Planerade medlemsmöten har ställts in, 

styrelsemöten har skett digitalt och andra aktiviteter har fått ändras eller utgått.  

 

Informationer 

Information till medlemmarna har skett på föreningens hemsida och som utskick via e-post. 

Informationen har också anslagits i portarna och lämnats i brevlådan till de medlemmar som inte har e-

post.  

 

Städdagar 

Under året har föreningen haft två städdagar. Vårens städdag användes enbart till arbete på gården. 

Alla bänkar och picknickbord oljades. 

Höstens städdag användes även för bortforsling av omärkta cyklar, kälkar mm med uppmaningen att 

hålla avstånd. Den sedvanliga buffén i Ankdammen ersattes med wraps och dricka. Den sociala 

närvaron var gemytlig trots corona-avstånd. Uppslutningen båda städdagarna var mycket god. 

Vid dessa tillfällen fanns tillgång till en låsbar container för grovsopor från allmänna utrymmen, 

gården och för medlemmarnas egna grovsopor.  

 

Vår gård 

Gården med grillplats, picknickbord och lekplats har varit en stor tillgång under corona-året. Många 

har använt den för födelsedagsfirande och en möjlighet att ses utomhus med avstånd.  

Gårdsgruppen har fortsatt arbetet med rabatter och planteringar med om- och nyplantering, 

schemalagd vattning under sommaren och förberedelse av städdagarna.  
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Föreningen 

-medlemmar 

Föreningen hade 152 medlemmar vid utgången av verksamhetsåret 2020. Under verksamhetsåret har 8 

lägenheter överlåtits.       

-stämma 

Ordinarie årsstämma senarelades och hölls slutligen 2020-06-18 ute på vår gård, som inte är avgränsad 

mot utomstående. Ordförande tillfrågade därför stämman om den skulle anses öppen vilket beslutades. 

Av de närvarande var 17 röstberättigade medlemmar. Stämman beslutade endast i de frågor som 

lagstadgat måste vara beslutade, för vår förening senast sista juni. Samtliga sex motioner hänsköts till 

extrastämma under hösten eller till nästa årsstämma beroende på pandemisituationen. Stämman 

avslutades med enkel förtäring. 

 

-styrelse 

Styrelsen har under 2020-01-01-2020-06-18 haft följande sammansättning: 

Carl Göran Ek  Ordförande, vald av stämman 

Beatrice Öhrnberg Vice ordförande 

Christina Lindholm Sekreterare 

Ulrica Holmgren Ledamot 

Sten Palmqvist   Ledamot 

Vilhelm Tamm  Ledamot 

Christer Thönell Ledamot 

Ledamot utsedd av HSB Stockholm: Viktoria Nielsen.  

 

Styrelsen har under 2020-06-18-2020-12-31 haft följande sammansättning: 

Beatrice Öhrnberg Ordförande, vald av stämman 

Ulrica Holmgren Ledamot 

David Jonsson  Ledamot 

Christina Lindholm Vice ordförande 

Sten Palmqvist   Sekreterare 

Jonas Thulin  Ledamot 

Christer Thönell Ledamot 

Ledamot utsedd av HSB Stockholm: Viktoria Wallin.  

 

 

Styrelsen har under året hållit 15 protokollförda styrelsemöten.  

 

-firmatecknare 

Firmatecknare har varit samtliga ordinarie ledamöter. Firmateckning sker av två i förening.  

-revisorer 

Revisorer har varit föreningsrevisor Maria Siederer med Bertil Brandén som suppleant valda vid 

föreningsstämman samt av HSB Riksförbund utsedd revisor; Bo Revision AB.  

-representanter i HSB:s fullmäktige 

Föreningens representant i HSB:s fullmäktige har varit David Jonsson och Jonas Thulin. Deras 

suppleanter har varit Beatrice Öhrnberg och Christina Lindholm. 

Beatrice Öhrnberg valdes till ledamot i distriktsstyrelsen, HSB Söderort. 

-valberedning 

Valberedningen har bestått av Gunnar Eskilsson sammankallande, Hawi Endale Thulin och Tommy 

Augustinsson.  

-förvaltning 

HSB Stockholm har skött förvaltningen under verksamhetsåret inom områdena ekonomi, 

administration, fastighetsskötsel och mark/trädgård. 
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Ekonomi 

-tomträttsavgäld 

Föreningens nuvarande tomträttsavtal gäller tom 2021-09-30. För den nya avtalsperioden 2021-10-01 - 

2031-09-30 har det fastställts att tomträttsavgälden höjs stegvis från 88 kr/kvm år 2021 fram till 2025-

10-01 då hela den nya tomträttsavgälden 211kr/kvm/år träder i kraft för den återstående 

avtalsperioden. 

 

Till följd av höjningen av tomrättsavgälden kommer en höjning av driftsmånadsavgiften att 

genomföras stegvis, en gång per år, från 1/10 2021 fram till 1/10 2025. Den första höjningen är störst 

och styrelsen har därför beslutat att höja månadsavgiften med motsvarande 8,6 % fr.o.m. den 1/10 

2021. 

-nyckeltal 

Ett nyckeltal är ett jämförelsetal som syftar till att visa verksamhetens ekonomiska ställning och göra 

det enkelt för läsaren att jämföra exempelvis en bostadsrättsförening med en annan. Under 2019 hade 

föreningen ett tillfälligt lån på 14 miljoner för ombyggnaden vilket starkt påverkar nedanstående 

nyckeltal och räntekänslighet för år 2019. Borträknat de 14 miljonerna hade föreningens 96 lägenheter 

en belåning på 1 861kr/m2 och en räntekänslighet på 3 procent. 

