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Medlemsinformation
Under aret har 8 (6) lage

etsoverlatelser gjorts, varav fyra overlatelser mellan

lagenhetsinnehavarna. De genomsnittliga forsaljningspriset var 91,0 (95,9) tusen kronor per
kvadratmeter inom interv llet 87,6-95,7 (73,4 - 100,7) tusen kronor per kvadratmeter.
Styrelsen har medgivit tv . andrahandsuthyrningar. Styrelsens policy fOr andrahandsuthyrningar ar
att strikt folja bostadsratts agen. Normalt medges endast uthyrning for ett ar i taget och for hOgst tre
ar sammantaget. For att h ra ut bostadsratten i andra hand kravs beaktansvarda skal, till exempel
tilWilligt arbete eller tillft Ega studier pa annan ort da medlemmen under en tidsbestamd period inte
sjalva har mojlighet att n tja lagenheten. Nyttjanderatten tilliagenheten som innehas med
bostadsratt ar forverkad 0 h foreningen saledes berattigad att uppsaga bostadsrattsinnehavaren till
avflyttning om lagenhete utan styrelsens tillstand hyrts ut.
I

Vid bostadsrattsoverlatels r debiteras koparen en expeditionsavgift pa 2,5 procent av ett basbelopp.
Pantsattningen debiteras ed 1 procent av ett basbelopp vid varje pantsattning. Dessa avgifter
finansierar administrativa kostnader for dess hantering.

@{

Antal medlemmar

Antal medlemmar vid in angen av aret
Nya medlemmar
Medlemmar som Uimnat oreningen

140
9
.-lQ

Summa medlemmar

139

Medlemsantalet overstig

antalet Higenheter da vissa Higenheter ags av flera medlemrnar.

Verksamheten
Allmant om verksamhe en

Bostadsrattsforeningen h r till andamal att i bostadsrattsfOreningens hus upplata bostadslagenheter
for pennanent boende oc lokaler at medlemmar till nyttjande utan tidsbegransning och danned
framja medlemmarnas ek nomiska intressen.
Bostadsrattsfdreningen a en privatbostadsforening enligt inkomstskattelagen (1999:1229)
Foreningens fastighet, Kr ·ftan 7, som byggdes 1998 av JM Byggnads AB ar belagen pa
Kungsholmen, S: t Gora fOrsamling i Stockholms stad och innehas med aganderatt. Gatuadressen
ar Kristinebergs Strand 3 27 och 29, 11252 Stockholm.
Byggnationen bestar av t e bostadshus om sex vaningar innehallande 91 lagenheter, lagenhetsfdrrad
och cykelrum. I varje hus finns barnvagnsforrad, tvattstuga och soprum. I fastigheten finns tva
skyddsrum, en gastHigen et, snickarbod och bastu. Foreningen disponerar 11 parkeringsplatser
utomhus, varav tva carpo platser under skarmtak, samt 24 garageplatser i grannfdreningen Kraftan
1620. Den totala bostads an uppgar till 6 515 kvm fdrdelat lagenheter i storlekar 1-5 rok.
Foreningens lagenheter £"rdelar sig enligt fOljande
RoK

Antal

Ytam2

1

16
19
23
18

565,5
1042,5
1726
1651,5
1530
6515,5

2

3
4
5
Totalt
Garage
Carport
Parkeringsplatser

12
91
24
2
9

Fastigheten ar fullvardef< rsakrad hos Folksam. Under aret har en ny upphandling av
forsakringsbolag gjorts 0' h Folksam valdes da deras villkor var fdnnanligast. I fdreningens
fastighetsforsakring inga bostadsrattstillagg for fdreningens lagenheter. Medlemmarna behover
darfdr inte teckna nagon xtra "bostadsrattstillagg" pa sin hemforsakring. ~

Vasentliga handelse under och efter rakenskapsaret
Det senaste aret har fdren
genomfort en del nodvan
kontinuerligt fortsatt med
Malsattningen ar att lOpa
senare skede.

ngen arbetat med en 16pande oversyn av fastighetemas standard och
iga underhallsarbeten for att sakerstalla en fortsatt hog standard. Vi har
att underhalla vara fastigheter enligt uppgjord underhallsplan.
de gora mindre forbattringsarbeten for att undvika storre kostnader i ett

Foreningens fastighetssk' tare har under aret anlitats for IOpande oversyn av fastigheternas standard
och genomfort IOpande u derhallsarbeten framst i form av reparationer och malningsarbeten av vara
gemensamma utrymmen. etta har medfort att vi kan bibehalla en fortsatt hOg standard till
begransade kostnader.
Medlemmarna har ocksa tnyttjat fastighetsskotaren till arbeten i sina lagenheter. Dessa arbeten har
bekostats av de enskilda edlemmarna.
Fjolarets installation av i ternetanslutning till alia lagenheter dar foreningen star for alla kostnader
har flutit pa bra. Styrelse har under aret diskuterat olika moj ligheter att ytterligare koppla pa olika
funktioner till denna ansI tning, men detta kommer att ske i ett langre perspektiv
forhandlat avtalet med Com Hem till ekonomiskt betydligt lagre nivaer.
Styrelsen har under aret
Detta far fullt genomslag orst under kommande verksamhetsar.
Under aret har styrelsen 'rt diskussioner am hur vi battre ska skydda vart narboende mot obehoriga
gaster. Huvuddelen av va a markomraden ingar i samfalligheten och darigenom sker beslut i samrad
med de ovriga foreningar a. Vi kan besluta sjalva om vara tva innergardar dar forbattringsiltgarder
kan gikas.
Styrelsen har fortsatt ver a for ett okat engagemang fran medlemmarna i mindre oversynsarbeten,
specielIt under staddagar a. Vi uppmanar medlemmarna att ta ett annu stOrre engagemang for att
kunna fortsatta med vara aga manadsavgifter. Styrelsen viII tacka tva av vara medlemmar som har
fOrtjantfuIIt arbetat medrannsamverkan.
Skotseln av vara gronyto skots via samfalligheten. Under fjolaret ett nytt avtal tecknades med HSB
Tradgard som ansvarar fir dess skotsel. Deras framsta uppgifter ar skotsel av gronomraden
inkluderande buskar och did. Uppdraget innefattar ocksa ytorna inom respektive forening.
Kraftan 1620 som ansvar r for vara garage respektive carport platserna sade upp avtalet for
omforhandling av avgifts ivaerna for garage platserna till arsskiftet 2015/16. Uppsagningen
omfattar aven vara grann oreningar Ml och M3. Intensiva forhandlingar har genomforts och pagar
for att uppna en overens ommelse. Dessa platser innehas med servitut innebarande att vi inte ska
betala hyra utan enbart f< r faktiska kostnader for dess drift. Vi ar idag inte overens om
berakningsgrunderna. Vi ar gemensamt med de ovriga foreningarna Malarstrand loch
Malarstrand 3 utnyttjat e tern juridisk hjalp. Vi ar overens om beloppets storlek men viII ocksa fa
en overenskommelse am erakningsgrunderna for att undvika framtida tvister.
Under 2016 amorterades 1200 tusen kronor av vara langfristiga banklan da foreningens
overskottslikviditet har v rit god. For nuvarande ar foreningens Ian pa 57 900 tusen kronor. I
budgeten for 2017 finns trymme for amortering i motsvarande storlek
Styrelsen uppdaterar arli en underhaIIsplanen och for kommande ar planeras fortsatta aktiviteter
med fastighetsskotaren i arm av maInings och fdrbattringsatgarder <i\t

