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Årsredovisning för 2005 – Brf Fågelbärsträdet 
 
 
Styrelsen för Brf Fågelbärsträdet får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under  
år 2005. Årsredovisningen består av följande två delar: 
A. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2005 (6 sidor) 
B. Föreningens ekonomiska bokslut med resultat- och balansräkning samt bilagor (8 sidor) 
 
 
A. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2005 
 
Årsstämma 
Ordinarie årsstämma avhölls i Daghemmet Sebran i bottenvåningen  050522. Här deltog  
16 medlemmar (32 %), varav tre via fullmakt.  
 
Medlemmar 
Föreningen hade 051231  52 medlemmar, varav 27 män, 23 kvinnor och två juridiska personer.  
 
Styrelse 
Styrelsen har under 2005 bestått av: Gunnar Akner (ordförande), Erik Andersson, Lars Ekdahl,  
Pia Gillsäter, och Mårten Junell. Styrelsesuppleanter har varit Paul Johansson och Marja Soop.  
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 2005 har följande fyra lägenheter överlåtits inom föreningen:  
• Lgh 10: Från Nina Hammacher till Kristina Sandberg 
• Lgh 24: Från Magnus Darell till Dennis Cessan 
• Lgh 32: Från Erland Cessan till Dennis Cessan  
• Lgh 32: Från Dennis Cessan till Philip Holm 
 
2:a handsupplåtelser 
Under år 2005 har 11 lägenheter varit upplåtna i 2:a hand, varav 7 inom familjen.  
 
Lokaler 
• Daghemmet: Det gällande 3-åriga hyresavtalet löper till och med 060930. Daghemmet har under 

2005 skött driften och sina åligganden gentemot föreningen väl. Man har även välvilligt ställt 
lokalen till förfogande för föreningens årsstämma 2005 utan extra kostnad. Obligatorisk 
ventilationskontroll (OVK) i daghemmet genomfördes utan anmärkning i september 2005.  
Daghemmets styrelse har under året tagit upp en diskussion med styrelsen kring hyran och 
hyresvillkoren. Efter diskussion har vi enats om att det gällande hyresavtalet får fortsätta gälla till 
nuvarande villkor.  

 
• Restaurangen: Restaurangen överläts från 040701 till Tomas Bengtsson som ensamägare. Tomas 

köpte aktiebolaget i sin helhet av de tre tidigare delägarna. Styrelsen har godkänt överlåtelsen efter 
samråd med advokat  PG Jönsson. I samband med överlåtelsen förlängdes det tidigare hyresavtalet 
- med oförändrat innehåll - med fem år under tiden 050101 – 091231.  
Tomas Bengtsson har en mångårig erfarenhet från restaurangbranschen; han har bl.a. arbetat på 
restaurang Aquavit i New York, USA.  
Restaurangen har under 2005 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 2005 har varit Birgitta Alsén vid Winqvist & Österling AB på 

Rimbogatan 8 i Stockholm.  
I samband med att föreningen bytte förvaltare vid årsskiftet 2004/2005 uppstod en del oklarheter i 
det ekonomiska bokslutet som upprättats av T & T Förvaltning AB. Både externrevior Marianne 
Hansen och föreningens internrevisor Erik Menckel kritiserade bokslutet för 2004 och begärde 
kompletterande utredning. Detta beslutades även av årsstämman. Styrelsen har därför under året 
uppdragit åt Birgitta Alsén att utreda de oklara punkter som angivits av revisorerna. För detta 
uppdrag åtgick åtta timmars arbete vilket betingade en kostnad om 7.500 kr inkl. moms. Efter 
förhandling har T & T Förvaltning AB gått med på att betala hela detta belopp till föreningen.  
De medlemmar som vill betala sin årsavgift till föreningen per autogiro kan kontakta Birgitta 
Alsén på telefon 08 – 611 45 95 eller e-post: birgitta@winqvist-osterling.se.  
 

• Löpande teknisk driftövervakning avseende fjärrvärmesystem, ventilation, sophantering, tvättstuga 
etc har som tidigare utförts av ingenjör Tony Bengtsson fram till halvårsskiftet 2005. 
Styrelsen har avtalat med företaget Kungsholmens Alltjänst (Stig Rosén och Richard Sandström) 
att överta den tekniska driftövervalningen på samma sätt som tidigare från 050701. I samband 
härmed ökade kostnaderna med 12.500 kr/år (+ 50 %), från att ha varit oförändrade sedan 1992.  
 

