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Brf Fågelbärsträdet  

 
Årsredovisning för 2009 

 
 
Styrelsen för Brf Fågelbärsträdet får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under  
år 2009. Årsredovisningen består av följande två delar: 
A. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2009 (7 sidor) 
B. Föreningens ekonomiska bokslut för 2009 med resultat- och balansräkning samt bilagor (8 sidor) 
 
A. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2009 
 
Grundfakta om föreningen 
Bostadsrättsföreningen registrerades 340816. Byggnaden invigdes i september 1935 och var då 
Sveriges första kompletta kollektivhus. Arkitekt var Sven Markelius. Föreningens nuvarande 
ekonomiska plan registrerades 901026 hos Länsstyrelsen i Stockholm. Föreningens ursprungliga 
stadgar är från 1935 och en något modifierad version registrerades hos Länsstyrelsen i Stockholm 
901026.   
Föreningens namn: Brf Fågelbärsträdet (OBS: utan nummer) 
Organisationsnummer: 702000-6826 
Fastighetens namn: Fågelbärsträdet 13 
Byggnaden: Huset betecknas omväxlande ”Kollektivhuset” och ”Markeliushuset” 
Taxering: Enligt fastighetstaxeringen är byggnadens bostadsyta 1 995 kvm och lokalyta 398 kvm. Till 
detta skall läggas allmänna utrymmen i entré, trapphall och källare.  
Försäkring: Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i If inkluderande en ”för all framtidsförsäkring för 
brand” från tidigare Brandkontoret.  
Lokaler: Föreningen hyr ut två lokaler i bottenvåningen, ett daghem om 129 kvm och en restaurang 
om 269 kvm (bottenvåning och källare) samt uteservering 41 kvm.  
Lägenheter: Föreningen hade ursprungligen 57 separata lägenheter. Genom att styrelsen sedan länge 
medvetet medverkat för att slå samman intill-liggande smålägenheter finns det nu 2010 50 separata 
lägenheter. Lägenheternas yta varierar mellan 18 och 85 kvm.  
Medlemmar: Under restaureringsprojektet 1990-91 skrev Gunnar Akner en skrift om alla medlemmar 
som tidigare bott i de olika lägenheterna i huset sedan det byggdes 1935 samt en kort beskrivning av 
huset, daghemmet och restaurangen. Skriften har delats ut till alla medlemmar .  
Styrelse: Föreningens styrelse består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.  
 
Byggnadsminne 
Fastigheten är byggnadsminnesförklarad sedan 1992. Byggnadsminnesförklaringen omfattar hela 
exteriören, alla allmänna utrymmen inomhus samt de fyra mathissarna. Föreningens byggnad var det 
första bostadsfunkishuset i Sverige och det första funkishuset i Stockholm alla kategorier som 
byggnadsminnesförklarades.  
 
Priser 
Efter restaureringsprojektet 1990-91 erhöll föreningen priser från Stockholms Stads 
Hembygdsförening och Stiftelsen S:t Erik. En jury bestående av personer från BoVerket och Svenska 
Arkitekters Riksförbund (nuvarande Sveriges Arkitekter) utsåg 1994 Markeliushuset till ”Sveriges 
vackraste 1930-talshus”.  
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Byggnadens tekniska tillstånd 
Omfattande restaureringsprojekt 1990-1991 omfattade bl.a. hel ombyggnad av gatu- och gårdsfasad 
samt alla balkonger på gårdssidan, renovering av alla balkonger på gatusidan, installation av  
el-uppvärmning av takrännor och de fyra stuprören för att förhindra isbildning, byte av alla avloppsrör 
samt tryckförande rör för varmt och kallt vatten i hela huset, installation av handdukstorkar, 
totalrenovering av alla våtrum, ny huvud-elcentral, installation av ventilationsanläggningar för de två 
lokalerna samt klimatkyl-anläggning för restaurangen, nedtagning av personhissen till källarvåningen 
inkluderande nytt maskinrum, renovering av alla fyra mathissarnas tekniska system, nybyggnad 
tvättstuga med två tvättmaskiner, torktumlare och torkrum, nybyggnad sopsäckskarusell för 
sopnedkastet, nybyggnad av fettavskiljare och kylsoprum för restaurangen, installation av 
huvudnyckelsystem för alla allmänna utrymmen i hela huset med koder för olika hyresgäster service-
avtalsparter.  
Inom ramen för detta projekt byggde Stockholms stads Civilförsvar ett bristtäckningsskyddsrum i 
norra delen av källaren (förrådsdelen) samt renoverade SE-Banken (dåvarande hyresgäst för 
daghemmet) kök och ytskikten i daghemmet.  
 
