
 
1 

Årsredovisning för 2003 – Brf Fågelbärsträdet 
 
 
Styrelsen för Brf Fågelbärsträdet får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under  
år 2003. Årsredovisningen består av följande två delar: 
1. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2003 (4 sidor) 
2. Föreningens ekonomiska bokslut med resultat och balansräkning samt bilagor (11 sidor) 
 
 
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2003 
 
Årsstämma 
Ordinarie årsstämma avhölls i Daghemmet Sebran i bottenvåningen  030511. Här deltog  
18 medlemmar (35 %), varav fyra via fullmakt.  
 
Medlemmar 
Föreningen hade 031231 52 medlemmar, varav 27 män, 23 kvinnor och två juridiska personer.  
 
Styrelse 
Styrelsen har under året bestått av: Gunnar Akner (ordförande), Erik Andersson, Lars Ekdahl,  
Pia Gillsäter, och Mårten Junell. Styrelsesuppleanter har varit Lars Fuhre och Jonas Sjögren.  
Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden under året samt därutöver haft kontinuerlig 
kontakt i olika föreningsangelägenheter. Revisorer har varit auktoriserad revisor Marianne Hansen 
(extern) och direktör Erik Menckel (intern).  
 
Överlåtelser 
Under år 2003 har skett följande åtta överlåtelser:  
• Lgh 08: Från Ellinor och Marianne Stigle till Ann-Catherine och Rasmus Ek 
• Lgh 25+27: Från Rune Sandbu till Åsa Ödlund 
• Lgh 29: Från Per Forsman till Marja Soop 
• Lgh 31: Från Kerstin Hallman till Trine Christiansen 
• Lgh 32: Från Linda Svedberg till Erland Cessan 
• Lgh 37: Från Kerstin Hallman till Margareta Stafström (kommer att slås samman med lgh 38) 
• Lgh 42: Från Andreas Rosenbergs dödsbo till Lars och Lena Forslund 
• Lgh 42: Från Lars och Lena Forslund till Paul Johansson 
 
2:a handsupplåtelser 
Under år 2003 har 11 lägenheter varit upplåtna i 2:a hand, varav 6 inom familjen.  
 
Lokaler 
• Daghemmet: Det gällande 3-åriga hyresavtalet förlängdes avtalsenligt 031001 och löper under tre 

år till och med 060930. Daghemmet har under 2003 skött driften och sina åligganden gentemot 
föreningen väl. Man har även välvilligt ställt lokalen till förfogande för föreningens årsstämma 
utan extra kostnad.  

 
• Restaurangen: Det gällande 5-åriga hyresavtalet löper under tiden 990824-041231. Restaurangen 

har under 2003 skött driften och sina åligganden gentemot föreningen väl. Öppethållandet regleras 
så att restaurangen skall stänga i sin helhet senast kl 01. Uteserveringen får ej disponeras efter  
kl 23.30.  
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Förvaltning/fastighetsskötsel 
• Kameral förvaltare under 2003 har varit Birgitta Alsén vid T & T Förvaltning AB. De medlemmar 

som vill betala sin avgift till föreningen per autogiro kan kontakta Birgitta Alsén på  
telefon 08 – 562 55 941 eller e-post info@ttf.se.  
 

• Löpande teknisk driftövervakning avseende fjärrvärmesystem, ventilation, sophantering, tvättstuga 
etc har som tidigare utförts av ingenjör Tony Bengtsson. Styrelsen vill framföra sitt varma tack till 
Tony som även under 2003 utfört mycket värdefullt arbete för föreningen. Under år 2004 kommer 
Tony att göra sitt tvåhundrade servicebesök här (!).  

 
• Övrig teknisk och ekonomisk fastighetsförvaltning har sedan många år ombesörjts av styrelsen. 

Detta innebär t.ex. planering och samordning av underhåll/reparationsarbeten, besiktning av 
skador och besiktning efter olika entreprenader, tillgänglighet till allmänna utrymmen och 
medlemmarnas lägenheter, upphandling av entreprenader och servicearbeten, handläggning av 
föreningens lån, förande av lägenhetsregister och pantsättningsregister, detaljerad fakturekontroll, 
snöskottning, sandning, byte av ljusrör mm. 

 
• Städning har som tidigare utförts av Svensk Kvalitets Städ AB. Styrelsen är mycket nöjd med 

städfirmans arbetsinsatser.  
 
• Skötsel av häckar/plantering på gatusidan har på styrelsens uppdrag utförts av Anders Lindberg 

Städservice.  
 
Ekonomi 
• Årsavgift: Årsavgiften höjdes senast med 17 % från 010701 och uppgår i genomsnitt till  

860 kr/kvm/år. Styrelsen har inga planer på att föreslå höjd medlemsavgift.  
 
• Fastighetstaxering: År 2003 höjdes taxeringsvärdet med 7 % till 26.996.000 kr.   
 
• Fastighetsskatt: Under 2003 var fastighetsskatten 156.060 kr (9.660 kr högre jmf med 2002). 

Restaurangen har betalt sin lokalandel, 18 % (28.496 kr). Daghemmet betalar en totalhyra där 
fastighetsskatt-andel ingår.    