 

För transparens visas vår förenings nyckeltal de senaste fem åren med ovanstående förklaring till den 

höga belåningen kr/m2 2019. Åren 2015-2018 är antalet lägenheter 90 och 2019 är antalet 96. Detta 

visas i tabellen nedan och efter tabellen förklaras vad varje nyckeltal betyder. 

 

 

 

Förklaring av nyckeltal  

Årsavgift                           

Anger hur stor årsavgiften är per kvadratmeter boarea exklusive eventuellt separat debiterade avgifter (el, 

bredband och liknande). Tänk på att detta är ett genomsnitt i föreningen. För att räkna ut en enskild 

bostadsrätts årsavgift ska man utgå från bostadsrättens andelstal. I brf Svanen har vi två andelstal, ett för 

drift, vilket gäller samtliga lägenheter och ett för kapitallån, som läggs till för de som inte gjort 

kapitaltillskott 

                             

Totala intäkter                        

Anger föreningens totala intäkter för räkenskapsåret per kvadratmeter boarea och lokalarea. El, värme 

och vatten som faktureras föreningens medlemmar och hyresgäster räknas ej med i totala intäkter. Många 

bostadsrättsföreningar har intäkter utöver årsavgiften (exempelvis garage- och lokalintäkter) och då syns 

det här. 
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Sparande till framtida underhåll och investeringar            

Vår förening har ett antal stora komponenter som vi sliter på varje år (stammar, fönster, tak etc.). Därför 

måste vi spara till det framtida underhållet och utbytet av dessa komponenter. Detta nyckeltal anger hur 

stort löpande överskott som föreningen har per kvadratmeter boarea och lokalarea varje enskilt år. 

 

Rent praktiskt går föreningens sparande till olika saker varje år (amorteringar, sparande på bankkonto 

eller utförda investeringar). På lång sikt går pengarna till de planerade underhåll och investeringar vi 

behöver göra, antingen genom att vi har pengar på banken eller att vi har amorterat och på så sätt skapat 

ett låneutrymme. 

 

Nyckeltalet kan jämföras med de totala intäkterna för att se hur mycket av dessa som blir över. Lite 

längre ner går det också att se hur vi räknar ut vårt överskott/sparande. 

                             

Belåning, kr/m2                       

Belåningen fördelas på m2-arean för bostäder. Nyckeltalet avser visa hur stor belåning hela 

bostadsrättsföreningen har. För att se hur stor andel av skulden en enskild bostadsrätt "äger" ska man 

utgå från den bostadsrättens andelstal. I brf Svanen har vi två andelstal, ett för drift, vilket gäller samtliga 

lägenheter och ett för kapitallån, som läggs till för de som inte gjort kapitaltillskott. 

                             

Räntekänslighet                         

Anger hur många procent bostadsrättsföreningen behöver höja avgiften med om räntan på lånestocken 

går upp med en procentenhet för att bibehålla samma sparande till framtida underhåll och investeringar. 

                             

Totala driftkostnader                        

Totala driftkostnader inkluderar drift och underhåll (exklusive planerat underhåll), övriga externa 

kostnader samt personalkostnader. Från den totala kostnaden dras därefter eventuella, till medlemmar 

och hyresgäster fakturerade, intäkter för el, värme och vatten. Den totala kostnaden fördelas på ytan för 

bostäder och lokaler. 

 

Energikostnader 

Anger värme, vatten- och elkostnader per kvadratmeter boarea för varje räkenskapsår. Nyckeltalet 

räknar in eventuella intäkter från separat debitering av dessa kostnader men för bostadsrättsföreningar 

som betalar sina medlemmars hushållsel utan att debitera ut detta blir kostnaderna högre. 
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Ytterligare upplysningar beträffande föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- 

och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. 
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HSB Brf nr 321 Svanen
2020-01-01 2019-01-01

Resultaträkning 2020-12-31 2019-12-31

Rörelseintäkter
Nettoomsättning Not 1 5 714 934 5 907 205

Rörelsekostnader
Drift och underhåll Not 2 -4 280 143 -4 014 909
Övriga externa kostnader Not 3 -793 893 -731 269
Personalkostnader och arvoden Not 4 -171 620 -173 652
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -1 317 189 -1 057 729
Summa rörelsekostnader -6 562 845 -5 977 560

Rörelseresultat -847 911 -70 354

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 5 32 417 3 478
Räntekostnader och liknande resultatposter Not 6 -145 743 -206 995
Summa finansiella poster -113 327 -203 517

Årets resultat -961 238 -273 871
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HSB Brf nr 321 Svanen
2020-01-01 2019-01-01

Balansräkning 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader Not 7 92 798 641 80 791 610
Inventarier och maskiner Not 8 1 706 3 412
Pågående nyanläggningar Not 9 0 12 978 570

92 800 347 93 773 592
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 10 500 500

500 500

Summa anläggningstillgångar 92 800 847 93 774 092

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres- och andra kundfordringar 907 6 689
Övriga fordringar Not 11 1 602 563 4 996 645
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 12 559 050 562 168

2 162 520 5 565 502

Kortfristiga placeringar Not 13 3 800 000 0

Kassa och bank Not 14 5 740 430 87 452

Summa omsättningstillgångar 11 702 950 5 652 954

Summa tillgångar 104 503 797 99 427 045
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Org Nr: 716421-1026

HSB Brf nr 321 Svanen
2020-01-01 2019-01-01

Balansräkning 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser 42 650 010 18 550 010
Kapitaltillskott 48 183 798 47 726 467
Yttre underhållsfond 5 220 544 4 872 800

96 054 352 71 149 277
Ansamlad förlust
Balanserat resultat -2 041 202 -1 419 587
Årets resultat -961 238 -273 871

-3 002 440 -1 693 458

Summa eget kapital 93 051 912 69 455 819

Skulder
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut Not 15 0 28 428 043