Andra större ombyggnader:  
• Kabelnät för bredband och TV till alla lägenheter 1989 (stjärn-nät) 
• Altanen på plan 6 åt gatan 1996 (flera vattenskador) 
• Restaurangens kök 1997 (bl.a. reparation av vattenskada under stor, platsmurad gjutjärnsspis) 
• Reparation av skador på fasad + mark intill restaurangens entré efter borttagning av baldakin 

utanför restaurangen 2001 
• Personhissens maskineri med nytt styrsystem med elektrisk stannplansinställning 2002 
• Elektrisk kondens tork-system i tvättstugan 2002 
• Tvångsbrytande låskontakter i alla mathiss-luckor 2002 
• Sopsäckväxlare med åtta säckar 2003 
• Två nya Electrolux tvättmaskiner med höghastighetscentrifugering 2005 
• Yttertaket 2005 
• Snickerier kring alla fönster/balkonger i omgångar 1996-2006 
• Restaurangen interiör 2008 (bekostad av Petite France AB) 
• Fjärrvärmeanläggning med internetstyrd driftövervakning 2008 
 
Medlemmar 
Föreningen hade 091231 49 medlemmar, varav 27 män, 20 kvinnor och två juridiska personer.  
 
Årsstämma 
Ordinarie årsstämma avhölls 090510 i föräldraföreningen Sebrans lokaler i bottenvåningen. Här deltog  
22 medlemmar (45 % av alla medlemmar), varav tre via fullmakter och en via hälsning till 
årsstämman.  
 
Styrelse 
Styrelsen har under 2009 bestått av: Gunnar Akner (ordförande), Lars Ekdahl, Pia Gillsäter, och  
Philip Holm och Elisabet Tidäng. Styrelsesuppleanter har varit Henric Bundy och Petra Buchinger.  
Styrelsen har hållit tre protokollförda sammanträden under året (090205, 090930 och 091116) samt 
därutöver haft kontinuerlig kontakt i olika föreningsangelägenheter.  
Revisorer har varit auktoriserad revisor Marianne Hansen (extern) och Stefan Malm (intern). 
Revisorssuppleant har varit Erik Menckel.  
Valberedning har varit Jan Friberg och Mikael Ried.  
 
Överlåtelser 
Under år 2009 har följande sju lägenheter överlåtits inom föreningen:  
• Lgh 01 från Sigrid Löfs dödsbo till Evert Löf 
• Lgh 06 från Fredrick Tallroth till Anders Gunnarsson och Mette Günther 
• Lgh 11 från Ingemar Peterson till Lily Peterson (arv) 
• Lgh 13 från Anders och Kerstin Fagerström till Staffan Ivarsson 
• Lgh 42 från Paul Johansson till Henric Bundy 
• Lgh 48 från Hellen Ohlin till Bengt Rygran 
• Lgh 52 från Erik och Ewa Menckel till Martin Stankiewicz 
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2:a handsupplåtelser 
Under år 2009 har 11 lägenheter upplåtits i 2:a hand, varav 5 inom familjen.  
 
Lokaler 
• Daghemmet: Föräldraföreningen Sebran har ett 3-årigt hyresavtal med föreningen med 9 månaders 

löpande uppsägningstid. Senaste förlängning av avtalet inträffade 091001.  
Under 2009 har daghemmet skött driften och sina åligganden gentemot föreningen väl. Man har 
även välvilligt ställt lokalen till förfogande för föreningens årsstämma 2009 utan kostnad.   
I samband med en brandincident i en lägenhet i februari 2007 påtalade brandförsvaret att det inte 
är tillåtet att förvara barnvagnar i fastighetens entréhall. Styrelsen har meddelat daghemmet detta 
och daghemmet har tillfrågat styrelsen om möjlighet att sätta upp skydd för barnvagnar utanför 
entrén åt gatan. Styrelsen har avstyrkt detta och istället föreslagit en barnvagnsförvaring på 
gårdssidan. Utredning pågår i samarbete med Stadsmuseum. Inga beslut är fattade.   