 
• Bankfack: Föreningen har sitt bankfack i Föreningssparbanken.  
 
• Försäkring: Föreningen har fastighetsförsäkring i If (tidigare Skandia). Under 2003 höjdes 

försäkringspremien med 37 % till 20.232 kr/år. Efter förhandling kunde styrelsen reducera den 
höjda premien med 7,1 %. Inga försäkringsärenden har anmälts under 2003.  

 
Stadgar 
Årsstämman 20032 beslöt att ändra §2 i gällande stadgar för att vid behov medge upplåtelse av 
daghemmet med bostadsrätt och därmed försäljning av lokalen till marknadspris. Ändringen av 
stadgarnas §2 tas upp även vid årsstämman 2004 för en andra omröstning.  
Styrelsen har under året diskuterat frågan om att omarbeta och modernisera stadgarna i sin helhet, men 
har med hänsyn till kostnaderna för juristkonsultation valt att avvakta med detta tills vidare.  
 
Hemsida 
Styrelsen planerar att utforma en hemsida på internet om föreningen och Markeliushuset. Mårten 
Junell har åtagit sig uppdraget och har samlat på sig ett bildmaterial. Om medlemmarna har bilder från 
husets historia är ni välkomna att låna ut dem till Mårten för att lägga upp dem på hemsidan.  
 
Medlemsinformation 
Under 2003 har styrelsen omarbetat och uppdaterat den allmänna medlemsinformation som delas ut 
till nya medlemmar. Den nya versionen delas ut vid årsstämman 2004.  
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Uppvärmning 
Under vintern 2002/2003 blev det stopp i värmeväxel i källaren med åtföljande problem att värma upp 
huset. En provisorisk lösning gjordes i början av 2003. I juni rengjordes värmesystemet ordentligt i 
lugnt skede med gottt resultat. 
 
Brandsyn och sotning 
Under 2003 har brandsyn genomförts i samtliga lägenheter och har uppsatts brandvarnare med 
litiumbatterier med 10 års drifttid i alla lägenheter. Samtidigt rensades alla imkanaler till kokvrårna. 
För att få med alla lägenheter krävdes totalt fyra arbetstillfällen.  
 
Hissar 
• Personhissen:  

Personhissens maskineri och styrsystem byggdes om under 2002 och har efter detta fungerat bra. 
En del medlemmar/besökare glömmer ibland att stänga hissgrind och/eller hissdörr helt med 
åtföljande problem med driftstopp för de boende.  

 
• Mathissar: Alla fyra mathissarna har fungerat bra under året. Extra sevice har utförts på en av 

mathissarna.  
 

Sophantering 
• Sopnedkast: Den sopsäckväxlare som installerades i samband med restaureringsprojektet 1990 har 

krånglat sedan flera år och det har varit problem med både service och reservdelar. Styrelsen har 
tagit in offerter på nya maskiner och under hösten 2003 installerades en ny sopsäckväxlare med 
åtta säckar. Härvid byttes även det rör som förbinder nedkastet med sopsäckarna, vilket 
förhoppningsvis skall minska nedskräpningen i rummet när sopor kommer fel i röret. Kostnaden 
(material + arbete) var anbudssatt till 56.500 kr + moms, totalt 70.625 kr. Inga extra kostnader 
tillkom.  
Sopor hämtas två gånger per vecka, måndagar och torsdagar. Genom att vi vid denna ombyggnad 
tog bort den tidigare funktionen med komprimering av alla sopor kommer kostnaderna för 
sophämtning att reduceras. 

 
• Grovsoprum: Tömning av grovsoprummet intill entrén sker varje vecka och fungerar bra. Varje 

månad hämtas c:a 10 kubikmeter grovsopor. Totalkostnad för tömning av grovsopor under 2003 
(papper, glas, övrigt) var 21.718 kr.  

 
Tvättstugan 
Ny mangelduk har köpts in. Servicearbete har utförts på centrifugen. I december blev det stopp i 
avloppet från tvättmaskinen med åtföljande översvämning i flera rum i källaren. Rörfirman VVS 
teamet AB löste detta problem.  
 
Fönstersnickerier 
Samtliga snickerier kring fönster och balkonger målades om i slutet av 90-talet. Under 2003 har 
noterats att det finns behov av ommålning av snickerier kring fönster och balkongdörrar åt gatusidan. 
Styrelsen kommer att inhämta offert och planerar att genomföra ommålning av snickerier på 1-2 
våningsplan under sommaren 2004.  
 
Portnycklar 
Efter flera källarinbrott kort tid efter varandra under våren 2003 beslöt styrelsen att byta ut samtliga 
portnycklar, vilket gjordes i anslutning till årsstämman. Därefter har inget inbrott skett.  
 
Hänglås 
Vid besiktning av hänglåsen i förrådsdelen av källaren (skyddsrum) under 2003 noterades att elva 
förrådsdörrar hade skadade lås, ”udda lås” eller var olåsta. Styrelsen har beställt nya lås ingående i 
huvudnyckelsystemet och överlämnat dem till de berörda medlemmarna mot inbetalningskort. Vid 
årsskiftet 031230 återstod att byta ut tre hänglås.  
 
 




