0 28 428 043
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut Not 16 10 400 039 83 120
Leverantörsskulder 209 689 615 173
Skatteskulder 18 128 13 448
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 17 824 029 831 443

11 451 885 1 543 184

Summa skulder 11 451 885 29 971 227

Summa eget kapital och skulder 104 503 797 99 427 045
Väsentliga händelser efter årets slut Not 18 1

Underskrifter Not 19 1 0
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Org Nr: 716421-1026

HSB Brf nr 321 Svanen
2020-01-01 2019-01-01

Kassaflödesanalys 2020-12-31 2019-12-31

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster -961 238 -273 871

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 1 317 189 1 057 729
Kassaflöde från löpande verksamhet 355 952 783 858

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar 8 917 64 660
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder -408 218 -325 071
Kassaflöde från löpande verksamhet -43 349 523 447

Investeringsverksamhet
Investeringar i fastigheter -343 945 -11 120 389
Kassaflöde från investeringsverksamhet -343 945 -11 120 389

Finansieringsverksamhet
Ökning (+) /minskning (-) av skulder till kreditinstitut -18 111 124 12 102 936
Inbetalda insatser 24 557 331 1 205 405
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 6 446 207 13 308 341

Årets kassaflöde 6 058 913 2 711 399

Likvida medel vid årets början 5 080 869 2 369 470

Likvida medel vid årets slut 11 139 782 5 080 869

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto

hos HSB Stockholm in i de likvida medlen.
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Org Nr: 716421-1026

HSB Brf nr 321 Svanen

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer

Avskrivning fastighet

Avskrivning inventarier och maskiner

Klassificering av skulder till kreditinstitut

Fond för yttre underhåll

Fastighetsavgift/fastighetsskatt

Inkomstskatt

En bostadsrättsförening, som skattemässigt är att betrakta som ett privatbostadsföretag, belastas vanligtvis inte med 

inkomstskatt. Beskattning sker med 21,4 % för verksamheter som inte kan hänföras till fastigheten, t ex avkastning på en 

del placeringar.

Föreningen har sedan tidigare år ett skattemässigt underskott uppgående till 13 739 209 kr. Det ackumulerade 

underskottet kan nyttjas av föreningen till att kvittas mot framtida eventuell inkomstskatt. Underskottet kan därmed ses 

som en positiv tillgång för föreningen.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10

årsredovisning i mindre företag (K2). 

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.

  

Principen för K2 är att endast ny- och tillbyggnader kan aktiveras. De tidigare aktiverade komponenter som i enlighet med 

god redovisningssed och tidigare normgivning aktiverats som separata avskrivningsenheter ligger fortsatt kvar med 

separata avskrivningsplaner. 

Byggnaden skrivs av linjärt över nyttjandeperioden med 1 % av anskaffningsvärdet årligen och total livslängd har bedömts 

till 120 år från färdigställandetiden.

Ombyggnader skrivs av med 2 % av anskaffningsvärdet.

Avskrivning sker med 20% på anskaffningskostnaden.

Lån som förfaller till betalning inom 12 månader från balansdagen redovisas från och med 2020 som kortfristiga skulder till 

kreditinstitut. Jämförelsetalen har inte räknats om.

Lånen är av långfristig karaktär och kommer att omsättas på förfallodagen.

Föreningen beskattas genom en kommunal fastighetsavgift på bostäder som högst får vara 0,3 % av taxeringsvärdet för 

bostadsdelen. Föreningens fastighetsavgift var för räkenskapsåret 1 429 kronor per lägenhet.

För lokaler betalar föreningen statlig fastighetsskatt med 1 % av taxeringsvärdet för lokaldelen.

Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition på basis av föreningens 

underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av styrelsen.

Transaktion 09222115557446633149 Signerat BÖ, JT, CT, SP, CL, VW, UH, DJ, MFBA, MS
13



Org Nr: 716421-1026

HSB Brf nr 321 Svanen
2020-01-01 2019-01-01

Noter 2020-12-31 2019-12-31

Not 1 Nettoomsättning

Årsavgifter 5 041 683 4 961 358

Hyror 641 203 680 523

Övriga intäkter 40 621 274 541

Bruttoomsättning 5 723 507 5 916 422

Avgifts- och hyresbortfall -8 573 -9 217

5 714 934 5 907 205

Not 2 Drift och underhåll

Fastighetsskötsel och lokalvård 418 094 391 496

Reparationer 507 449 552 610

El 378 776 359 456

Uppvärmning 600 666 636 024

Vatten 205 905 191 813

Sophämtning 151 550 152 905

Fastighetsförsäkring 87 233 79 665

Kabel-TV och bredband 38 691 30 898

Fastighetsskatt och fastighetsavgift 197 120 192 440

Förvaltningsarvoden 467 676 450 361

Tomträttsavgäld 685 600 685 600

Övriga driftkostnader 35 127 31 012

Planerat underhåll 506 256 260 629

4 280 143 4 014 909

Not 3 Övriga externa kostnader

Bevakningskostnader 8 085 7 710

Hyror och arrenden 521 387 521 806

Förbrukningsinventarier och varuinköp 18 613 17 383

Administrationskostnader 45 048 105 321

Extern revision 3 000 12 625

Konsultkostnader 163 960 35 024

Medlemsavgifter 33 800 31 400

793 893 731 269

Not 4 Personalkostnader och arvoden

Arvode styrelse 145 609 137 750

Revisionsarvode 5 115 5 069

Sociala avgifter 20 605 30 833

Övriga personalkostnader 291 0

171 620 173 652

Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 1 006 2 825

Ränteintäkter HSB bunden placering 1 393 0

Övriga ränteintäkter 30 018 653

32 417 3 478

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader långfristiga skulder 141 108 206 911

Övriga räntekostnader 5 057 84

146 165 206 995
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Org Nr: 716421-1026