• Övrig teknisk och kameral 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, tillträde till allmänna utrymmen och medlemmarnas 
lägenheter, upphandling av entreprenader och servicearbeten, snöskottning, sandning, byte av 
ljusrör, uppättning av namn på anslagstavlan i entrén och utdelning av plastbokstäver för 
medlemmarnas brevlådor, handläggning av föreningens lån, förande av lägenhetsregister och 
pantsättningsregister, detaljerad fakturekontroll mm. 
 

Städning 
Städning har som tidigare utförts av Svensk Kvalitets Städ AB. Styrelsen är mycket nöjd med 
städföretagets arbetsinsatser.  
 
Utemiljö 
Skötsel av häckar/plantering på gatusidan har på styrelsens uppdrag utförts av Anders Lindberg 
Städservice. Flera buskar i häcken mot gatan har bytts ut.  
 
Hissar 
• Personhissen: Personhissens maskineri och elektriska 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. Under 2005 har personhissen 
fungerat bra.  

 
• Mathissar: Det har förekommit en del driftproblem med ett par av de fyra mathissarna under året.  

Enligt hissföretaget Hissgruppen AB beror detta på att hissarna har en mekanisk låsbana som gör 
att det lätt kan bli fel stannplan. I sådana fall kan man inte öppna mathissluckan, utan 
servicetekniker måste tillkallas. En lösning på detta är att bygga om mathissarna till elektrisk 
låsbana. Styrelsen har valt att avvakta med detta tills vidare.   

 
Både personhiss och alla fyra mathissarna har besiktigats under året utan säkerhetsanmärkningar.  

 
Sophantering 
• Sopnedkast: Den nya sopsäckväxlare som installerades hösten 2003 har fungerat utmärkt.  

Sopor hämtas två gånger per vecka, måndagar och torsdagar.  
 
• Grovsoprum: Tömning av grovsoprummet intill entrén sker varje vecka och fungerar bra. Varje 

månad hämtas 5-10 kubikmeter grovsopor.  
 

 



 
3 

Tvättstugan 
Under 2005 byttes de två befintliga tvättmaskinerna ut mot två helt nya Electrolux-maskiner med 
höghastighetscentrifugering samt togs den fristående centrifugen bort. Kostnaden för de två 
maskinerna uppgick till 63.750 kr inkl. moms.  
Under året har styrelsen även låtit utreda och förbättra ventilationen i tvättstugan, köpt in två nya 
tvättkorgar samt beställt regelbunden rengöring av torktumlarens filter via städföretaget Svenskt 
Kvalitets Städ AB.  
 
Värmesystemet 
Styrelseordförande Gunnar Akner deltog vid ett informationsmöte på Fortum AB våren 2005 
för diskussion kring driftekonomin avseende uppvärmning av huset. Mötet föranleddes delvis 
av det akuta fel som uppstod på fjärrvärmeanläggningen vintern 2004/2005 och som 
föranledde rengöring av systemet i två steg. Härvid noterades att det fanns rikligt med 
föroreningar i rörledningssystemet med misstanke om pågående korrosion. På rekommedation 
av Fortum AB anlitade styrelsen företaget Chemiclean AB för rengöring av radiatorsystemet i 
fastigheten (korrosionsskydd). För detta ändamål har företaget tillsatt kemiska preparat och 
monterat två filterinsatser på fjärrvärmeanläggningen samt utfört regelbundna analyser av 
vattenkvaliteten. Rengöringsprocessen beräknas pågå under minst ett år, preliminärt fram till 
sommaren 2006. Kostnaden för detta uppgår till c:a 35.000 kr inkl. moms.  
 
Handdukstorkar 
Flera medlemmar har meddelat att deras handdukstorkar i våtrummen inte fungerar. Styrelsen 
har låtit utreda detta och funnit att felet ligger i en särskild reglerventil som sitter på 
handdukstorken. Justering av funktionen kräver ett särskilt verktyg, men handdukstorken 
behöver ej demonteras.   
 