 
• Restaurangen: Petite France AB (www.petitefrance.se) tog över hyresavtalet från Salzers 

Restaurang 071201. Det är ett kallhyreavtal, där alla slags kostnader för drift och service betalas 
av hyresgästen. Avtalet löper med 3-årsintervall och den gällande avtalstiden är  
080101-101231 med 9 månaders uppsägningstid. Företaget har som tidigare hyresgäster utställt 
bankgaranti för hyran till föreningen motsvarande 70 000 kr. Företaget genomförde 2008 en 
omfattande ombyggnad av lokalerna.  
Under 2009 har Petite France AB skött driften och sina åligganden gentemot föreningen väl. 
Företaget har varit mycket framgångsrikt, fått en stor kundkrets och erhållit flera priser, bl.a. 
tidningens Dagens Nyheters pris Gulddraken för bästa café i Stockholm under både 2008 och 
2009! Företaget har över 20 personer anställda, vilket är 4-5 gånger fler än tidigare innehavare.  
Styrelsen har enligt hyresavtalet debiterat restaurangen kostnader för uppvärmning av 
restaurangens lokalandel, förbrukning av varmt- och kallt vatten samt uppsäkring av  
el-servisen i källaren, totalt 75 222 kr. Restaurangen har även betalt sin lokalandel av 
fastighetsskatten (se nedan).  
Öppethållandet regleras så att restaurangen skall stänga i sin helhet senast kl 01. Uteserveringen 
får ej disponeras efter kl 23.30.  

 
Förvaltning/fastighetsskötsel 
• Kameral förvaltare under 2009 har varit Birgitta Alsén vid Winqvist & Österling AB på Mäster 

Samuelsgatan 10 i Stockholm, telefon 08 – 522 050 72 eller  
e-post: birgitta.alsen@winqvist-osterling.se. Kostnaden för förvaltningen var under 2009 
oförändrad med 2008 = 34 560 kr + moms med några smärre tillägg för utskick av avier för 
årsavgift, kreditupplysningar, likviditetsanalys etc. Birgitta har liksom under många tidigare år 
skött den kamerala förvaltningen på ett utmärkt sätt under 2009.  
 

• Löpande teknisk driftövervakning avseende fjärrvärmesystem, ventilation, sophantering, 
tvättstuga, hissar etc samt regelbunden rondering ombesörjes sedan 070101 utförts av företaget 
PEAD, Adde Pettersson. Adde har skött uppdraget utmärkt under 2009.  
 

• Övrig teknisk och kameral fastighetsförvaltning har sedan många år skötts av styrelsen. Detta 
innebär t.ex. planering och samordning av underhåll/reparationsarbeten, medverkan vid besiktning 
av skador och besiktning efter olika entreprenader, ordnande av tillträde till allmänna utrymmen 
och vid behov i medlemmarnas lägenheter, upphandling av entreprenader och servicearbeten, 
handläggning av föreningens lån, förande av lägenhetsregister och pantsättningsregister, 
handläggning av överlåtelser och 2:a handsuthyrningar, inhämtande och kontroll av 
kreditupplysningar vid överlåtelser, detaljerad kontroll och attestering av samtliga fakturor, 
kontakt med entreprenörer och serviceföretag, snöskottning och sandning utanför entrén, byte av 
ljusrör, uppsättning av namn på anslagstavlan i entrén och utdelning av plastbokstäver för 
medlemmarnas brevlådor, utdelning av protokoll från styrelsesammanträden i medlemmarnas 
brevlådor samt skickat protokollen till de medlemmar som upplåter sin lägenhet i 2:a hand mm.  
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Städning 
Städning har som tidigare utförts av Svensk Kvalitets Städ AB. Styrelsen är mycket nöjd med 
städföretagets arbetsinsatser. Sedan 2007 har styrelsen uppdragit åt städföretaget att föra loggbok över 
rengöring av torktumlarens filter i tvättstugan. Under 2009 har styrelsen även uppdragit åt företaget att 
regelbundet städa sopsäckskarusell-rummet.  
 