HSB Brf nr 321 Svanen
2020-01-01 2019-01-01

Noter 2020-12-31 2019-12-31

Not 7 Byggnader

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde byggnader 116 879 769 116 879 769

Årets investeringar 343 945 0

Omklassificering från pågående nyanläggningar 12 978 570 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 130 202 284 116 879 769

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar -36 088 159 -35 039 126

Årets avskrivningar -1 315 483 -1 049 033

Utgående ackumulerade avskrivningar -37 403 643 -36 088 159

Utgående redovisat värde 92 798 641 80 791 610

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde byggnad - bostäder 87 000 000 87 000 000

Taxeringsvärde byggnad - lokaler 5 800 000 5 800 000

Taxeringsvärde mark - bostäder 83 000 000 83 000 000

Taxeringsvärde mark - lokaler 1 051 000 1 051 000

Summa taxeringsvärde 176 851 000 176 851 000

Not 8 Inventarier och maskiner

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 134 514 134 514

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 134 514 134 514

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar -131 102 -122 406

Årets avskrivningar -1 706 -8 696

Utgående ackumulerade avskrivningar -132 808 -131 102

Bokfört värde 1 706 3 412

Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott

Ingående anskaffningsvärde 12 978 570 1 858 181

Årets investeringar 0 11 120 389

Omklassificering till byggnad -12 978 570 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 12 978 570

Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärde 500 500

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 500 500

Andel i HSB Stockholm 500 500

Not 11 Övriga kortfristiga fordringar

Skattekonto 3 211 3 228

Avräkningskonto HSB Stockholm 1 599 352 4 993 417

1 602 563 4 996 645
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Org Nr: 716421-1026

HSB Brf nr 321 Svanen
2020-01-01 2019-01-01

Noter 2020-12-31 2019-12-31

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader 557 657 562 168

Upplupna intäkter 1 393 0

559 050 562 168

Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt

intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår.

Not 13 Kortfristiga placeringar

Bunden placering 12 månader HSB Stockholm 3 800 000 0

3 800 000 0

Not 14 Kassa och bank

SBAB 5 591 928 632

SEB 119 860 78 605

Övriga bankkonton 28 642 8 216

5 740 430 87 452

Not 15 Skulder till kreditinstitut

Villkorsändr Nästa års

Låneinstitut Lånenummer Ränta dag Belopp amortering

SBAB 0,77% 2021-10-14 1 626 383 13 485

SBAB 0,73% 2021-12-07 5 152 452 12 920

SBAB 0,73% 2021-12-07 3 621 204 4 214

10 400 039 30 619

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 10 246 944

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 0

Föreningen har lån som förfaller till betalning inom ett år och är att betrakta som kortfristig skuld,

men föreningen har inte för avsikt att avsluta lånefinansieringen inom ett år.

Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 98 060 200 98 060 200

Not 16 Skulder till kreditinstitut

Kortfristig del av långfristig skuld 10 400 039 83 120

10 400 039 83 120

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna räntekostnader 351 2 559

Förutbetalda hyror och avgifter 441 405 452 054

Övriga upplupna kostnader 382 273 376 830

824 029 831 443

Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder 

som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år.

16845868

18812185

19438694
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Org Nr: 716421-1026

HSB Brf nr 321 Svanen
2020-01-01 2019-01-01

Noter 2020-12-31 2019-12-31

Not 18 Väsentliga händelser efter årets slut

Inga väsentliga händelser har skett efter årets slut

Denna årsredovisning är elektroniskt signerad av

Beatrice Öhrnberg Christer Thönell Christina Lindholm

David Jonsson Jonas Thulin Sten Palmqvist

Ulrica Holmgren Viktoria Wallin

Vår revisionsberättelse har         -        -         lämnats beträffande denna årsredovisning

Av föreningen vald revisor Av HSB Riksförbund förordnad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE  
Till föreningsstämman i HSB Brf nr 321 Svanen i Stockholm, org.nr. 716421-1026 
 

 
 

 
Rapport om årsredovisningen 
   
Uttalanden 
 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf nr 321 
Svanen i Stockholm för räkenskapsåret 2020. 
 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 
december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 
 
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

 
Grund för uttalanden 
 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas 
ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Revisorn utsedd 
av HSB Riksförbunds ansvar och Den föreningsvalda revisorns 
ansvar. 
 
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har fullgjort sitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

 
    
Styrelsens ansvar 
 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag.  

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut 
har fattats om att avveckla verksamheten. 

 
Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar 
 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 
 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 
 
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 

utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 

tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 

uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 

till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 

som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 

agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 

felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 
 
• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna 

kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

 
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 

används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening 
inte längre kan fortsätta verksamheten. 

 
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 

innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

  
 
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

 
Den föreningsvalda revisorns ansvar 

Jag har utfört en revision enligt bostadsrättslagen och tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
föreningens resultat och ställning.  
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Rapport om andra krav enligt, lagar, andra författningar samt stadgar 
  
Uttalanden 
 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens förvaltning för HSB Brf nr 321 Svanen i Stockholm för 
räkenskapsåret 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust.  
 
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar resultatet enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.    

Grund för uttalanden 
 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. 
Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har i övrigt fullgjort sitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

 
    
Styrelsens ansvar 
 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  

 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av 
föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att 
föreningens organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

 
Revisorns ansvar 
 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig 
grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende: 
 
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 

föreningen, eller 
 

• på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, 
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar, 
årsredovisningslagen eller stadgarna. 

 
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig 
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. 
 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens 
vinst eller förlust inte är förenligt med bostadsrättslagen. 
 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder revisorn utsedd av HSB Riksförbund professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller 
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på revisorn utsedd av HSB 
Riksförbunds professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens 
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat 
om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. 
 