Foreningsfragor
Foreningen hal' under are givit ut 9 (10) nummer av Infobladet (varav ett i samband med Ownits
installationer) med infor ation om fragor som beror foreningen och boendet ivaI' fastighet. Pa
foreningens webbsida,
.malarstrand2.se finns viktiga uppgifter och lOpande information om
foreningen.
Styrelsen hal' under aret h ft 11 protokollfOrda styrelsemoten och arbetat kontinuerligt med lOpande
forvaltningsfragor.
Projektdagar med skotsel v lokaler, gronytor och planteringar genomfordes Val' och hOst.
OvernattningsHigenheten a bottenvaningen Kristinebergs Strand 3 utnyttjades flitigt sarskilt i
anslutning till helger. Nyt Jande grad ar 47 (44) procent.
Bastun i markplanet pa K istinebergs Strand 27 bokas pa tavla i kallaren i samma hus, Utnyttjandet
av bastun hal' varit begra ,sad.
Kristinebergs Strand 29 h I' i kallaren en snickarbod till medlemmarna for olika typer av
hantverksjobb.
Finansiering
ForeningssHimman hal' gi it styrelsen mandat att finansiera fOreningens Ian kortfristigt och detta
definieras som 3 manade lOpande bindning samt om marknaden ar osaker eller att en langre
bindningstid ar billigare
yttja den. Bindningstiden far emellertid aldrig overstiga 2 ar.
Styrelsen hal' faststallt en olicy om amortering av lanen innebarande att under en femarsperiod ska
amorteringarna uppga till de ackumulerade avskrivningarna under motsvarande period. A vvikelse
fran detta kan goras om d n arliga overskottslikviditeten behover utnyttjas till planenliga
reparationer.
Detta fOr att ha biittre utI' mme att finansiera framtida stOrre underMllsbehov med nya lan,
samtidigt som avgifterna an MIlas stabila.
Under rakenskapsaret om orhandlades Hinevillkoren innebarande art rantan reducerades fran 0,84 %

till 0,70 %. Nasta omforh ndling sker per den 1 oktober 2017.
Samfallighet
Foreningen ingar i samfa lighetsforeningen tillsammans med grannfOreningarna BRF Kraftan 1620,
Brf Miilarstrand loch 3. amfalligheten forvaltar en gemensamhetsanlaggning som omfattar
markytor, kor-, gang-, oc cykelvagar, ledningar anordningar for spill och dagvatten samt
grovsoprum.
Ett gemensamt grovsopr

finns att tillga i BrfKraftan 1620.

Samfalligheten arbetar k ntinuerligt med att se over trad och annan vaxlighet. Samfallighetens
ansvar ar att skota om de emensamma gronytorna samt ocksa tillse att foreningarna kan fa
samordningsfordelar vid 'emensamma upphandlingar av tjanster. (i\{

Samfalligheten har uppha dIad Tradgardsskotseln av HSB Tradgard oeh snorojning av PEAB Driftoeh underhall. Under 201 inleddes dialog med bilpoolsfOretaget Sunfleet med en intension att
kunna allokera 1-2 bilar .Ra samfallighetensanlaggningen.
GrannfOreningen BrfMal
foreningens hus (3: an oe
varmeeentrallevereras va
3: s utrymmen oeh fOrbru

rstrand 3 (radhusen) disponerar utrymmen for kallarforrad oeh eyklar i
27; an) samt utnyttjar foreningens soprum. Fran foreningens
m oeh kallvatten till BrfMalarstrand 3. Kostnaderna for BrfMalarstrand
ing debiteras enligt sjalvkostnadsprineipen.

Ekonomi
Ekonomi 2016
Foreningen avslutade are med en vinst pa 286 tusen kronor, vilket ar 41 tusen kronor salme an
fjolarets resultat. Denna vikelse beror pa hOgre kostnader for datakommunikation, skadesanering
oeh inkop av forbrukning material. Rantekostnaderna forsatter att sjunka arets genomsnittsranta var
pa 0,8 proeentjamfort m d 2015, da genomsnitts ranta var 1,1 procent.
Nettoomsattning eller inr kter bestar huvudsakligen av arsavgifter, vilka var ofOrandrade under aret.
Det ar vart att notera att a savgifterna har legat oforandrade sedan 2010.
Foreningens stOrsta kostn der ar driftskostnaderna. Arets utfall ar 2 174 tusen kronor, vilket ar 149
tusen kronor hogre an uti Het 2015. Avvikelsen beror pa hOgre kostnader for saneringarna av
vattenskador oeh WIFI iastigheterna. Kostnader fOr varme, el oeh vatten motsvarar 46 proeent av
driftskostnader, namligen - 1 008 tusen kronor oeh ar 64 tusen kronor hOgre an utfallet 2015. Till
dessa tillkommer kostna r for ovrig fastighets skotsel oeh reparationer motsvarande 595 tusen
kronor. Resterande drifts ostnader avser fastighetsforsakring, kabel TV oeh ovriga administrativa
kostnader.
Foreningen har fortsatt s marbete med Handelsbanken. Hela lanet har tre manaders bunden
1l1neupplagg. Under aret morterades 1 200 tusen kronor av lanet. Vid arsskiftet var foreningens Ian
pa 57900 tusen kronor.
Arets kassaflode ar -10 t sen kronor, vilket ar 125 tusen kronor battre an foregaende ar. Detta
huvudsakligen forklaras v minskade kortfristiga fodringar.
Flenlrsoversikt
Nettoomsattning tkr
Resultat efter finansiella p ster
tkr
Soliditet %
Bankskuld kr/kvm
Arsavgifter krjkvm
Drifts-jpersonalkostnader
Rantekostnader

2016

2015

2014

2013

2012

2011

4194

4193

4204

4226

4222

4219

286
55%
8887
628

327
55%
9071
628

-188
54%
9256
628

94
54%
9256
628

-184
54%
9302
628

3
54%
9365
628

378

346

330

337

370

336

72

98

195

224

235

244

En snittlagenhet pa 72
kan forenklat sagas vara belanad med 640 tusen kronor vid arets utgang.
Pa en snitt Uigenhet pa 7 kvm belOper en manadsavgift om ca 3 800 kronor per manad. Av avgiften
fran en snittlagenhet gar a 2 300 kronor per manad at till att betala foreningens driftskostnader. Ci\{

Av avgiften fdm en snittl·genhet gar ungefar 432 kronor i manaden at till att betala foreningens
rantekostnader. Resteranc e del av det som betalas in anvands till att amortera Ian sa att pa lang sikt
underhalla fastigheten ell r med andra ord att betala for fastighetens forbrukande.