Hissar 
• Personhissen: Personhissens maskineri och elektriska styrsystem byggdes om 2002. Årlig 

revisionsbesiktning av personhissen görs av Hissbesiktningar i Sverige AB (HSAB). Vid 
besiktningen 2009 noterades skador på personhissens bärlina, varför den byttes i december 2009 
till en totalkostnad av 40 000 kr. Bärlinan byttes senast ut 2002. Regelbunden service och 
reparationsarbeten ombesörjs av Hissgruppen AB. Styrelsen är mycket nöjd med företagets 
arbetsinsatser.  
Under 2009 har personhissen fungerat bra. En del medlemmar/besökare glömmer ibland att stänga 
hissgrind och/eller hissdörr helt med åtföljande problem med driftstopp för de boende; i övrigt har 
personhissen fungerat bra.  

• Mathissar: Den senaste revisionsbesiktningen av mathissarna utfördes av HSAB i november 2009 
med några enstaka anmärkningar, som åtgärdats. Under 2009 har de fyra mathissarna haft en del 
driftstopp och behov av extra service. Orsaken till detta är i regel felaktig stannplansinställning. 
Styrelsen har kontaktat en konsult och bett om kostnadsförslag för lämpliga åtgärder i samråd med 
Hissgruppen AB.  
 

Sophantering 
• Sopnedkast: Sopsäckväxlaren, som installerades hösten 2003, fungerar bra. Sopor hämtas två 

gånger per vecka, måndagar och torsdagar, av Stockholms stads renhållningsförvaltning 
(kommunalt sophämtningsmonopol). Fastighetstekniker Adde Pettersson har många gånger klagat 
över bristande emballering av hushållssopor och oordning i detta soprum.  
 

• Grovsoprum: I grovsoprummet intill entrén finns tre containers för sortering av grovsopor i 
returpapper, glas och ”övrigt”. Eftersom det under en följd av år – trots upprepade klagomål - varit 
problem med tömningen av grovsopor bytte styrelsen under hösten 2006 entreprenör för hämtning 
av grovsopor från SITA AB till Apelns Express AB. Efter detta förbättrades inledningsvis 
kvaliteten på sophämtningen betydligt. Under 2009 har det ofta varit stökigt i grovsoprummet och 
sopsorteringen fungerar bristfälligt.   
Hämtning av grovsopor sker en gång per vecka. Varje månad hämtas 10-15 m3 grovsopor, 2-6 m3 
glas och 5-10 m3 ”övrigt”.  
Under 2009 uppgick föreningens totala kostnader för sophämtning 73 339 kr. Av detta 
motsvarande kostnaden för hämtning av sopor från sopsäckväxlaren i källaren 37 % och hämtning 
av sopor i grovsoprummet intill entrén 63 %. Motsvarande totalkostnad för sophämtning för 2008 
= 67 905 kr och 2007 = 62 472 kr. Kostnaderna för sophämtning har således ökat med  
10 867 kr = drygt 17 % sedan 2007.   

 
Tvättstugan 
Under 2005 byttes de två befintliga tvättmaskinerna ut mot två nya Electrolux-maskiner med 
höghastighetscentrifugering samtidigt som den fristående centrifugen togs bort. Under 2009 har 
tvättstugan fungerat bra.   
 