  
 
 
 
Stockholm den          /          2021 
 
  

 
 
 
…………………………………….  
Martin Fredriksson  
BoRevision i Sverige AB  
Av HSB Riksförbund utsedd revisor 

 
 
 
…………………………………….  
Maria Siederer  
Av föreningen vald revisor 
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Motioner till brf Svanens föreningsstämma 2020 

Motion 1 

Motion: Symbolisk extra-ersättning till styrelsen för extraordinär arbetsinsats i samband 

med ombildning av lokaler  

Våren 2018 (?) valde stadsdelsförvaltningen att hastigt och lustigt säga upp 

förskoleverksamheten i BRF svanens lokaler. Det innebär att föreningen som en blixt från 

klar himmel stod med tomma lokaler på hundratals kvadratmeter som inte längre 

genererade några intäkter till föreningen. Hade inget gjorts åt situationen hade föreningens 

ekonomi på sikt påverkats påtagligt negativt. Tack och lov hade vi en styrelse som (trots att 

det måste gränsa till extraordinärt arbete för en BRF styrelse av vår storlek), valde att snabbt 

och beskedligt ta sig an arbetet med att hitta en lösning på den ekonomiska situationen. Två 

år senare, och efter vad jag utgår från måste inneburit otaliga timmar av planering, möten, 

avstämningar och ofrivilligt kvällsjobb, så är vi nu i ett läge där föreningens lokalerna 

omvandlats till bostäder och sålts till marknadsmässiga priser och det ekonomiska problemet 

är löst på bästa tänkbara sätt. Och allt detta utan att den absoluta merparten av föreningens 

medlemmar behövt lyfta ett finger eller avsätta en minuts extra arbete.   

Förslag till beslut:  

Mot bakgrund av det extraordinära arbete som styrelsen i samband med ombildningen av 

förskolan genomfört för allas vår räkning föreslår jag att föreningen visar våra 

styrelsemedlemmar sin tacksamhet genom att tilldela var och en av dem ett symboliskt 

engångsbelopp på 5000 kr, som tack för det stora arbete de lagt ned för allas vår räkning.  

 Hägersten, 30/1 2020  

 Jonas Thulin  

 Telefonvägen 7 

 

Styrelsens svar på motion 1 gällande ” *Symbolisk ersättning till styrelsen för extraordinär 

arbetsinsats i samband med ombildning av lokaler” 

Styrelsen tackar så mycket för det vänliga förslaget att tilldelas extra ersättning i samband 

med arbetet kring ombyggnad av lokaler till 6 lägenheter. 

Då stämman varje år beslutar om ett belopp som arvode till styrelsen att fördelas internt ser 

inte styrelsen anledning till ytterligare ersättning. 

Styrelsen föreslår stämman besluta 

Att avslå motionen 

 

Hägersten 200416 

Styrelsen i brf Svanen nr 321 
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Motion 2 

Motion till årsstämma: Ökad komfort och trivsel 

För att öka komfort och trivsel i våra bostäder föreslår jag att årsstämman uppdrar åt 

styrelsen att undersöka och om så är möjligt åtgärda följande punkter:  

 Översyn och tätning av fönster och balkongdörrar för att minska oönskat drag i våra 

bostäder.  

 Översyn och justering av fastighetens värmesystem samt radiatorernas termostater 

för att säkerställa en jämn värme i alla rum.  

 Undersöka om det är möjligt att uppgradera våra ventilationsintag till nya don som 

har effektivare partikelfilter och är mer lättmanövrerade och lättare att underhålla  

 

Dessa åtgärder skulle kunna göra inomhusklimatet bättre och minska den totala 

energiförbrukningen/energikostnaden i föreningen.   

Förebyggande underhåll ger föreningen bättre förutsättning att hitta bästa möjliga lösning 

både ekonomiskt och praktiskt.  

Gott underhåll av alla delar av vår förening ger ökad trivsel för oss boende och hjälper till att 

höja föreningens anseende och är ett bra sätt att ta till vara på de pengar som tillkommit 

genom försäljningen av de nyproducerade lägenheterna.  

  

Hägersten 2020-02-28  

Ann Palmqvist 

Telefonvägen 11 

 

 

Styrelsens svar på motion 2 gällande” Ökad komfort och trivsel” 

Motionären tar upp viktiga förslag på åtgärder för att förbättra inomhusklimatet samt trivsel 
överhuvudtaget. 
Styrelsen arbetar kontinuerligt med föreningens energianvändning i syfte att förbättra såväl 
komfort trivsel.  
Vissa förslag till åtgärder i motionen såsom översyn och justering av fastighetens 
värmesystem samt uppgradering av ventilationsintag m.m. är styrelsen positiv till. 
Då dessa åtgärder kräver stor expertkunskap är ett förslag till åtgärd att till hösten anlita 
experter för en utredning och eventuellt upprätta ett åtgärdsprogram. 
 
Styrelsen föreslår därmed stämman besluta 
Att bifalla ovanstående motion  
 
Hägersten 200416 
Brf Svanen nr 321 
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Motion 3 

Motion: Sänka inomhustemperaturen för att få ner uppvärmningskostnader.  

Det sägs att man för varje grads sänkning sparar ungefär 5% energi. Om jag har förstått det 

rätt har vi i dagsläget en inomhustemperatur på 22 grader. Enligt rekommendationer hämtat 

från webben bör temperaturen ligga mellan 20-23 grader.   

 

Förslag till beslut: Ett aningen känsligt förslag men jag föreslår att vi sänker vår 

inomhustemperatur till 20 eller 21 grader då det skulle spara oss i uppvärmningskostnader 

och minska energiförbrukningen med cirka 5-10%, vilket är bra för både plånbok och miljö. 

Är man orolig över att det blir kallt föreslår jag att man ser över sina fönsterlister, luftar sina 

element med jämna mellanrum och ser till att man inte täcker över element med möbler.  