Ekonomi 
• Årsavgift: Årsavgiften höjdes senast med 17 % från 010701 och uppgår i genomsnitt till c:a  

860 kr/kvm/år. Internrevisor Erik Menckel har de senaste åren rekommenderat en successiv 
höjning av medlemsavgiften. Med hänsyn till att föreningen haft ett öveskott i resultaträkningen 
om c:a 400.000 – 500.000 kr i flera år har styrelsen valt att avvakta med att föreslå höjd årsavgift. 
 

• Fastighetstaxering: År 2004 höjdes taxeringsvärdet med 2.640.000 kr (9,8 %) jämfört med 2003. 
Det nya taxeringsvärdet är 29.636.000 kr och var oförändrat under 2005.  

 
• Fastighetsskatt: Under 2005 var fastighetsskatten 167.660 kr, vilket innebar en höjning med 3.700 

kr (2,3 %) jämfört med 2004. Restaurangen har betalt sin lokalandel, 18 %. Daghemmet betalar en 
totalhyra där fastighetsskatt-andelen ingår.    

 
• Bankfack: Föreningen har sitt bankfack i Föreningssparbanken.  
 
• Försäkring: Föreningen har fastighetsförsäkring i If (tidigare Skandia). Under 2005 uppgick 

försäkringspremien till 16.960 kr. Inga försäkringsärenden har anmälts till If under 2005.  
 
• Belåning: Under 2005 har ombyggnaden av byggnadens hela yttertak kraftigt försämrat resultatet 

och styrelsen måste ta ett extra bostadslån om 1,1 miljoner kr för att klara likviditeten under året. 
För närmare beskrivning av takombyggnaden, se nedan. Inget av föreningens befintliga långa har 
omsatts under 2005. Nästa planerade låneomläggning sker i september 2006.  

 
Stadgar 
Under 2005 har styrelsen på uppdrag av årsstämman diskuterat att stadgereglera medlemmarnas 
ansvar för ev. fasadskador förorsakade av i fasaden fastsatta markiser. Styrelsen lägger ett förslag till 
stadgekomplettering till årsstämman 2006.  
 
Medlemsinformation 
Den nya versionen av föreningens allmänna medlemsinformation har under 2005 tillställts alla 
medlemmar.  
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Ombyggnad av yttertaket 
 
Aktuellt problem 
Sedan många år har det funnits tendens till inrinning av vatten genom yttertaket i anslutning i de fyra 
taklanterninerna mot gatan med åtföljande vattenskador på innertaken. De senaste åren har tillkommit 
betydligt ökade vattenskador på ytskikt i flera av taklägenheterna på grund av inrining genom taket 
och det blev under 2004 uppenbart att taket måste repareras.  
 
Planering 
Styrelsen utsåg i början av 2004 K-G Söderström, Byggassistans AB till projektledare.  
K-G Söderström utförde en inledande bedömning av taket under januari 2004. Här betonades att 
”eftersom fastigheten är klassad som byggnadsminne måste restaureringsarbetena utföras varsamt”.  
I augusti 2004 sammankallades ett möte med antikvarie Britt Wisth vid Stockholms Stadsmuseum.  
Projektledaren sökte efter gamla byggnadsritningar på både Stadsbyggnadskontoret och 
Arkitekturmuseum, men trots en betydande arbetsinsats kvarstod oklarheter beträffande bl.a. takets 
konstruktion, ventilationssystemets uppbyggnad och orsaken till de påvisade vattenskadorna. Han 
bedömde därför att det inte var rimligt eller ens möjligt att via olika konsulter ta fram ett detaljerat 
förfrågningsunderlag som grund för en generalentreprenad utan rekommenderade en totalentreprenad.  
I december 2004 hade K-G Söderström efter samråd med styrelsen, Stadsmuseum, 
Stadsbyggnadskontoret, arkitekt Eva Göransson vid AIX Arkitekter AB, och flera byggkonsulter 
(konstruktion, plåt, skiffer, glas, Binab, skorstensfejarmästare m.fl) färdigställt ett 
förfrågningsunderlag för en totalentreprenad.  
 
Upphandling 
Det framtagna förfrågningsunderlaget skickades till tre entreprenörer, som alla lämnade anbud. Alla 
tre anbuden låg i intervallet 1.275.000 - 1.395.000 kr exkl. moms, dvs inom 120.000 kr. Efter 
diskussion med projektledaren beslöt styrelsen att anta det lägsta anbudet som lämnats av AB Oskar 
Jansson. Upphandlingsprotokollet undertecknades 050126.  
 