Värmesystemet 
Styrelsen lät under hösten 2008 installera en ny fjärrvärmeanläggning på totalentreprenad från 
Alfa Laval med internetstyrt driftövervakningssystem. Den befintliga anläggningen 
installerades 1981 (drifttid 27 år). Kostnaden för den nya anläggningen uppgick till a) 
anläggning 100 000 kr + moms samt b) installation 168 000 kr + moms. Avsikten var att 
minska kostnaderna för uppvärmning – föreningens största utgiftspost efter låneräntor. 
Styrelsen har avtalat med Alfa Laval om minst 10 % energibesparing med möjligheter till 15-
20 % besparing. Avtalet innebar även regelbunden service samt att företaget under de 
kommande åtta åren löpande optimerar effekten på anläggningen. Motprestationen var att 
föreningen och företaget delar på kostnadsbesparingen, föreningen 40 %, Alfa Laval 60 %.  
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Under totalentreprenaden begicks en rad felaktigheter av Alfa Laval rörande bl.a. projektering, 
leverans, placering av anläggningen, interaktion med expansionskärlet, byggmöten, 
byggkontroller, egenkontroll, information till styrelsen mm. Under 2009 visade det sig att det 
inte blev någon energibesparing alls, trots att det varit betydligt kallare i hela huset under 
vintern 2008/2009 och 2009/2010. Dessutom har det i en del lägenheter tillkommit ett 
störande brusande ljud i värmesystemet.  
Styrelsen kontaktade under 2009 chefen Ulrik Frenander vid Alfa Laval som delade styrelsens 
uppfattning om bristande genomförd totalentreprenad och att Alfa Laval skulle medverka till 
att korrigera alla fel utan kostnad för föreningen. Styrelsen har anlitat konsult Anders Hedlund 
för att utreda hela frågan samt samordna och kvalitetssäkra Alfa Lavals ändringsarbeten. 
Flyttning av anläggningen kommer att ske sommaren 2010. Samtidigt låter styrelsen byta ut 
det gamla expansionskärlet som installerades 1983 (drifttid 27 år).  
Under hösten 2010 planerar styrelsen att låta genomföra en samlad energiutredning som bl.a. 
inkluderar utredning av a) inställning av vattenflödet i vertikala stigarledningar för värme till 
radiatorerna, b) termostatventiler på radiatorerna, c) obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i 
alla lägenheter och byggnadens övriga fyra ventilationssystem (daghem, restaurang, källare, 
skyddsrumsdel av källaren), d) restaurangens ventilation/värme-situation efter ombyggnaden 
2008. Under balkongprojektet (se nedan) kommer samtliga tätningslister i fönster och 
balkongdörrar att bytas ut.  
 
Handduks-torkar 
Enstaka medlemmar har meddelat styrelsen att deras handdukstorkar i våtrummen inte 
fungerar; ev. har det blivit sämre efter installation av ny fjärrvärmeanläggning. Styrelsen har 
funnit att felet i flera lägenheter legat i en reglerventil som sitter baktill på handduks-torken. 
Justering av funktionen kräver ett särskilt verktyg, men handduks-torken behöver ej 
demonteras. Berörda medlemmar uppmanas kontakta föreningens fastighetstekniker och 
avtala om åtgärd. I samråd med konsult Anders Hedlund tillfrågar styrelsen under 2010 alla 
medlemmar skriftligen hur de ser på funktionen för handdukstorken i sina lägenheter.  
 
Brandskyddskontroll 
Stockholms 2:a sotningsdistrikt genomförde 091002 besiktning av eldstäder i föreningens  
12 öppna spisar (11 lägenheter samt en i daghemmet). Man noterade inga anmärkningar, 
förutom svårigheter att videofilma rökkanalerna och besiktningsmannen efterlyste 
dokumentation kring detta. Styrelsen har skickat över utförlig dokumentation över 
rökkanalerna som utreddes i detalj 1989 inför restaureringsprojektet 1990-91 samt under 
takombyggnaden 2005.  
 
Elektricitet 
Under 2009 har fastighetens el-system fungerat bra utan driftstörningar.  
 
Utemiljö 
Skötsel av häckar/plantering på gatusidan och buskar kring restaurangens kylmaskin på gårdssidan har 
utförts av Anders Lindberg Städservice. Styrelsen är mycket nöjd med företagets arbetsinsatser.  
 
Snöröjning 
AB Oskar Jansson plåt & smide har enligt serviceavtalet under vintern 2009/2010 genomfört 
snöröjningsarbete på tak och balkonger och tagit bort istappar via skylift till en totalkostnad om 27 672 
kr. Elkabeln i den södra stuprännan på gatusidan upphörde att fungera mitt i vintern, vilket medförde 
problem med isbildning på intill-liggande balkonger. El-ledningarna på taket och i övriga tre stuprör 
fungerade utmärkt liksom tidigare år. Den skadade el-ledningen byts ut under våren 2010.  
 