  

Hägersten, 2020-02-27  

David Jonsson  

Telefonvägen 17  

 

 

Styrelsens svar på motion 3 gällande att ”Sänka inomhustemperaturen för att få ner 

uppvärmningskostnader” 

Motionären tar upp en viktig fråga om uppvärmningskostnader. Styrelsen arbetar redan 
kontinuerligt med översyn av föreningens energianvändning. 
Generellt har vi inte en inomhustemperatur på 22 grader i alla lägenheter utan det varierar 
mellan lägenheter.  
 
Det är flera faktorer som samverkar för hur vi upplever inomhusklimatet och temperaturen. 
Drag från fönster och balkongdörr samt hur vi möblerat och använder lägenheterna gör att 
vi kan uppleva det kallare än nödvändigt.  
 
Att lufta elementen är inget som skall göras generellt utan endast undantagsvis när en 
radiator tydligt är kall i överdelen men varm i nederdelen. Vid luftning av radiatorerna, 
påfylls systemet med syresatt vatten som verkar korrosivt i värmesystemet. 
 
Styrelsen föreslår stämman besluta 
Att avslå motionen 
 
Hägersten 200416 
Styrelsen i brf Svanen nr 321 
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Motion 4 

Motion: Göra om lokal för återvinningsrum.  

Återvinningsrummet på Telefonvägen 19 håller ej öppet dygnet runt för sina medlemmar 
och pga missbruk krävs dessutom fysisk närvaro och övervakning vid dessa speciella 
öppettider.  
Förslag till beslut:  
Då kommunen redan har som skyldighet att erbjuda återvinningsstationer i närheten 
föreslås att lokalen utreds om man kan disponera för något annat. Exempelvis extra förråd, 
bil- eller cykelgarage eller rent av gym.  
 
Hägersten, 2020-02-27  
David Jonsson  
Telefonvägen 17 

Styrelsens svar på motion 4 gällande att ”Göra om lokal för återvinningsrum”  

Stockholms kommuns återvinningsstationer är ofta överfulla så många i föreningen har varit 
nöjda att ha vårt återvinningsrum trots begränsade öppettider. Vi har ingen fysisk närvaro av 
t.ex. styrelsen vid öppettiderna. Gym finns det gott om i vår närmiljö. Cykelrum finns i varje 
trapphus. Extra förråd eller bilgarage är inget styrelsen ser behov av i dagsläget. Kommunen 
har dessutom planer på att alla fastighetsägare ska ha ett återvinningsrum för förpackningar 
men beslut om vilket år det ska vara genomfört finns ännu inte. 

Styrelsen föreslår stämman besluta 

Att avslå motionen 

 

Hägersten 200416 

Styrelsen i brf Svanen nr 321 
 

Motion 5  

Motion: Solpaneler    

För ett år sedan antog föreningsstämman en motion om att föreningen skulle utreda frågan 
och komma med förslag, senast till stämman 2020 om att installera solpaneler. En 
arbetsgrupp har utrett frågan och presenterat ett förslag för styrelsen som visar att 
föreningen genom att investera i en solpanelanläggning som täcker en del av föreningens 
gemensamma elförbrukning skulle få en anläggning som betalar sig på 8-9 år och har en 
livslängd på 25-30 år, samt tillsammans med många andra liknande anläggningar bidrar till 
att nå ett fossilfritt samhälle.     
Arbetsgruppen har tittat på både ekonomi och teknik och redovisat sin slutsats att 
föreningen bör gå vidare med att begära in skarpa offerter som granskas av extern expertis 
för att besvara utestående tekniska frågor.    
 
En anläggning som täcker ca 1/3 av föreningens elbehov kräver en investering på ca 800.000 
kr och betalar sig på 8 år och är förmodligen den skattemässigt mest optimala anläggningen. 
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Ett skäl till att agera nu, är också att det fortfarande finns ganska generösa bidrag att söka. 
Till dags dato (25 feb) har styrelsen bara beslutat att hålla ett informationsmöte den 17 mars 
om arbetsgruppens slutsatser, men inte fattat något annat beslut i frågan. För att förvissa 
oss om att beslut att installera solpaneler fattas föreslår vi därför att årsmötet fattar beslut   
att styrelsen uppdras begära in skarpa offerter som granskas av extern expertis för att 
besvara utestående tekniska frågor   
att styrelsen, till extrastämma senast under hösten, lägger fram förslag till beslut om 
investeringar i och installation av solpaneler i föreningen.    
Med vänlig hälsning,  
Fredrik Björk, Kyndelsmässogränd 6  
Ulrika Stenberg/Tobias Ljungholm, Kyndelsmässogränd 6  
Cecilia Reuter, Telefonvägen 7  
Bertil Branden, Telefonvägen 9  
Julia Tornemalm, Telefonvägen 9  
Gustav Sparreman, Telefonvägen 11  
Björn-Åke Törnblom, Telefonvägen 11  
Caroline Tamm, Telefonvägen 13  
Jonas Olsson, Telefonvägen 13  
Krister Thörne, Telefonvägen 15 

 

Styrelsens svar på motion 5 gällande ”solpaneler”  

I motionen nämns att styrelsen skulle ha hållit ett informationsmöte den 17 mars. För 

tydlighets skull vill styrelsen förklara att det mötet ställdes in, med anledning av att 

Coronaviruset omöjliggjorde ett fysiskt möte. Nu har alla medlemmar fått ta del av 

arbetsgruppens arbete i särskilt utskick. 

Beträffande första att satsens yrkande om att styrelsen borde inhämta offerter för 

granskning av utestående tekniska frågor anser styrelsen detta skede vara alltför tidigt. 

Innan några offerter tas in bör en hel del andra åtgärder och beslut vidtas först.  