Genomförande 
Totalentreprenaden påbörjades 050322 och beräknades av entreprenören pågå till 050622.  
 
Komplikation 1: Aluminatcement 
I april 2005 påträffades vittrad betong i snedtaktet mot gatusidan. Efter diskussion i arbetsledningen 
beslöts att anlita Cement och Betong Institutet (CBI) för utredning med kemisk och 
elektronmikroskopisk analys av utborrade betongkärnor. En inledande analys i början av maj visade 
att betongen bestod av aluminiuminnehållande cement (aluminatcement). Detta resultat ledde till 
beslut om en omfattande utredning av takets materialkonstruktion och hållfasthet. Totalt borrade CBI 
ut c:a 25 borrkärnor ut på olika delar av taket följt av analys. Resultatet av denna utredning är 
sammanställda i en särskild rapport från CBI daterad 050615. Arbetsledningen fick under hand flera 
olika preliminära versioner av rapporten från CBI som bedömde att det fanns behov av avsevärda 
förstärkningsåtgärder. Efter diskussion i arbetsledningen beslöt styrelsen att kontakta professor Bo 
Westerberg vid Tekniska Högskolan och Tyréns för en ny bedömning (”second opinion”) och formell 
hållfasthetsberäkning.  
 
Efter utredning redovisade Bo Westerbergs sin bedömning i en slutrapport. I sammanfattningen 
angavs följande:  
 ”Betongen har visat sig innehålla aluminatcement och låga hållfasthetsvärden har uppmätts. En 
 kontrollberäkning på grundval av uppmätta hållfasthetsvärden visar dock att konstruktionens 
 bärförmåga är tillräcklig. Den är i själva verket ´överstark´, med en extra säkerhetsfaktor (utöver 
 de normala säkerhetsfaktorerna) på c:a 2,5 eller mer. 
 Bärförmågan skulle vara tillräcklig även om hållfastheten reduceras till hälften. Normalt sett bör 
 dock hållfasthetsreduktionen ha avstannat och någon fortsatt hållfasthetsreduktion behöver 
 knappast befaras enbart på grund av att betongen har aluminatcement”.  
Efter att ha tagit del av Bo Westerbergs rapport beslöt arbetsledningen att återuppta entreprenaden.  
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Komplikation 2: Vattenskada 
För att skydda betongen efter bortbilning av fuktspärr på den horisontella delen av taket uppsattes en 
ställning, varigenom hela taket skyddades av en plastintäckning. I samband med flera kraftiga skyfall i 
juni 2005 rann det in rikligt med vatten genom många små perforationsskador i detta skyddstak. 
Genom att betongen var oskyddad rann vattnet igenom takkonstruktionen och in i två av de fyra 
taklägenheterna med åtföljande vattenskador på tak, väggar, golv och inredning. Skadan anmäldes av 
entreprenören till sitt försäkringsbolag, Länsförsäkringar, som efter utredning fann att 
underentreprenören, PlusMontage AB, förfarit ovarsamt med plastintäckningen och därför ansågs vara 
vållande till skadan. Styrelsen hemställde hos Länsförsäkringar om ersättning för skador i 
lägenheterna med totalt 75.524 kr. Länsförsäkringar erbjöd ersättning med totalt 24.675 kr, dvs med 
32 % av begärt belopp. Styrelsen har fört upprepade diskussioner med försäkringsbolaget utan resultat. 
Styrelsen har avstått från rättslig prövning pga höga juristkostnader och osäker utgång.  
 
Fortsatt genomförande 
Totalt genomfördes sju formella, protokollförda byggmöten. Därutöver hade styrelseordförande 
Gunnar Akner, projektledare K-G Söderström och entreprenörens arbetschef, Lennart Löfgren, 
fortlöpande kontakt i en lång rad detaljfrågor under hela entreprenaden.  
 