Försäkring 
Föreningen har fastighetsförsäkring i If. Under 2009 uppgick försäkringspremien till 16 917 kr inkl. 
moms (oförändrat jämfört med 2008). Styrelsen kontaktade under året föreningens 
försäkringsmäklare, Allians i Västerås, och bad om synpunkter på försäkringsavtalet samt en 
specifikation av det arbete som mäklaren utför för föreningen för arvodet 2 307 kr. Denna förfrågan 
gjorde att mäklaren omgående sade upp avtalet med föreningen. Man vägrade även svara på frågor.  
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Lägenhetsnumrering 
Myndigheten Lantmäteriet har fått i uppdrag att samla alla Sveriges bostäder i ett nationellt 
lägenhetsregister. Det nya är att alla lägenheter får ett nytt nummer baserat på Lantmäteriets standard. 
Entréplanet betecknas 10, plan 1=11, plan 2=12 etc. Den första lägenheten till vänster när man 
kommer upp för trappan på varje våningsplan kallas 01 med fortsatt numrering medsols. Utöver nytt 
lägenhetsnummer registreras antal rum, bostadsarea, och kökstyp (alla utom en lägenhet i huset har 
kokvrå).  
Styrelsen har genomfört denna numrering och fått den godkänd av Lantmäteriet. Eftersom föreningens 
fastighet är byggnadsminnesförklarad och husets historia är knuten till den tidigare numreringen har 
styrelsen beslutat att parallellt ha kvar den gamla numreringen. Detta innebär att varje lägenhet 
kommer att ha två olika lägenhetsnummer angivna på dörrkarmen intill varje lägenhet. Styrelsen 
kommer att sätta upp de nya numren före halvårsskiftet 2010. Förvaltaren har informerats om 
ovanstående.  
 
Renoverings/reparations-sarbeten 
 
• Balkongprojektet 

Styrelsen har sedan 2008 planerat för en reparation och ommålning av 
balkonglådor/balkongräcken samt fönster/balkong-snickerier åt gata och gård med början på 
gårdsfasaden 2010. Projektledare är arkitekt Eva Göransson vid AIX Arkitekter AB. Under 2009 
har projektledaren tagit fram ett förfrågningsunderlag och efter sedvanligt anbudsförfarande har 
styrelsen utsett AB Oskar Jansson plåt & smide till generalentreprenör för att samordna projektet 
med underentreprenörer (måleri, snickeri etc).  
Eftersom projektet avser den byggnadsminnesförklarade fasaden genomfördes under 2009 ett 
pilotprojekt med renovering två balkonger för att i samråd med arkitekten och Länsstyrelsens 
kulturmiljöenhet utreda hur lagningen av skador på balkonglådornas bottnar lämpligen borde 
utföras, diskutera målningen och exakta färgval samt testa genomförandeprocessen. Under 
projektet kommer alla lägenheter att besiktigas med avseende på balkongtrösklar, fönstertätning 
och balkongplattans ytskikt.  
Kostnaderna för projektledarens arbete under 2009 var 95 685 kr. Kostnaderna för renovering av 
de två pilotbalkongerna uppgick till totalt 141 744 kr. Entreprenaden för arbetena på gårdsfasaden 
är anbudssatta till 1 446 000 kr inkl. moms. Till detta kommer en del smärre arbeten att utföras på 
löpande räkning avseende balkongtrösklar, balkongplattor mm. Länsstyrelsen beviljade under 
våren 2010 ett byggnadsvårdsbidrag om 500 000 kr att utbetalas med hälften under vardera 2010 
och 2011.  