Därför föreslår styrelsen avslag på motionens första att sats. 

Beträffande motionens andra att-sats anför styrelsen följande som kompletterande tillägg: 

Innan alla fakta finns tillgängliga för ett heltäckande beslutsunderlag vill styrelsen anlita 

extern expertis inom området för genomgång och presentation av förutsättningar för 

eventuell installation av solcellspaneler. Det handlar om dels ekonomiska incitament, dels 

tekniska lösningar samt miljömässiga beräkningar för en framtida installation. Framförallt 

bör beslut tas om på hur stor yta panelerna ska installeras. 

Styrelsen vill dock poängtera att det är oklart när anlitande av extern expertis kan ske med 

hänvisning till situationen med Corona pandemin. 

Styrelsen föreslår därför stämman besluta  

Att bifalla motionens andra att-sats med styrelsens kompletterande tillägg. 

 

Styrelsen var inte enig i sitt svar 

Hägersten 200507 

Styrelsen i brf Svanen nr 321 
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Motion 6  

Motion: Installera laddplatser för elbilar    

All tillgänglig statistik visar att andelen laddbara bilar ökar kraftigt de kommande åren och 
att behovet av laddplatser för rena elbilar och laddhybrider även kommer att bli stort i vår 
BRF. Vill vi förbli en attraktiv förening för våra medlemmar behöver vi agera nu. För ett år 
sedan antog föreningsstämman en motion om att föreningen skulle utreda frågan och 
komma med förslag, senast till stämman 2020 om att installera laddplatser på föreningens 
parkering. En arbetsgrupp har utrett frågan och presenterat ett förslag för styrelsen som 
visar att föreningen på ytparkeringen utanför Telefonvägen 1-7 kan ersätta befintliga 
motorvärmarstolpar till en rimlig kostnad med laddplatser som har individuell 
elmätning/debitering. Ett skäl till att agera nu, är också att det fortfarande finns ganska 
generösa bidrag att söka. Till dags dato (25 feb) har styrelsen bara beslutat att hålla ett 
informationsmöte den 17 mars om arbetsgruppens slutsatser, men inte fattat något annat 
beslut i frågan. För att förvissa oss om att beslut att installera laddplatser fattas, föreslår vi 
därför att årsmötet fattar beslut    
att ersätta 8-10 motorvärmarurtag (eller så många som dagens anläggning är dimensionerad 
för) med laddplatser för elbilar.   
att ta in skarpa offerter från leverantörer  
att låta en extern kraft granska underlagen ur teknisk och ekonomisk synvinkel inför val av 
leverantör.   
att rådgöra med parkeringsbolaget som äger marken men inte motorvärmarstolparna, inför 
uppgraderingen.   
att finansiera laddplatser över föreningens budget som andra gemensamma faciliteter (tex 
lekplatser och tvättstugor). 
 
Med vänlig hälsning, 
Fredrik Björk, Kyndelsmässogränd 6  
Ulrika Stenberg/Tobias Ljungholm, Kyndelsmässogränd 6  
Cecilia Reuter, Telefonvägen 7  
Bertil Branden, Telefonvägen 9  
Julia Tornemalm, Telefonvägen 9  
Gustav Sparreman, Telefonvägen 11  
Björn-Åke Törnblom, Telefonvägen 11  
Caroline Tamm, Telefonvägen 13  
Jonas Olsson, Telefonvägen 13  
Krister Thörne, Telefonvägen 15 

 

Styrelsens svar på motion gällande att ”Installera laddplatser för elbilar”  

Motionen avser installation av laddplatser på den parkering vi hyr av Stockholm Parkering på 
Svandammsplan. Det har i flera år funnits planer från Stockholm Stad att bygga hyreshus på 
Svandammsplan och därför har styrelsen flera gånger varit i kontakt med 
exploateringskontoret för att få ett slutligt besked om dessa planer fortfarande är aktuella 
och hur det kommer att påverka parkeringen. I mars 2020 fick vi beskedet att planerna är 
beroende av hur utvecklingen av själva Telefonplan med höghus, bussterminal etc kommer 
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att genomföras. Exploateringskontoret trodde då att ett slutligt besked skulle kunna komma 
i slutet av sommaren 2020. 

Med anledning av ovanstående så yrkar styrelsen på att motionen avslås. Så snart som 
slutligt besked om parkeringens framtid erhålls kommer styrelsen att arbeta vidare med 
frågan om laddplatser för elbilar. 

För de medlemmar som idag behöver byta sin bil och tänker skaffa en bil med laddbar 
batteridrift så finns redan idag en möjlighet att hyra p-plats i garaget på Telefonvägen som 
kan utrustas med laddningsmöjlighet. Kontakta i så fall styrelsen för mer information. 

Styrelsen föreslår stämman besluta 

Att avslå motionen 

 

Styrelsen var inte enig i sitt svar. 

Hägersten 200507 

Styrelsen i brf Svanen nr 321 
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Fullmakt föreningsstämma 

 
 
Varje medlem har en röst på föreningsstämma. 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. 
 
Styrelsen har, oaktat vad som anges i föreningens stadgar och med stöd i 
tillfällig lagstiftning, beslutat att medlem kan företrädas av valfritt ombud och 
att ombud kan företräda obegränsat antal medlemmar. 
 
Detta beslut gäller för föreningsstämma som genomförs under perioden 2021-
01-01 tom 2021-12-31. 
 
 
Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller som längst till 2021-12-31. 
 
 
Ort ........................................................................          Datum ............................ 
 
 
Fullmakt för .................................................................…...................................... 
 
att företräda bostadsrättshavaren .....................................….................................. 
 
Lägenhetsnummer ............... i brf …..…................................................................ 
 
Bostadsrättshavarens egenhändiga namnteckning: 
 
................................................................................................................................ 
 