Ekonomi 2017
Styrelsen har upprattat en budget som utgar fran ofOrandrade avgifter for 2016. Denna budget ar
baserat pa antagande pa genomsnittsranteniva pa 0,85 procent samt oforandrade 16pande
driftskostnader. Budgeter har 300 tusen kronor for planerade underhallsarbeten.
Forandring av eget kapital
Uppl.
avqifter

Insatser
Belopp vid ~rets ing~ng

30866000

35012000

yttre uh
fond

2195588

5446091

o

o

Reservering till fond 2015
Ianspr~ktagande av fond 2015

Balanserat
resultat

-50350

Arets resu Itat
Belopp vid ilrets sl ut

Forslag till disposition

30866000

~w

35012000

2 145 238

Totalt

326741

73846420

50350

326741

Balanserad i ny rakning

Arets
resultat

5823 182

-326741
286184

286 184

286184

74132604

resultat och fritt eget kapital

Till stammans forfogan e st~r foljande belopp i kronor:
Balanserat resultat

5823 182
286184

Arets resultat

6109366
Styrelsen foresl~r foljar de disposition:

o

Reservering till underh§lIsf nd

16863

I anspr§kstagande av undE rh§lIsfond
Balanseras i ny rakning

6092503
6109366

Ytterligare upplysningar )m foreningens ekonomi finns i efterfoljande arsredovisningen. fI ,

'~I\

•

Org Nr: 716405-7536

Bostadsrattsforeningen ~alarstrand 2
Resultatrakning

Rorelseintakter
Nettoomsattning
Rorelsekostnader
Drift och underh~1I
Ovriga externa kostnader
Personalkostnader och arvc tlen
Avskrivningar av materiella ~nlaggningstillg§ngar
Summa rbrelsekostnader

Arets resultat

2015-01-01

2016-12-31

2015-12-31

Notl

4193848

4192767

Not 2
Not 3
Not 4

-2 174133
-124280
-166060
-970622
-3435095

-2024815
-62466
-166946
-970622
-3224849

758753

967918

1024
-473593
-472 569

549
-641 726
-641177

286184

326741

Rorelseresultat
Finansiella poster
Ranteintakter och liknande esultatposter
Rantekostnader och liknanc e resultatposter
Summa finansiella poster

2016-01-01

Not 5
Not 6

Org Nr: 716405-7536

Bostadsrattsforeninge

Malarstrand 2

2016-12-31

Balansrakning

2015-12-31

1i11g~ngar
Anlaggningstillg~ngar

Materiella anlaggningstillgJ '{Jar
Byggnader och mark

Not 7

Summa anlaggningstillg~'tng r

131388192
131388192

132358814
132358814

131388192

132358814

60725
1 728793
132273
1921 791
169582

71 049
895399
58766
1025214
849685

2091373

1874899

Omsattningstillg~ngar

Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres och andra k ndfordringar
Ovriga fordringar
F6rutbetalda kostnader och upplupna intakter

Not 8
Not 9

Kassa och bank

Not 10

Summa omsattningstillg~n ar
Summa tillg~ngar

133479565

134 233 713(j\{

Org Nr: 716405-7536

Bostadsrattsforening n Malarstrand 2

2016-12-31

Balansrakning

2015-12-31

Eget kapital och skuIde
Eget kapital

Not 11

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Yttre underh~lIsfond
Fritt eget kapltal
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa eget kapital

65878 000
2 145238
68023238

65878 000
2 195588
68 073 588

5823 183
286184
6 109367

5446 091
326741
5772833

74132605

73846421

57900 000
57900 000

59 100 000
59 100 000

164965
228501
18528
1034967
1446961

143521
223860
57528
862384
1287293

59346961

60 387 293

133479565

134233713

Skulder
LJngfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Leverantbrsskulder
Skatteskulder
bvriga skulder
Upplupna kostnader och fa utbetalda intakter

Summa skulder

Summa eget kapital oc skulder

Not 12

Not 13
Not 14

~

Org Nr: 716405-7536

Bostadsrattsforeninge Malarstrand 2

2016-01-01
2016-12-31

Kassaflodesanalys

2015-01-01
2015-12-31

Lopande verksamhet

286184

326741

970622
1256806

970622
1297363

-226066
159668
1 190408

-156620
-76025
1 064719

0

0

-1200000
-1200000

-1 200000
-1 200000

-9592

-135281

Likvida medel vid ~ret

1567871

1703153

~ret

1558279

1567871

Resultat efter finansiella p ster

Justering for poster so

inte ing~r i kassaflodet

Avskrivningar
Kassafldde MIn Idpande v rksamhet

Kassaflode fr~n forand ingar i rorelsekapital
Okning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar
Okning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder
Kassafldde MIn Idpande v •. rksamhet

Investeringsverksamht
Kassafldde Mm investerin sverksamhet

Finansieringsverksamh t
Okning (+) /minskning (-) av I~n till kreditinstitut
Kassafldde fr~n finansierin sverksamhet

Arets kassaflode

Likvida medel vid

I kassaflodesanalysen medr" knas foreningens avrakningskontol kortfristiga placeringar samt
placeringskonto hos HSB St ckholm in i de likvida medlen.4t{

Org Nr: 716405-7536

Bostadsrattsforening n Malarstrand 2
Redovisnings-. och varderi gsprinciper samt ovriga bokslutskommentarer
Arsredovisningen ar upprattad i enlighet med ilrsredovisningslagen och BFNAR 2016: 10
ilrsredovisning i mindre foreta, (K2).
Belopp anges i kronor om ing annat anges.
Tillgilngar och skulder har var erats till anskaffningsvarden om inte annat anges nedan.
Fordringar har upptagits till d belopp varmed de beraknas inflyta.

Avskrivning fastighet
Principen for K2 ar att endast y- och tillbyggnader kan aktiveras. De tidigare aktiverade komponenter som i enlighet med
god redovisningssed och tidig re normgivning aktiverats som separata avskrivningsenheter ligger fortsatt kvar med
separata avskrivningsplaner.
Byggnaden skrivs av linjart ov r nyttjandeperioden med 0,96% av anskaffningsvardet ilrligen och totallivslangd har
bedomts till 120 ilr friln fardig tallandetiden.
Ovriga komponenter skrivs av injart under 10 ilr. Under ilret har komponenterna skrivits av med 10% av
anskaffningsvardet.

Avskrivning inventarier oc maskiner
Avskrivning sker med 20% pil nskaffningskostnaden.