Ändrings/tilläggs-arbeten 
Under pågående entreprenad tillkom en rad ändrings- och tilläggsbeställningar. Flertalet av dessa 
arbeten var föranledda av antikvariska föreskrifter och hänsyn. Två kommentarer: 
• Det visade sig under entreprenaden att man tidigare i olika omgångar gjort reparationsarbeten på 

takterrassens horisontella del och därvid gjutit på betong, totalt c:a 20 cm. I samråd med 
arbetsledningen och antikvarie Britt Wisth vid Stadsmuseum beslöts att bila bort all tidigare 
pålagd betong ner till ursprungsnivå och återställa det ursprungliga utseendet. Enligt 
entreprenörens uppgifter har minst 20 (tjugo) ton betong bilats bort av dessa skäl.  

• Med hänsyn till vittringsskadorna på betongklacken mellan den horisontella delen av terrassen och 
snedtaket åt gatan hade det ur teknisk synpunkt varit lämpligt att bila bort en betongklack och låta 
snedtaket fortsätta uppåt tills det mötte den horisontella delen. Detta hade inneburit att terrassen 
blivit en dryg meter smalare och att räcket hade måst flyttats in på motsvarande sätt. Detta 
förfaringssätt bedömdes dock inte möjligt ur antikvarisk synpunkt.  

 
Tidsförlängning 
Den ovan beskrivna utredningsprocessen pågick under drygt fyra veckor och medförde att 
entreprenaden stannade upp under denna tid. Fördröjningen in i juli ledde till ytterligare fördröjningar 
på grund av att upphandlade underentreprenörer hade överlappande sommarsemestrar. Entreprenaden 
var planerad att avslutas 050622, men fördröjdes av ovan redovisade skäl till slutbesiktning 051006. 
Detta innebär att entreprenaden pågick under 29 veckor i stället för planerade 14 veckor, dvs en dryg 
fördubbling av entreprenadtiden. Förutom alla kostnader för ändrings- och tillägsarbeten enligt ovan 
har tidsförlängningen föranlett betydande merkostnader för etablering, marktillstånd och samordning 
av underentreprenörernas arbete.  
 
Slutbesiktning 
Slutbesiktning genomfördes 051006 med Rolf Svensson som besiktningsman tillsammans med 
Stadsmuseums representant, antikvarie Britt Wisth. Vid besiktningen noterades ett mindre antal 
anmärkningar, vilka samtliga har avhjälpts nöjaktigt av entreprenören.  
 
Antikvarisk kontroll 
Hela entreprenaden har genomförts i nära samarbete med Stadsmuseum och antikvarie Britt Wisth 
som deltagit under både planering, genomförande och slutbesiktning. Arbetsledningen har strävat efter 
att i största möjliga mån beakta alla framförda synpunkter och önskemål angående de antikvariska 
värdena i fastigheten.   
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Kostnader 
Totalkostnaden uppgick till 2.409.683 kr inkl. moms, varav 2.151.381 kr (89 %) till 
totalentreprenören, AB Oskar Jansson, och 258.302 kr (11 %) till projektledning, olika 
konsultutredningar och slutbesiktning. Det ursprungliga anbudet uppgick till 1.593.750 kr (inkl. 
moms), vilket innebär att totalentreprenaden fördyrades med 815.933 kr, dvs med 51 %. Styrelsen har 
inlämnat en ansökan med 38 bilagor om byggnadsvårdsbidrag till Länsstyrelsen.  
 
Sammanfattande kommentar 
Entreprenaden har genomförts i mycket god anda trots redovisade komplikationer och trots ett 
betydande antal ändrings- och tilläggsarbeten, till stor del föranledda av antikvariska hänsynstaganden. 
Styrelsen vill särskilt framhålla det goda och konstruktiva samarbetet med projektledare K-G 
Söderström och arbetschefen Lennart Löfgren.  
 
Fasadskador 
I samband med takombyggnaden åtgärdades även de sedan flera år befintliga vatteskadorna på 
fasaderna (två fasadskador åt gatan, en åt gården) samt på personhissens torn på taket. På gatusidan 
innebar detta riktning av stuprörstrattarna, förbättring av läget på takvärmeanläggningens elkablar 
samt fastsättande av plåtskydd bakom respektive stuprörstratt. På den södra delen av gatufasaden 
skedde åtgärderna i samråd med grannfastighetsägaren, Lärarförbundet och dennes förvaltare.  
På grund av att Lärarförbundets fastighet saknat takvärmeanläggning har det bildats rikligt med is på 
deras fastighets takaltaner och stuprör, vilket bedömts ha bidragit till fasadskadorna på föreningens 
fastighet. Efter förhandling med styrelsen har Lärarförbundet gått med på att ersätta föreningen med 
20.000 kr för detta arbete.  
 
