
 
 

Årsstämmohandlingar 
för 

HSB:s Brf MÅRDEN 
i Nacka 

ÅRSREDOVISNING 
HSB:s Brf MÅRDEN I NACKA 

Org. nr 716419-6565 

 

FÖR TIDEN 

 

2016-01-01 – 2016-12-31 
 

 

 

 



Att bo i en 
Bostadsrättsförening 
- vad innebär det? 
 
 
 

• I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som 
tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, 
”hyran” gånger 12) täcker föreningens lån, driftskostnader och 
fondavsättningar för t ex reparationer och underhåll. 

 
• Med bostadsrätt ”äger” du inte din lägenhet i egentlig mening. 

Du äger dock bostadsrättsföreningen tillsammans med övriga 
medlemmar/bostadsrättsinnehavare och har därmed enligt 
bostadsrättslagen en ”i tiden obegränsad nyttjanderätt” till din 
bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina 
skyldigheter. Du bor tryggt. 

 
• Du och dina grannar bestämmer själva hur föreningens mark 

och gemensamma lokaler ska användas. Varje år väljer ni en 
styrelse bland er boende. Styrelsen har i uppdrag att sköta 
föreningens förvaltning och ekonomi. Med i styrelsen sitter en 
ledamot från HSB. Det betyder att styrelsen och 
bostadsrättsföreningen – genom HSB-ledamoten – har hela 
HSB Stockholms erfarenhet och kunnande som stöd. HSB 
erbjuder också fortlöpande utbildning för nya 
styrelseledamöter; kunskap är en viktig förutsättning för 
levande boendedemokrati.  
 
Ta vara på fördelarna med bostadsrätt i HSB. Du är med 
och äger husen och miljön. Du får full insyn i förvaltning 
och ekonomi. 
 
 
 
 
 
På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar 
till några av de vanligaste begreppen som förekommer i en 
årsredovisning. 



     
KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA  

Brf MÅRDEN i Nacka 
 

Torsdagen den 4 maj 2017 kl. 19.00  Kaffe serveras från kl. 18.30 
 

Plats: Gårdshus 13, Landåvägen 4-44 
 Fotolegitimation skall kunna visas upp vid avprickningen. 

 
 
Dagordning: 

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

balansräkningen. 
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens 

ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av 
föreningsstämman. 

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter. 
17. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
18. Presentation av HSB-ledamot. 
19. Beslut om antal revisorer och suppleant. 
20. Val av revisor/er och suppleant. 
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen. 
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande. 
23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB. 
24. Motioner 

- Motion om otäta fogar vid fönster och balkongdörrar 
- Motion om tilläggsisolering i samband med takreparationen hos Mården 
- Motion om takreparationen av gångbryggor, snörasskydd o liknande hos Mården 
- Motion om solenergi för el 
- Motion om automatisk dörröppning Landåvägen 4 
- Motion om brandsäkerhet och utrymning Landåvägen 4 

25. Föreningsstämman avslutas. 
 
 
Efter stämmans avslutning  
- Styrelsen informerar om aktuella ärenden 
- Medlemmar har möjlighet att ställa frågor 
 

  
Varje medlem har en röst. Om en bostadsrätt ägs gemensamt av fler än en person har de 
tillsammans dock endast en röst. 
Rösträtt får utövas genom ombud. Ombud får bara företräda en medlem. 
Ombud skall visa upp skriftlig, daterad fullmakt, som gäller högst ett år från utfärdandet. 
Medlem får ta med högst ett biträde. 
Endast medlemmens make, maka, sambo, förälder, syskon eller barn, eller annan 
medlem, får vara ombud eller biträde. 
 
Välkomna! 





• Org Nr: 716419-6565 

Styrelsen för 
HSB Bostadsrättsförening Mården i Nacka 

Org.nr: 716419-6565 

får härmed avge årsredovisning för föreningens 
verksamhet under räkenskapsåret 

2016-01-01 - 2016-12-31 
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HSB BrfMården i Nacka Org Nr: 716419-6565 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR HSB BRF MÅRDEN I NACKA 

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 
2016-01-01 - 2016-12-31. 

Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999: 1229) 
Föreningen har sitt säte i Nacka Kommun. 

Verksamheten 
Allmänt om verksamheten 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens 
fastigheter upplåta bostadslägenheter med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningen är ett 
privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999: 1229). 

Föreningens fastigheter 

Föreningen äger fastigheterna, bebyggda 1989, Sicklaön 369:4 (gård 12) och Sicklaön 369:8 (gård 13) 
i Nacka kommun. I föreningens fastigheter finns 237 bostadsrätter med bostadsyta 18 524 kvm och 2 
kommersiella lokaler med lokalyta 108 kvm. Dessutom finns 2 festlokaler och 2 övemattningsrum. 
Dessa lokaler är tillgängliga för medlemmarna mot en ringa avgift. Föreningens medlemmar har utan 
kostnad tillgång till en bastu i respektive kvartershus. 

Föreningen har under verksamhetsåret varit fullvärdesförsäkrad i TryggHansa. Från år 2017 är 
föreningen fullvärdesförsäkrad i Protector Forsikring i Norge. I försäkringen ingår bostadsrättstillägg 
för samtliga medlemmar i föreningen samt styrelseansvarsförsäkring. 

Samfällighetlgemensamhetsanläggning 

Föreningen är delägare i Jarlabergs Samfällighetsförening. 
Samfälligheten förvaltar tre parkeringshus, diverse parkeringar, anläggning för vatten och avlopp, ett 
kontors/förrådshus, anslutning för fjärrvärme till Fortum, anläggning för sopsug, kabel-TVanläggning 
ansluten till ComHem, drift och skötsel av vägnätet på samfälld mark belägen utanför 
kvartersgårdarna samt halkbekämpning och snörenhållning av vägnätet. 
Föreningens andel är 17,45 %. 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 

Under år 2016 har årsavgiften varit oförändrad. Föreningen har kabel-TV, bredband och IP-telefoni 
tjänster via ComHem. De fasta kostnaderna ingår i årsavgiften. Årsavgiften kommer att höjas med 7% 
från och med april 2017. 

Planerat och genomfört underhåll 

Föreningen kommer under de kommande åren att byta takpannor, takfönster mm. Företaget Tresson 
Fasad AB är det företag som valts som helhetsentreprenör. Arbetet förväntas att pågå i 1,5 år med start 
mars 2017. I samband med takrenoveringen kommer även fasaderna på gårdshusen att förbättras. 
Detaljerad information gällande takrenoveringen kommer att presenteras vid extra medlemsmöten och 
brevutskick. 
Entreer och trappuppgångar förväntas få ett högre slitage än brukligt under den tid arbetet med taken 
pågår. Dessa planeras att målas om när takarbetet är klart på respektive gård. 

Föreningens tvättutrustning har nått en ohållbar nivå av reparationer och utrustningen kommer att 
bytas ut under de kommande åren. O-C 
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HSB BrfMården i Nacka Org Nr: 716419-6565 

Pågående eller framtida underhåll 
Tid unkt B nadsdel 
2017 Fastigheter By_!e av tak annor L45 - L 77 

~-----· 

2017 Fastigheter Byte av takfönster L 45 - L 77 
2017 Fastigheter Träfasader gårdshus 12 

,,___ _______________ __ 
2017 Fastigheter Fortsatta åtgärder efter ej godkänd OVK 

·-,----,~~-~---~-~ ....... 2017 Fastigheter By_!e av tvättutrustning g'--å_rd_s_h_us_ I2_ o_l_3 ______ _ 
2018 Fastigheter Målning av takrännor och plåt L45 - L 77 --------------2018 Fastigheter Byje av tak annor L4 - L44 
2018 Fastigheter Byte av takfönster L4 - L44 
2018 Fastigheter Träfasader gårdshus 13 
2019 Fastigheter Målning av takrännor och plåt L4 - L44 