(Namnförtydligande) …………………………………………………………………………………… 
(Fullmakten behöver inte vara bevittnad) 





ÅRSREDOVISNING
En bostadsrättsförening är enligt bokföringslagen skyldig  
att för varje år upprätta en årsredovisning i enlighet med  
års redo visningslagen. En årsredovisning består av en förvalt-
ningsberättelse, en resultaträkning, en balansräkning samt  
en notförteckning. Av notförteckningen framgår vilka redo- 
visnings och värderingsprinciper som tillämpas samt detalj-
information om vissa poster i resultat- och balansräkningen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN
Styrelsen ska i förvaltningsberättelsen beskriva verksamhetens 
art och inriktning samt ägarförhållanden, det vill säga antalet 
medlemmar med eventuella förändringar under året. Verksam- 
hetsbeskrivningen bör innehålla uppgifter om fastigheten, 
utfört och planerat underhåll, vilka som har haft uppdrag i 
föreningen samt avgifter. Även väsentliga händelser i övrigt 
under räkenskapsåret och efter dess utgång bör kommenteras, 
liksom viktiga ekonomiska förhållanden som inte framgår  
av resultat- och balansräkningen.
 Förvaltningsberättelsen ska innehålla styrelsens förslag till 
föreningsstämman om hur vinst eller förlust ska behandlas.

RESULTATRÄKNINGEN
Resultaträkningen visar vilka intäkter och kostnader fören-
ingen har haft under året. Intäkter minus kostnader är lika 
med årets överskott eller underskott.
 För en bostadsrättsförening gäller det 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 som förväntas uppkomma och 
dessutom skapa utrymme för framtida underhåll. Förenings-
stämman beslutar efter förslag från styrelsen hur resultatet 
(överskott eller eventuellt underskott) ska hanteras.

AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar representerar årets kostnad för nyttjandet av 
föreningens anläggningstillgångar, det vill säga byggnader och 
inventarier. Anskaff ningsvärdet för en anläggningstillgång 
fördelas på tillgångens bedömda nyttjandeperiod och belastar 
årsresultatet med en kostnad som benämns avskrivning.
 I not till byggnader och inventarier framgår även den 
ackumulerade avskrivningen, det vill säga den totala avskriv-
ningen föreningen gjort under årens lopp på de byggnader 
och inventarier som föreningen äger.

BALANSRÄKNINGEN
Balansräkningen visar föreningens tillgångar (tillgångssidan) 
och hur dessa finansieras (skuld sidan). På tillgångssidan 
redovisas dels anläggningstillgångar såsom bygg nader, mark 
och inventarier samt långfristiga placeringar, dels omsättnings-
tillgångar såsom avgiftsfordringar, kortfristiga placeringar 
samt kassa och bank. På skuldsidan redovisas föreningens egna 
kapital, fastighetslån och övriga skulder. Det egna kapitalet 
indelas i bundet eget kapital som består av insatser, upplåtelse-
avgifter och fond för yttre underhåll samt fritt eget kapital 
som innefattar årets resultat och resultat från tidigare år 
(balanserat resultat eller ansamlad förlust).

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom fören-
ingen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens 
fastighet med mark och byggnader. 

TOMTRÄTT
En del föreningar äger inte sin mark utan har ett tomträtts-
avtal med kommunen. Dessa förhandlas normalt om vart 
tionde år, baserat på markvärdet och en ränta, och kan inne- 
bära stora kostnads ökningar om markpriserna gått upp mycket.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Andra tillgångar än anläggningstillgångar. Omsättnings-
tillgångar kan i allmänhet omvandlas till likvida medel inom 
ett år. Hit hör bland annat kort fristiga fordringar och vissa 
värdepapper samt kontanter (kassa) och banktillgodohavande.

KASSA OCH BANK
Banktillgodohavanden och eventuell handkassa. Oftast har 
föreningen sina likvida medel hos HSB-föreningen och då 
redovisas detta under övriga fordringar och i not till denna post.

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder som bostadsrättsföreningen ska betala först efter ett 
eller flera år, ofta enligt särskild amorteringsplan, till exempel 
fastighetslån.

KORTFRISTIGA SKULDER
Skulder som förfaller till betalning inom ett år, till exempel 
skatte skulder och leverantörsskulder. Numera redovisas även 
fond för inre underhåll här. 

FONDER FÖR YTTRE OCH INRE UNDERHÅLL
Enligt stadgarna för de flesta bostadsrättsföreningar 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 det framtida underhållet av föreningens hus. 
 Avsättningen sker genom en omföring mellan fritt och 
bundet eget kapital och påverkar inte resultat räkningen,  
se styrelsens förslag i förvalt ningsberättelsen.
 Stadgarna reglerar även om bostadsrättsföreningen ska 
avsätta medel till fond för inre underhåll. Fond behållningen  
i årsredovisningen utvisar den sammanlagda behållningen  
för samtliga bostads rätters tillgodohavanden.
 Pågående stadgerevision kan medföra ändrade principer 
för redovisning av fonderingen.

LIKVIDITET
Bostadsrättsföreningens förmåga att betala sina kortfristiga 
skulder (till exempel vatten, el, löner, bränsle). Likviditeten 
erhålls genom att jämföra bostadsrättsföreningens likvida till- 
gångar med dess kortfristiga skulder. Är de likvida tillgångarna 
större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten god. 

SLUTLIGEN
En årsredovisning beskriver historien men egentligen är 
framtiden viktigare. Vilka utbetalningar står föreningen  
inför i form av reparationer och utbyten? Har föreningen en 
kassa och ett sparande som ger jämna årsavgifter framöver? 
Uppdaterade underhållsplaner samt flerårsprognoser för att 
kunna svara på ovanstående är viktiga. Fråga gärna styrelsen 
om detta även om det inte står något i årsredovisningen.
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