  
• Brandskada 

En brand uppstod 080612 i lgh 48 (Hellen Ohlin) på plan 5. Efter fullt räddningspådrag lyckades 
brandkåren släcka elden. Lägenheten blev helt utbränd med rökskador i ovanför liggande lgh 57 
(Erik Tidäng) och i trapphallen på plan 5-6. Styrelsen anmälde skadan til If som under åtta 
månader (!) lät renovera de två lägenheterna samt rökskador i trapphallen via sitt saneringsföretag, 
Recreo Bygg AB. Under denna tid kontaktade inte vare sig If eller Recreo AB styrelsen angående 
åtgärderna i de två lägenheterna. Utredningar via brand- och polismyndigheterna har ej kunnat 
påvisa någon säker brandorsak, varför föreningen som fastighetsägare ansvarar för självrisk och 
åldersavskrivningsavdrag. En sådan avskrivning avser endast fast inredning som köksutrustning 
samt den sista målningen av ytskikt (ej underarbeten).  
Recreo Bygg AB debiterade på If:s vägnar föreningen 378 953 kr. Efter att styrelsen bestridit den 
orimliga kostnaden reducerades kostnaden omgående till 191 288 kr (nästan halvering!). Styrelsen 
bestred även denna kostnad som orimligt hög och åberopade att föreningen när försäkringen 
tecknades i If (dåvarande Skandia) på 1990-talet inkluderande en tidigare ”för all 
framtidsförsäkring” för brand som tecknats i Brandkontoret. Den inkluderade försäkringen i 
Brandkontoret är inskriven i avtalet med If och innebär uttryckligen att ”inga åldersavdrag skall 
göras”.  
Styrelsen har även i detalj kommenterat och bestridit alla fakturerade kostnader och föreslagit 
möte med If för diskussion. Trots detta stämde If föreningen inför Stockholms Tingsrätt utan 
föregående möte. Styrelsen har anlitat advokat PG Jönsson vid Andersson Gustafsson 
Advokatbyrå som juridiskt ombud. Förberedande förhandling i Stockholms Tingsrätt kommer att 
hållas i 100428. If har medgivit att föreningens rättskyddsförsäkring kan användas i processen.  
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2009-01-01- 2008-01-01-

2009-12-31 2008-12-31

Nettoomsättning 1 2 514 776 2 487 691
2 514 776 2 487 691

Rörelsens kostnader
Reparation o underhåll -309 080 -422 952
Driftskostnader 2 -720 829 -659 057
Förvaltningskostnader 3 -267 294 -164 138
Fastighetsförsäkring -17 270 -19 968
Fastighetsskatt -118 074 -114 690
Avskrivningar enligt plan 4 -161 853 -161 853
Övriga rörelsekostnader 5 -200 783 -
Rörelseresultat 719 593 945 033

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 119 2 713
Räntekostnader och liknande resultatposter -420 299 -574 125
Resultat efter finansiella poster 302 413 373 621

Resultat före skatt 302 413 373 621

Årets resultat 302 413 373 621
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2009-12-31 2008-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 6 13 668 587 13 830 440

13 668 587 13 830 440

Summa anläggningstillgångar 13 668 587 13 830 440

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Hyresfordringar 742 5 603
Övriga fordringar 7 58 518 49 397
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 21 195 28 699

80 455 83 699

Kassa och bank 704 799 480 216

Summa omsättningstillgångar 785 254 563 915

SUMMA TILLGÅNGAR 14 453 841 14 394 355
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2009-12-31 2008-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 9

Bundet eget kapital
Insatser 79 441 79 441
Upplåtelseavgifter 922 379 922 379
Reservfond 227 428 208 747
Yttre fond 84 939 84 939

1 314 187 1 295 506

Fritt eget kapital
Balanserad vinst / förlust 670 662 315 722
Årets resultat 302 413 373 621

973 075 689 343

Summa eget kapital 2 287 262 1 984 849

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 10 10 974 473 11 624 473

10 974 473 11 624 473

Kortfristiga skulder
Skatteskulder 9 490 6 757
Skulder till kreditinstitut 250 000 250 000
Leverantörsskulder 315 591 95 288
Övriga skulder 11 201 483 23 572
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 415 542 409 416

1 192 106 785 033

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 453 841 14 394 355

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

2009-12-31 2008-12-31
Panter och säkerheter för egna skulder
Fastighetsinteckningar 16 770 625 16 770 625

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och
avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.      
                                                                                      

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och
avyttrade tillgångar.

Anläggningstillgångar % per år
Materiella anläggningstillgångar:
-Byggnader 1
-Byggnadsinventarier 10
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Noter

Not 1  Nettoomsättning

Nettoomsättning
 2009-01-01- 2008-01-01-
 2009-12-31 2008-12-31
Årsavgifter 1 707 620 1 707 620
Hyresintäkter lokaler 689 304 667 272
Fastighetsskatt 39 396 39 396
Vatten 30 781 28 129
Uppvärmning 41 026 40 419
El 6 649 3 325
Övriga intäkter - 1 530
Summa 2 514 776 2 487 691