Fond for yttre underh~1I
Reservering for framtida unde h~1I av fbreningens fastigheter sker genom resultatdisposition pil basis av foreningens
underhillisplan. Avsattning oc iansprilkstagande friln underhillisfonden beslutas av stamman.

Fastighetsavgift/fastighe skatt
Foreningen beskattas genomn kommunal fastighetsavgift p~ bostader som hogst f~r vara 0,3 % av taxeringsvardet for
bostadsdelen. Foreningens faJ:ighetsavgift var for rakenskap~ret 1 268 kronor per lagenhet.
For lokaler betalar foreningen

atlig fastighetsskatt med 1 % av taxeringsvardet for lokaldelen.

Inkomstskatt
En bostadsrattsforening, som kattemassigt ar att betrakta som ett privatbostadsforetag, belastas vanligtvis inte med
inkomstskatt. Beskattning ske med 22 % for verksamheter som inte kan hanforas till fastigheten, t ex avkastning pil en del
placeringar.

Org Nr: 716405-7536

Bostadsrattsforeningen

alarstrand 2

Noter
Not 1

Avgifts- och hyresb rtfall
Hyresf6rluster

4819
-34

-36 138

4193848

4192767

253499
341096
103368
806361
98000
69485
63562
186384
115388
106 000
14127
16863

252771
292343
94100
756 051
93627
69 012
68172
84812
113 216
112273
38 088
50 350

2174133

2024815

77 730
28100
13 500
4950

6331
37997
13 188
4950

124280

62466

130 024
36 036

130 000
36946

166060

166946

446
578

410
139

1024

549

472 253
1340

641726

473593

641726

a

r och arvoden

Not4
Arvode styrelse
Sociala avgifter

Ranteintakter oc liknande resultatposter .
Ranteintakter avrak ingskonto HSB Stockholm
bvriga ranteintakte

Not 6

4 094 124
526270
-391489
4228905

Ovriga externa k stnader
F6rbrukningsinvent ier och varuink6p
Administrationskost ader
Extern revision
Medlemsavgifter

Not 5

4094124
518613
-423674
4189063

Drift och underM I
Fastighetssk6tsel oc lokalv~rd
Reparationer
EI
Uppvarmning
Vatten
Sophamtning
FastighetsfOrsakring
Kabel-TV och bredb nd
Fastighetsskatt och astighetsavgift
F6rvaltningsarvoden
bvriga driftkostnad
Planerat underh~1I

Not 3

2015-01-01

2015-12-31

Nettoomsattning
)l.rsavgifter
Hyror
bvriga intakter
Bruttoomsattning

Not 2

2016-01-01

2016-12-31

Rantekostnader

h liknande resultatposter

Rantekostnader I~n fristiga skulder
bvriga finansieila k tnader

o

~

Org Nr: 716405-7536

Bostadsrattsforeningen

alarstrand 2
2016-12-31

2015-12-31

Ackumulerade ans affningsvarden
Ing~ende anskaffnin svarde byggnader
Ing~ende anskaffnin svarde mark
Utg~ende ackumu erade anskaffningsvarden

103330742
40000000
143330 742

103330742
40000000
143330 742

Ing~ende avskrivnin ar
Arets avskrivningar
Utg~ende ackumu erade avskrivningar

-10 971928
-970622
-11942550

-10001 306
-970622
-10 971928

131388192

132358814

. 99000000

92000000

107000000
206 000 000

73000000
165 000 000

140087
1388697
200009
1728793

137173
718 186
40040
895399

132273
132273

58766
58766

Noter
Not7

Taxeringsvarde
Taxeringsvarde bygg ad - bostader

Not8
Skattekonto
Avrakningskonto HS
bvriga fordringar

Not 9

Forutbetalda I<ost ader och upplupna intakter
Fbrutbetalda kostnader

Ovanst~ende poster ,est~r av fbrskottsbetalda kostnader avseende kommande rakenskaps~r samt
intaktsfordringar fOr nevarande rakenskaps~r.

Not 10

Kassa och bank
SEB
Handelsbanken

56338
113 245
169582

31394
818 291
849685

~
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Noter
Not 11

2015-12-31

Balanserat
resultat

Arets resultat

Forandring av ege kapital

Belopp vid ~rets ing~ 9
Resultatdisposition
Arets resultat
Delopp vid ~rets sl t

Not 12

2016-12-31

Medlemsinsatser
Insatser
Uppl avgifter

Yttre uh
fond

30866000

35012000

2195588
-50350

5446091
377 091

326741
-326741
286184

30866000

35012000

2145238

5823183

286184

Ranta

Ranteandr
da

Skulder till krediti stitut

Ulneinstitut
Handelsbanken

L~nenummer

975041

0,70%

2017-01-05

Nasta ~rs
amorterin

Belo

57900000
57900000

L~ngfristiga skulder

,klusive kortfristig del

57900000

Om fem ~r beraknas uvarande skulder till kreditinstitut uppg~ till

57900000

Stallda sakerheter
Fastighetsinteckning r stallda fOr skulder till kreditinstitut
Not 13

77 052 000

77 052 000

17900

Ovriga skulder
Depositioner
Kallskatt
6vriga kortfristiga sk Ider

Not 14

628

17900
39000
628

18528

57528

96822
381 945
556200

124110
372 513
365761

1034967

862384

o

Upplupna kostnad r och forutbetalda intakter
Upplupna rantekostn der
Forutbetalda hyror 0 ,h avgifter
6vriga upplupna kos ader

Ovanst~ende poster ,est~r av fOrskottsinbetalda intakter avseende kommande rakenskaps~r samt skulder
som avser innevaran, e rakenskaps~r men betalas under nastkommande ~r.

Not 15

o

o

Vasentliga handel er efter ~rets slut
Inga vasentliga hand Iser har skett efter ~rets slut ~

-
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Vllr revisionsberattelse har

2f) - t/ -Zotfamnats betraffande denna llrsredovisning
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2015-12-31

Revisionsberattelse
Till foreningsstamman i Srf Malarstrand ,org.nr. 716405·7536.

Rapport om arsredovisning n
Uttalanden
Jag har utfort en revision av arsredov sningen for Srf Malarstrand 2 for
ar 2016.
Enligt min uppfattning har arsredovis ingen upprattats i enlighet med
arsredovisningslagen och ger en i all vasentliga avseenden
rattvisande bild av foreningens finans ella stallning per den 31
december 2016 och av dess finansiel a resultat och kassaflode for
aret enligt arsredovisningslagen. Fa Itningsberattelsen ar forenlig
med arsredovisningens ovriga delar.
Jag tillstyrker darfor att foreningsstam an faststaller resultatrakningen
och balansrakningen for foreningen.