Hemsida 
Styrelsen planerar att utforma en hemsida på internet om föreningen och Markeliushuset. Under året 
har ett antal fotografier och tidningsartiklar scannats in för detta ändamål. Om medlemmarna har 
bilder från husets historia är ni välkomna att låna ut dem till styrelsen för att lägga upp dem på 
hemsidan.  
 
Jubileumsfest 
Föreningen firade 70-årsjubileum 051030. Efter ett inledande besök på det ombyggda taket vidtog en 
buffémiddag i i Salzers restaurang. På vägen ner från taket visade flera medlemmar upp sina 
lägenheter. Styrelsen hade bjudit in tre gäster som höll var sitt mycket uppskattat anförande under 
middagen:  
• Staffan Lamm (son till Skå-Gustav Jonsson och Ester Lamm) berättade minnen från sin barndom 

och uppväxt i huset. 
• Lena Lennerhed (docent i idéhistoria och förbundsordförande i RFSU) talade om Elise Ottesen-

Jensen som bodde många år i huset och hennes betydelse för kvinnans frigörelse 
• Ingemar Peterson (estradör/magician med artistnamnet ”Inge Pedro”, medlem i föreningen sedan 

många år) framförde ”humoristiska glimtar ur ett långt artistliv”.  
Totalt deltog närmare 60 personer i jubileumsfesten, både medlemmar och en rad inbjudna gäster.  
 
Resultatet av föreningens verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets slut framgår av det 
bifogade ekonomiska bokslutet för 2005 med resultaträkning och balansräkning samt bilagor (8 sidor).  
 
Förslag till disposition av föreningens resultat  
Till årsstämmans förfogande:  
Tidigare ansamlad vinst: 966.689,33 kr 
Årets förlust 2005: 2.082.691,07 kr 
Avsättning till reservfond (5 % av föreningens årsvinst): 0 kr 
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten om 1.116.001,74 kr balanseras i ny räkning.  
 
Stockholm 050509 
Styrelsen  
genom Gunnar Akner, ordförande 
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2005-01-01- 2004-01-01-

2005-12-31 2004-12-31

Nettoomsättning 1 2 451 411 2 418 044
2 451 411 2 418 044

Rörelsens kostnader
Reparation o underhåll -2 535 206 -134 261
Driftskostnader 2 -698 074 -520 592
Förvaltningskostnader 3 -362 863 -97 245
Fastighetsförsäkring -16 960 -20 068
Fastighetsskatt -167 660 -163 960
Avskrivningar enligt plan 4 -247 953 -247 954
Rörelseresultat -1 577 305 1 233 964

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 715 919
Räntekostnader och liknande resultatposter -506 101 -673 443
Resultat efter finansiella poster -2 082 691 561 440

Resultat före skatt -2 082 691 561 440

Årets resultat -2 082 691 561 440
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2005-12-31 2004-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 5 14 387 759 14 635 712

14 387 759 14 635 712

Summa anläggningstillgångar 14 387 759 14 635 712

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 6 44 673 46 772
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 22 905 83 239

67 578 130 011

Kassa och bank 148 928 1 098 975

Summa omsättningstillgångar 216 506 1 228 986

SUMMA TILLGÅNGAR 14 604 265 15 864 698
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2005-12-31 2004-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 8

Bundet eget kapital
Insatser 79 441 79 441
Upplåtelseavgifter 922 379 922 379
Reservfond 133 393 133 393
Yttre fond 84 939 84 939

1 220 152 1 220 152

Fritt eget kapital
Balanserad vinst / förlust 966 689 405 249
Årets resultat -2 082 691 561 440

-1 116 002 966 689

Summa eget kapital 104 150 2 186 841

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 9 13 774 473 12 924 473

13 774 473 12 924 473

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 250 000 250 000
Leverantörsskulder 68 197 51 369
Skatteskulder 801 -
Övriga skulder 10 31 140 3 864
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 375 504 448 151