Not 2  Driftskostnader
 2009-01-01- 2008-01-01-
 2009-12-31 2008-12-31
Fastighetsskötsel 39 672 37 500
Snöskottning 8 553 -
Trädgårdsskötsel 7 094 6 913
Städning 43 200 40 315
Besiktningskostnader 844 2 800
El 87 285 91 772
Fjärrvärme 356 748 351 472
Vatten 46 416 40 134
Sophämtning 73 339 67 905
Kabel-tv avgift 8 459 7 605
Övrigt 49 219 12 641
Summa 720 829 659 057

Not 3  Förvaltningskostnader
 2009-01-01- 2008-01-01-
 2009-12-31 2008-12-31
Styrelsearvode 35 000 65 001
Sociala avgifter 10 997 20 723
Revisionsarvode 10 156 10 156
Kameral förvaltning 43 200 40 000
Konsultarvode W & Ö 11 571 8 313
Konsultarvode övriga 96 798 -
Advokatkostnader 29 375 -
Ritnings-och kopieringskostnader 2 080 971
Självrisk försäkringsärende 8 200 -
Bankkostnader 6 144 5 649
Kontorsmaterial 6 907 7 675
Telefon 1 892 1 840
Porto 1 074 2 068
Övriga förvaltningskostnader 2 147 392
Övriga poster 1 753 1 350
Summa 267 294 164 138
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Not 4  Avskrivningar
 2009-01-01- 2008-01-01-
 2009-12-31 2008-12-31
Byggnader 161 853 161 853
Summa 161 853 161 853

Not 5  Övriga rörelsekostnader
 2009-01-01- 2008-01-01-
 2009-12-31 2008-12-31
Försäkringskostnad avseende vattenskada 200 783 -
Summa 200 783 -

Not 6  Byggnader 

 2009-12-31 2008-12-31
Byggnad

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 16 185 356 16 185 356

16 185 356 16 185 356
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -2 354 916 -2 193 063
-Årets avskrivning enligt plan -161 853 -161 853

-2 516 769 -2 354 916
Redovisat värde vid årets slut 13 668 587 13 830 440

Byggnadsinventarier

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 861 000 861 000

861 000 861 000
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -861 000 -861 000

-861 000 -861 000

Bokfört värde byggnad o mark 13 668 587 13 830 440

Taxeringsvärde byggnader: 18 497 000 18 497 000
Taxeringsvärde mark: 17 532 000 17 532 000

36 029 000 36 029 000

Not 7  Övriga fordringar
 2009-12-31 2008-12-31
Fordran skattekonto 13 488 13 452
Fordran Restaurang 45 030 35 945
Redovisat värde vid årets slut 58 518 49 397
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Not 8  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2009-12-31 2008-12-31
Förutbetald försäkring 18 328 15 202
Förutbetald kostnad Comhem 130 -
Stockholm Trafikkontor 1 513 1 513
Hissgruppen AB 894 894
Winqvist & Österling - 10 800
Telia 330 290

21 195 28 699

Not 9  Eget kapital
 Insatser / Reserv- Yttre Balanserat Årets 
 Upplåtelseavgifter fond fond resultat resultat
Vid årets början 1 001 820 208 747 84 939 315 722 373 621

Disposition enl stämmobeslut 373 621 -373 621
Avsättning till reservfond 18 681 -18 681

Årets resultat 302 413
Vid årets slut 1 001 820 227 428 84 939 670 662 302 413

Not 10  Skulder till kreditinstitut
Långivare Ränta Belopp Omsättningstid
Swedbank Hypotek AB 4,510% 2 121 946 2010-05-09
Swedbank Hypotek AB 4,510% 632 600 2010-05-09
Swedbank Hypotek AB 4,170% 2 007 427 2011-09-07
Swedbank Hypotek AB 4,170% 3 105 100 2011-09-07
Swedbank Hypotek AB 1,553% 700 000 rörlig
Swedbank Hypotek AB 1,328% 2 657 400 rörlig

11 224 473

Kortfristig del -250 000
10 974 473

Not 11  Övriga skulder
 2009-12-31 2008-12-31
Skuld till hyresgäster o medlemmar 700 4 846
Sociala avgifter och skatt - 18 726
Försäkringstvist avseende vattenskada 200 783 -

201 483 23 572