Grund tor uttalanden
Jag har utfort revisionen enligt Intern tional Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. itt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs narmare i avsnitt t Revisorns ansvar. Jag ar
oberoende i forhallande till foreninge enligt god revisorssed i Sverige
och har i ovrigt fullgjort mitt yrkesetis a ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag h r inhamtat ar tillrackliga och
andamalsenliga som grund for mina ttalanden.

Sfyrelsens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret for att arsredovisningen upprattas
och att den ger en rattvisande bild en gl arsredovisningslagen.
Styrelsen ansvarar aven for den inter a kontroll som de bedomer ar
nodvandig for att uppratta en arsredo isning som inte innehaller nagra
vasentliga felaktigheter, vare sig des a beror pa oegentligheter eller
pa tel.
Vid upprattandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen for
bedomningen av foreningens formag att fortsatta verksamheten. De
upplyser, nar sa ar tillampligt, am fOr allanden sam kan paverka
formagan at! fortsat!a verksamheten ch at! anvanda antagandet am
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt d ift tillampas dock inte am beslut
har fattats om att avveckla verksamh ten.

Revisorns ansvar
Mina mal ar att uppna en rimlig grad v sakerhet om huruvida
arsredovisningen som helhet inte inn hailer nagra vasentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel, och
att lamna en revisionsberattelse som nnehaller mina uttalanden.
Rimlig sakerhet ar en hog grad av saerhet, men ar ingen garanti for
att en revision som utfors enligt ISA a h god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptacka en vasentl 9 felaktighet om en sadan finns.
Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller fel och
anses vara vasentliga om de enskilt ler tillsammans rimligen kan
forvantas paverka de ekonomiska be lut som anvandare fattar med
grund i arsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvander jag professionellt omdome
och har en professionellt skeptisk installning under hela revisionen.
Dessutom:
•
identifierar och bedomer jag riskerna for vasentliga
felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa beror pa
oegentligheter eller pa fel, utformar och utfor granskningsatgarder
bland annat utifran dessa risker och inhamtar revisionsbevis som ar
tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for mina
uttalanden. Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till
foljd av oegentligheter ar hogre an fOr en vasentlig felaktighet som
beror pa fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, forfalskning, avsiktliga utelamnanden, felaktig information
eller asidosattande av intern kontroll.
•
skaffar jag mig en forstaelse av den del av foreningens interna
kontroll som har betydelse for min revision for att utforma
granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till
omstandigheterna, men inte for att uttala mig om effektiviteten i den
interna kontrollen.
•
utvarderar jag lampligheten i de redovisningsprinciper som
anvands och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen
och tillhorande upplysningar.
•
drar jag en slutsats om lampligheten i att styrelsen anvander
antagandet om fortsatt drift vid upprattandet av arsredovisningen.
Jag drar ocksa en slutsats, med grund i de inhamtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns nagon vasentlig
osakerhetsfaktor som avser sadana handelser eller forhallanden
som kan leda till betydande tvivel om foreningens formaga att
fortsatta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
vasentlig osakerhetsfaktor, maste jag i revisionsberattelsen fasta
uppmarksamheten pa upplysningarna i arsredovisningen om den
vasentliga osakerhetsfaktorn eller, om sadana upplysningar ar
otillrackliga, modifiera uttalandet om arsredovisningen. Mina
slutsatser baseras pa de revisionsbevis som inhamtas fram till
datumet for revisionsberattelsen. Dock kan framtida handelser eller
f6rhallanden g6ra att en f6rening inte langre kan fortsatta
verksamheten.

•
utvarderar jag den overgripande presentationen, strukturen
och innehallet i arsredovisningen, daribland upplysningarna, och om
arsredovisningen aterger de underliggande transaktionerna och
handelserna pa ett satt som ger en rattvisande bild.
Jag maste informera styrelsen orn bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten for den. Jag maste ocksa
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enli t lagar, andra
forfattningar samt stadgar
Uttalanden
Utover min revision av arsredovisnin en har jag iiven utf6rt en

revision av styrelsens forvaltning for rt Malarstrand 2for ar 2016
samt av forslaget till dispositioner be riiffande foreningens vinst eller
forlust.
Jag tillstyrker att foreningsstiimman "ehandlar resultatet enligt
forslaget i forvaltningsberiittelsen oCD beviljar styrelsens ledamoter
ansvarsfrihet for riikenskapsaret.

Grund for uttalanden
Jag har utfort revisionen enligt god rvisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt denna beskrivs niirmare i avsn ttet Revisorns ansvar. Jag iir
oberoende i forhallande till foreninge enligt god revisorssed i Sverige
och har i ovrigt fullgjort mitt yrkesetis aansvar enligt dessa krav.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvander
jag professionellt omdome och har en professionellt skeptisk
installning under hela revisionen. Granskningen av forvaltningen och
forslaget till dispositioner av foreningens vinst eller forlust grundar sig
framst pa revisionen av riikenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsatgiirder som utf6rs baseras pa min professionella
bedomning med utgangspunkt i risk och vasentlighet. Det innebiir all
jag fokuserar granskningen pa sadana atgarder, omraden och
forhallanden som ar vasentliga for verksamheten och dar avsteg och
overtradelser skulle ha siirskild betydelse for foreningens situation. Jag
gar igenom och provar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
atgarder och andra forhallanden som ar relevanta for mitt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag for mitt uttalande om styrelsens forslag till
dispositioner betraffande foreningens vinst eller forlust har jag granskat
om forslaget ar forenligt med bostadsrattslagen.

Jag anser all de revisionsbevis jag h r inhamtat ar tillrackliga och
andamalsenliga som grund for mina llalanden.

Sfyrelsens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret fo forslaget till dispositioner
betraffande foreningens vinst eller fo lust. Vid forslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedo ning av om utdelningen ar
forsvarlig med hiinsyn till de krav so foreningens verksamhetsart,
omfattning och risker staller pa storie en av foreningens egna kapital,
konsolideringsbehov, Iikviditet och st'lining i ovrigt.
Styrelsen ansvarar for foreningens 0 ganisation och forvaltningen av
foreningens angelagenheter. Della i efattar bland annat att
fortlopande bedoma foreningens eko omiska situation och all tillse att
foreningens organisation ar utformad sa att bokforingen,
medelsforvaltningen och foreningens ekonomiska angelagenheter i
ovrigt kontrolleras pa ell betryggand satt.

Revisorns ansvar
Mill mal betraffande revisionen av fOI altningen, och darmed mill
uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhfmta revisionsbevis for att med
en rimlig grad av sakerhet kunna bedoma om nagon styrelseledamot i
nagot vasentligt avseende:
•
foretagit nagon atgiird eller 9 ort sig skyldig till nagon
forsummelse som kan foranleda e attningsskyldighet mot
fOreningen, eller
•
pa nagot annat satt handlat i trid med bostadsrattslagen,
tillampliga delar av lagen om ekon miska foreningar,
arsredovisningslagen eller stadgar a.
Mitt mal betriiffande revisionen av for laget till dispositioner av
foreningens vinst eller forlust, och da ed mitt uttalande om detta, ar
att med rimlig grad av sakerhet bedo a om forslaget ar forenligt med
bostadsriittslagen.
Rimlig sakerhet ar en hog grad av saRerhet, men ingen garanti for att
en revision som utfors enligt god revi ionssed i Sverige alltid kommer
att upptiicka atgarder eller forsummel. er som kan foranleda
ersattningsskyldighet mot foreningen, eller att ett forslag till
dispositioner av foreningens vinst elle f6rlust inte ar forenligt med
bostadsrallslagen.