725 642 753 384

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 604 265 15 864 698

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

2005-12-31 2004-12-31
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



Brf Fågelbärsträdet 5(8)
702000-6826

Noter

Not 1  Nettoomsättning

Nettoomsättning
2005-01-01- 2004-01-01-
2005-12-31 2004-12-31

Årsavgifter 1 698 069 1 719 577
Hyresintäkter lokaler 642 456 638 134
Fastighetsskatt 40 074 22 596
Vatten 14 761 -
Uppvärmning 43 074 27 600
Drift / Service 12 500 8 328
Övriga intäkter 277 1 809
Summa 2 451 211 2 418 044

Not 2  Driftskostnader
2005-01-01- 2004-01-01-
2005-12-31 2004-12-31

Fastighetsskötsel 27 083 -2 035
Städning 33 104 34 886
Besiktningskostnader 44 425 11 383
El 59 027 50 795
Fjärrvärme 402 267 314 046
Vatten 48 309 34 007
Sophämtning 45 837 58 127
Kabel-tv avgift 12 577 4 957
Övrigt 25 445 14 426
Summa 698 074 520 592

Not 3  Förvaltningskostnader
2005-01-01- 2004-01-01-
2005-12-31 2004-12-31

Styrelsearvode 55 000 15 000
Sociala avgifter 9 383 4 155
Revisionsarvode 8 125 8 125
Kameral förvaltning 45 002 30 000
Konsultarvode W & Ö 10 856 -
Konsultarvode övriga 181 430 2 192
Ritnings-och kopieringskostnader 11 289 2 921
Bankkostnader 5 811 3 145
Kontorsmaterial 1 440 -
Telefon 1 740 1 742
Porto 4 359 3 196
Självrisk - 10 800
Övriga förvaltningskostnader 26 588 10 412
Övriga poster 1 840 5 557
Summa 362 863 97 245
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Not 4  Avskrivningar
2005-01-01- 2004-01-01-
2005-12-31 2004-12-31

Byggnader 161 853 161 854
Byggnadsinventarier 86 100 86 100
Summa 247 953 247 954

Not 5  Byggnader 

2005-12-31 2004-12-31
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 -1 707 504 -1 545 650
-Årets avskrivning enligt plan -161 853 -161 854

-1 869 357 -1 707 504
Redovisat värde vid årets slut 14 315 999 14 477 852

Byggnadsinventarier

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 861 000 861 000

861 000 861 000
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -703 140 -617 040
-Årets avskrivning enligt plan -86 100 -86 100
Redovisat värde vid årets slut -789 240 -703 140

Bokfört värde byggnad o mark 14 387 759 14 635 712

Taxeringsvärde byggnader: 13 956 000 13 956 000
Taxeringsvärde mark: 15 680 000 15 680 000

29 636 000 29 636 000

Not 6  Övriga fordringar
2005-12-31 2004-12-31

Fordran skattekonto 10 266 25 183
Fordran Salzer Restaurang 34 407 -
Övriga fordringar - 21 589
Redovisat värde vid årets slut 44 673 46 772
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Not 7  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2005-12-31 2004-12-31

Förutbetald försäkring 17 897 14 941
Förutbetald försäkring Allians 2 716 -
Stockholm Trafikkontor 1 513 -
Hissgruppen AB 779 -
Upplupna intäkter - 68 298

22 905 83 239

Not 8  Eget kapital
Insatser / Reserv- Yttre Balanserat Årets 

Upplåtelseavgifter fond fond resultat resultat
Vid årets början 1 001 820 133 393 84 939 405 250 561 440

Disposition enl bolagsstämmobeslut 561 439 -561 440

Årets resultat -2 082 691
Vid årets slut 1 001 820 133 393 84 939 966 689 -2 082 691

Not 9  Skulder till kreditinstitut
Långivare Ränta Belopp Omsättningstid
Spintab AB 5,620% 2 807 427 2006-09-07
Spintab AB 5,750% 3 305 100 2006-09-07
Spintab AB 2,026% 1 100 000 rörlig
Spintab AB 2,286% 2 521 946 rörlig
Spintab AB 2,113% 3 657 400 rörlig
Spintab AB 2,113% 632 600 rörlig

14 024 473

Kortfristig del -250 000
13 774 473

Not 10  Övriga skulder
2005-12-31 2004-12-31

Skuld till hyresgäster o medlemmar 30 940 3 864
W & Ö 200 -

31 140 3 864