Stockholm den
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Bostadsrattsforeninge Malarstrand 2

Totala kostnader
Personalkostnader
R "ntekostnader
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4%
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56%
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Forslag till andrin ,av Stadgarna

Styrelsen foreslar tv andringar till stadgarna. Andringarna kommer att trada i kraft efter
godkannande fran tapa varandra efterfoljande foreningsstammor. Nedanstaende ar darigenom den
forsta gangen forsla en kommer upp till provning

Forslag ett

En gallande lag om

lIelsetider till foreningsstammor att andras fr

0

m den 1 juli 2018

Idag star det i § 5 Ka lelse till foreningsstamma

Kallelse ska utfardas tidigast fyra veckor fore och senast tva veckor fore ordinarie foreningsstamma
och senast en vecka ore extra foreningsstamma

Nya Iydelsen blir

Kallelse ska utfardas tidigast sex veckor fore och senast tva veckor fOre och tidigast sex veckor fore
och senast tva veck r fOre extra fOreningsstamma
Andring av stadgar a ska ske med minst 2/3 majoritet av narvarande medlemmar

Forslagtva

5tyrelsen fOreslar at, § 11 Ovriga avgifter kompletteras med nedanstaende

For godkanda andra andsuthyrningar kan styrelsen ta ut en avgift for att tacka administrativa
kostnader. Avgiften ar hOgst vara 10% av prisbasbeloppet pa arsbasis enligt lagen om
allmanforsakring. Be oppet avrundas nerat till narmaste 100 kr

For administration a parkeringskoerna kan styrelsen efter beslut debitera en arlig
administrationsavgi .

Motion 1 - Arvode till st elsen for sitt arbete i den ekonomiska foreningen Brt Malarstrand 2.
Arvode till Styrelsen i en • rf ar alltid ett kansligt omrade, och da det forekommit diskussioner med en
koppling till prisbasbelop, (forkortat pbb) ar detta ett forsok till att reda ut detta.
Prisbasbelopp foljer i viss man konsumentprisindex (KPI) och faststalls av regering arsvis, och anvands
framst vid olika former a berakningar. Det ar viktigt att forsta att prisbasbelopp kan bade stiga och
sjunka, och vardet pa ett bb 2015 var 44.500 sek och sanktes till 44.300 sek for 2016.
Vara tva systerforeningar har foljande ersattningar till Styrelsernas ledamoter:
•

M1 => 2015: 89. 100 sek + sociala avgifter.

•

Krattan 1620 => 014: "tva basbelopp + 5000 kr att fordela inom styrelsen. Utover detta skall
2000 kr tilldelas 'internrevisorn".

Brf Malarstrand 2 har ida en fast ersattning pa 130.000 sek + sociala avgifter (31,42%), vilket totalt
motsvarar 170.846 krono per ar. Det ar i jamf6relse med vara narmaste grannforeningar ca. 50%
hogre arvode.
Enligt "Bostadsratterna" ,Bostadsratterna ar en rikstackande organisation for Sveriges
bostadsrattsforeningar) s' ar rekommendationen 1000-1500 sekjlagenhet for en medelstor forening
om 30 till 50 lagenheter, ch "I storre foreningar kanske beloppen blir omotiverat hoga". Normalt for
en forening i var storlek

rkar vara en ersattning om 1000 sekjlagenhet + sociala avgifter som

rekommenderas.
Nar vi flyttade in i foreningen var motiveringen till det forhojda styrelse arvodet att styrelsen gor
bland annat enklare und rhallsjobb sjalva, som malning med mera. Nuvarande styrelse lagger ut alit
sadant underhall pa "hus lomten" Anders, vidare har styrelsen lagt ut rollen som husvard i tva av tre
hus pa "fastighetsforvalt ren" Anders (samma Anders som "hustomten" ovan).
Foreslar saledes att arsm"tet satter arvodet for styrelsearbete i Brt Malarstrand 2 till ett av
foljande alternativ:
Alternativ 1: "Bostadsra ernas" rekommendation om 1000 sek/lagenhet + sociala avgifter =
91.000 sek + sociala avgi er att fordelas inom styrelsen, och att kostnaden for
"hustomten"/"fastighets orvaltaren" Anders redovisas vid varje arsmote.
Alternativ 2: Att den tot la kostnaden for Styrelsens arvode + sociala avgifter + kostnaden for
Anders arbetstid (alltsa ade "hustomten" och "fastighetsforvaltaren") inkl. moms far uppga till
170.000 sek (alltsa mots arande dagens 130.000 + sociala avgifter avrundat till jamt 1000-tals
kronor), och att kostnadn for "hustomten"/"fastighetsforvaltaren" Anders redovisas vid varje
arsmote.

Motioner inlamnade av L rs Hedberg, Igh 661, datum: 2017-03-31

Styrelsens svar

pa motio

er

Arvode for styrelsen for itt arbete i den ekonomiska foreningen 8rf Malarstrand 2

Styrelsen skater den tek iska forvaltningen av byggnaderna i motsats till de i motionens forslag
jamforda foreningar. Det innebar att alia felanmalningar sker till styrelsen som genomfor besiktning
av felet samt bedomer OIil1 en entreprenor ska inkallas eller om fel~t kan avhjalpas direkt av
styrelsen, vilket spar kos nader for medlemmarna da ett administ1ativt led (tekniska forvaltaren) har
exkluderats. Styrelsen ge omfor ocksa lopande besiktningar av byggnaderna for att i tid identifiera
I
nodvandiga reparationer Alit detta for att bespara kostnader.
Vid jamforelse mellan va forening respektive de i motionen jamfOjrda foreningar kan konstateras att
vi har den lagsta kostnad n for fastighetsforvaltningen.
"Fixar Anders" ar en av v ra entrepenorer for atgardande av fel.

Motion 2 - Sakerhetsho ande atgarder
2a) Gruppkop av sakerh tsdorr till de!som sa onskar byta sina n varande dorrar.
Ett gruppinkop for de so

viII fa mOjlighbt att byta lagenhetens

d~rr mot trapphuset till en markant

modernare sakerhetsdo . Den nya sakerhetsdorren bor till utsee~de vara sa lik den nuvarande som
mojligt (am man andrar ,esignen komlmer det medfora att alia tvi gas byta sina dorrar), vissa mindre
andringar kommer dock ke som t.ex. gangjarnens antal och utfor ning, fasade kanter med mera.
Det ar viktigt att forsta a t de nya moderna (metall) sakerhetsdor arna har en markant hogre
standard an de befintlig (tra) sakerhetsdorrarna och erbjuder markant mera motstand vid inbrott,
battre brandskydd (tatar ) och battre Huddampande formaga.
Det ar en rekommendati n fran raddningsverket att man installerar dessa nya sakerhetsdorrar.
Saledes foreslas att ars otet ger styrelsen alternativt en

arbetsJ~uPP i uppdrag att samordna ett

gruppkop av ny sakerhe sdorr for de sorn sa onskar under 2017, liar varje bostadsrattsinnehavare
star for sin kostnad.
2b) Byte av postlador til markant sakrare variant
Som kanske ar noterat i agspressen vid olika tillfallen, sa ar det r" tt latt att plocka ut post fran vara
postfack eftersom den k nstruktion sam vi har ar aldre och innan
enkelt det ar att vittja p

an kom underfund med hur

tfacken. Det torde vara en ratt lag kostn d att helt enkelt byta ut de

nuvarande till markant s krare postfack.
Saledes foreslas att ars otet uppdrar at styrelsen alternativt ov nstaende arbetsgrupp att byta
samtliga postfack till sa rare variant, dar kostnaden dras fran ov rskottet av avgifter.
2c) Gruppkop av kodlast fonsterhandtag for de som sa onskar
Assa har tagit fram en va iant pa fonsterhandtag sam har kodlas f " att oppnas, Assa 7810:

Saledes foreslas att ars otet ger styrel~en alternativt ovanstaen e arbetsgrupp uppdraget att
I

samordna inkopet av As a 7810 (eller Iil<nande) for de som sa ons ar, dar varje
bostadsrattsinnehavare tar for sin kosfnad.
I
2d) Byte av lassystem (e satta portkodslosningen) inom forenin en
Vara grannforeningar ha bytt till nytt lassystem for ytterdorrarna (alltsa ersatt motsvarigheten till
vara las med portkoder), och savitt kant har de valt samma tiliverKare. Ett byte av portkodslosning till
"bricka och kod" ar myc

t dyrt (drygt 7bo.000 sek enligt Kraftan

lbO), men det kanske finns nagon

form av vinst i att alia fo eningar i omradet har samma losning?
Saledes foreslas att ars atet ger styrelsen alternativt ovanstaenMe arbetsgrupp ett
utredningsuppdrag i om hur ett sadant byte kan ske och till vilkJm kostnad.

Motioner inlamnade av

rs Hedberg, Igh 661, datum: 2017-03-31

Styrelsen anser att stam an far i uppdrag att tillsatta en arbetsgr~pp som utreder farslagen och
aterkommer till nasta stamma med konkreta fOrslag med kostnadsbudgetar. Arbetsgruppen bar
besta av tre medlemma en fran varje byggnad da farslagen kravJr stora investeringskostnader fran
alia berorda parter varf" r farslagen kommer att krava en bred fOr!ankring.

ens utformnin

I

Motion 3 - Manadsavgi ens storlek, och likviditetsoverskottet i foreningen (dvs "vinsten")

Styrelsen har genom ar n varit flitig i att extra amortera sa mycket som gar, detta genom att halla
avgifterna pa en hog ja

n niva. Detta har varit mojligt da

laneran~orna

fallit fOr varje ar som gatt.

Hur lanerantan kommer vara i framtiden, det vet vi inte, vissa sager hogre (de som foresprakar
"bunden ranta") och visa sager lagre (de som foresprakar "rorlig ranta"). Som jamforelse kan vi ta
t.ex. Japan som under s mmaren 2016 hade en 20-arsranta som var pa vag att falla under noll
procent, och har levt i e lagrante/nollrante ekonomi sedan 90-talet. Att vi vet valdigt lite om
framtiden ar sjalvklart -

i vet helt enkelt inte vart varlden ar om t.ex. tva ar?

Sa nar marknadsrantan aller och styrelsen valjer att inte sanka foreningens medlemsavgifter,
uppstar en vinst, dvs. lik iditetsoverskott.
I informationsblad Nr 8, er november 2016, sa framgar att styrelsen beslutat om oforandrad
arsavgift, och man nam er "generera ett gott kassaflodesmassigt overskott" (= VINST) och "effektivt
utnyttjande av Iikvidove skottet".
Notera ocksa att det i ar redovisningen for 2015 (kalenderaret 2015) star referenser till den extra
amortering som gjordes januari 2016.
Styrelsen har hitintills sf Iva valt att sjalva disponera VINSTEN, dvs. likviditetsoverskottet, utan att
inhamta arsstammans m dgivande vart vinsten, dvs. likviditetsoverskottet, skall anvandas till, detta
genom att t.ex. amorter extra. Det ar inte forenligt med foreningens stadgar dar det klart och tydligt
star att arsmotet skall b sluta om hur vinsten skall hanteras.
Amortering i sig ar for 0 rigt inte nagot daligt, vi har det till och med inskrivet i vara stadgar att vi
skall amortera (men ing

belopp namns). Men man maste fOrsta att amortering ar FRAMTIDA

SPARANDE. Det kommer framtida generationers boende tillgodo.
Om fOreningen amorter r t.ex. 2 miljoner sek per kalenderar, sa ar dagens Ian avbetalda pa knappt
30 ar. Jag vet inte om ja lever ens da, jag vet inte ens hur varlden ar, men jag vet att amorteringarna
vi idag gor inte kommer

ig person ligen tillgodo fore en evnt. fOrsaljning, och da ar de enbart varda

avdraget fran eventuell "nst, alltsa 22% av faktiskt amorterat belopp (relativ andelstalet for
bostaden) - eller 220 se per amorterad 1000-lapp.
Om man saljer bostaden IItsa, men bor man kvar sa ar det man vinner en sankt kostnadsranta pa
belanat belopp, och med 0.7% (hosten 2016) i ranta sa ar vinsten 7 kr per ar och amorterad 1000lapp.
Om syftet alltsa ar att e ra amortera, da bor foreningen kraftigt hoja amorteringarna till minst 6
miljoner sek per kalende ar och saledes kraftigt hOja medlemsavgifterna (3 ggr hogre?) sa att man
kan fa nagra ars upplevel e av skuldfri forening innan man avlider, och saledes skorda vardet av
dessa amorteringars fOrh ppningsvis vardehojande atgard. Men det kommer garanterat sanka
vardet pa bostaderna rad'kalt (och banker med flera kan komma att undra varfor vi hojer avgifterna)
- men skall vi nu sikta pa tt bara amortera sa ar det exakt detta som kravs. Vagar vi kraftigt hojda
avgifter saledes?

Motioner inlamnade av L rs Hedberg, Igh 661, datum: 2017-03-31

Motion 3 - Manadsavgi ens storlek, och likviditetsoverskottet i foreningen (dvs "vinsten") - forts.
Nar vi flyttade hit, 2008 sa var styrelsens policy att foreningens avgift sku lie tacka medlemmarnas
kostnad sam finns far a bo "idag". Numera kanns det mera sam idag och imorgon och i framtiden.
Hur mycket man " skall" mortera ar saledes en intressant fraga, precis sam fragan am vad sam
kommer att handa imor on. Foreningen bar alltsa sikta pa "lagom" amortering, eller massivt hogre
amortering - eller varfo inte en rejal satsning pa att sanka uppvarmningskostnaden (sam ar mer an
dubbelt sa hog som min foraldrars brf per kvm bostadsyta)?
Notering: Brf Malarstra d 1, var ena systerfarening, har sankt avgiften med drygt 10% (tror det vart
10,83% effektivt per kal nderar) genom att dels inte ta ut nagon avgift for Januari manad (andra aret
i rad), och dels sanka m d 3% fran April manad.
Foreslar saledes:
1. Likviditetsovers ott som uppstar skall disponeras av ARSMOTET. Det star sjalvklart
styrelsen fritt a

foresla for arsmotet att Iikviditetsoverskottet kan disponeras for extra

amortering, me nagot uttag fran vinsten far inte ske INNAN arsmotet sa beslutat.
2. Styrelsens egen olicy (med koppling till den bokforda avskrivningen) tas bort och ersatts
med: "Normal a ortering bar Iigga pa 500.000 sek per kalenderar, vilket kan variera aver
tiden beroende
3.

aaktuell budget" (kopierat fran Brf Malarstrand 1).

En fran styrelse fristaende arbetsgrupp satts ihop, for att framta ett styrdokument som
reglerar hur for ningens Ian skall hanteras (amortering och ranta). Styrdokumentet skall
presenteras so

4.

en motion pa nasta arsmote.

Anpassning av a savgiften till eventuella andringar enligt ovan.

Motioner inlamnade av L rs Hedberg, Igh 661, datum: 2017-03-31

Manadsavgiftens storie och likviditetsoverskottet i foreningen (d.v.s. "vinsten")

Arsstamman har alltid b lutat om vinstdispositionen. Styrelsens uppgift ar att lagga fram ett forslag
till arssUimman for fastst"lIande. Medlemmarnas avgifter har till uppgifter att Uicka den lopande
driften och i denna inklu eras fastighetens avskrivningar. Vid tidigare arsmoten har styrelsen
presenterat sin policy 0 att over en tidsperiod om 5 ar i forsta hand amortera ett
likviditetsoverskott om h "gst avskrivningarnas storlek.
Styrelsens uppfattning a att medlemmarna foredrar over en tidsperiod en jamn manadsavgift att
jamforas med stora varia ioner beroende pa likviditetsbehovet under respektive ar. Vid amorteringar
uppkommer mojligheter ill att utoka lanen till fOrmanliga villkor vid behov av medel till en storre
planerad reparation
Efter sankningen av man. dsavgiften i grannforeningen (M 1) ar deras avgift per kvadratmeter
fortsatt hOgre an vara av .ifter, samtidigt kan noteras att Kraftan 1620 har bedomt det nodvandigt att
oka sina arsgifter under i nevarande ar.

Motion 4 -Inglasning a balkonger

Detta amne har ibland k mmit upp pa vissa arsmoten, da som mera fraga fran enskilda medlemmar.
For nagra ar sedan ansa te vi, min fru och jag, om en inglasning av var balkong. Det motarbetades
kraftfullt av en individ i rf Malarstrand 1. Vi fick dock inte avslag pga denna individ utan pa utseende
(vi sokte bara for EN bal long).
Nu har det andrats lite i orutsattningarna, och det finns goda skal att anta att en inglasning, aterigen
(vi har redan tva + tva la enheter som har glasat in eller har haft tillstand att glasa inL kan vara
mojlig.
Det enklaste sattet att u pna detta ar att foreningen ansoker om bygglov fOr inglasning av
foreningens olika balkan typer, de/at i olika bygglovsansokningar per balkongtyp.
Foreslar att arsmotet bil ar en arbetsgrupp att ta fram underlag for en bygglovsansokan, och
sedan ansoka om bygglo ,inklusive hantering av eventuell overklagan. Nar bygglov ges, sa ger
detta arsmotet aven arb tsgruppen i samarbete med styrelsen i uppdrag att upphandla inglasning
till de medlemmar som 'nskar inglasning plus hanteringen av administrationen kring underhall.
Kostnaden for installatio (och underhall) av inglasning skall betalas av respektive medlem. Om
detta projekt drar ut ov

kommande arsmoten, sa skall avrapportering ske pa varje arsmote tills

hela projektet anses avsl tat (2 ar efter godkand bygglovsansokan).

Motioner inlamnade av La s Hedberg, Igh 661, datum: 2017-03-31

Inglasning av balkonger

Styrelsen anser att stam an far i uppdrag att tillsatta en arbetsgrupp som utreder farslagen och
aterkommer till nasta st· mma med konkreta farslag med kostnadsbudgetar. Arbetsgruppen bar
besta av tre medlemmar en fran varje byggnad da farslagen kraver stora investeringskostnader fran
alia berarda parter varfa farslagen kommer att krava en bred farankring

ens utformnin
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Motion till arsmote 2017. Brf Malarstrand 2

Harmed fOreslas en upprustning av vart overnattningsrum. Tidens tand har gnagt pa oeh rummet
kanns idag ganska sunkigt, oeh det verkar finnas vissa strukturella fel som bor atgardas.
Forslag: Styrelsen uppdras att lata kompetent aktOr:
..

c1tgarda fuktproblemen (franluft fran torktumlare/-skap verkar landa ratt in i rummet med
betydande fukt som resultat). inte konstigt att svartmogel uppstatt

..

genomlora en ordentlig stadninglsanering av alia ytskikt

..

ersiitta kuddarltaeken dar sa behovs

..

inforskaffa oeh montera en rullgardin med morklaggningsfunktion (finns effektiva pa IKEA)

..

ersatta tjoek-TV'n l1led en LED-TV, Lex. 24"" med vaggfaste

..

inforskaffa en bra torkmatta for hallen

..

inforskaffa ett enkelt skostall for "'biota skar/kangor"

..

ersatta dusehdraperi

..

l1lontera draperi mellan hall & sovrummet for att dampa ljud fran trapphuset

..

ev. andra atgarder sam granskning kan resultera i

Vanligen.
Petcr Lillieborg. 545

Styrelsens svar

pa Peter lillieborgs motion

Styrelsen planerar under innevarande ar att gbra en upprustning av gastlagenheten innebarande att
fuktprablemen minskas samtidigt sam nya inventarier infbrskaffas eller byts ut till nyare.

Styrelsen tillstyrker matianen