Tidigare genomfört underhåll 
Ti<l unkt B nadsdel At ärd 
2016 Fastig,_h_et_e_r ____ B_.Y.!,_e_a_v_tv_a,._;··tt-'-u""tr--'u--'s-'-tn.;;._in;.,,_Q. ____________ __. 
2016 Fastigheter Genomgång av brandskydd 
2016 Fastig,...h,..et.,.e...,r ___ .-;.A"'"u...._t..,o"-'m""'a,..ti=s""'"ka"'""dö_rr_ö~· ~n_ar_e ___________ ~ 
2016 Fastigheter OVK-besiktning samt åtgärder 

Övriga väsentliga händelser 

Föreningen har hyrt ut en yta i föreningens fastigheter samt givit sitt samtycke till en installation av en 
anläggning med ändamålet att upprätta kommunikation inom ett frekvensområde avsett för 
mobiltelefoni. 

Stämma 
Ordinarie föreningsstämma hölls 2016-04-21. Vid stämman deltog 46 medlemmar. 

Styrelse 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordinarie ledamöter 
Marjalisa Asplund 
Jerry Eriksson 
Mats Almström 
Ingemar Larsson 
Jane Frigell 
Victoria Borg 
Peter Eriksson t.o.m. 2016-07-07 
Anette Ekstrand 

Ordförande 
Vice ordförande och sekreterare 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot, HSB Stockholm 

Styrelsen har under året hållit 13 protokollförda styrelsemöten. 

Därutöver har styrelsen eller delar av styrelsen träffats vid ett stort antal tillfällen för att diskutera olika 
specialämnen samt haft frekventa telefon- och e-postkontakter. 

Styrelsen har också haft ett mötestillfälle då budgeten för 2017 fastställdes. 

Styrelsen deltar varje år genom HSB:s försorg i 6 förvaltnings/driftsmöten för att tillsammans med 
leverantörer diskutera gemensamma frågor och deras åtaganden gentemot föreningen. tJt:-
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HSB BrfMården i Nacka Org Nr: 716419-6565 

Firmatecknare 
Förutom av styrelsen i dess helhet har föreningens firma tecknats av Marjalisa Asplund, Ingemar 
Larsson och Jerry Eriksson, två i förening. Peter Eriksson tom 2016-07-07. 

Revisorer 
Kjell Ågren 
Berit Jogefalk 
Bo Revision AB 

Valberedning 
Maria Muller 
Henry Lundqvist 
Bo Reichenberg 

Underhållsplan 

Föreningsvald ordinarie 
Föreningsvald suppleant 
Av HSB Riksförbund utsedd revisor 

Sammankallande 

Underhållsplan för planerat periodiskt underhåll har upprättats av styrelsen. Planen ligger till grund för 
styrelsen/föreningsstämmans beslut om reservering till eller i anspråkstagande av underhållsfond. 
Genomgång och uppdatering av underhållsplanen 2017 - 2026 pågår. 

Stadgeenlig fastighets besiktning genomfördes juni 2016. 

Underhållsplanens syfte är att säkerställa att medel finns för det planerade underhållet som behövs för 
att hålla fastigheterna i gott skick. Under året utfört underhåll framgår av resultaträkningen. 

Med lems information 

Medlemmar 
Föreningen hade 300 (298) medlemmar vid utgången av verksamhetsåret 2016. Under året har 18 (12) 
överlåtelser skett, vilket utgör 7,5% av antalet bostadsrätter. Dessutom skedde 5 interna överlåtelser 
genom arv och gåvor. 

Flerårsöversikt 

Nyckeltal 2016 2015 2014 2013 2012 
Nettoomsättnin 14 207 14 078 12 965 12 224 
Resultat efter 
finansiella ~oster 815 34 - 1008 - 2421 

rsavgift*, kr/kvm 742 706 677 641 
Drift**, kr/kvm 358 367 334 328 

Belånin kr/kvm 8 302 8 324 8 345 8 151 
Soliditet, % 24 24 24 25 

(Nyckeltal i tkr om inte annat anges) 

*Genomsnittlig årsavgift kr/kvm fördelas på kvm-ytan för bostäder och beräknas på årsavgifterna 
exklusive eventuellt separat debiterade konsumtionsavgifter (el, kabel-TV och liknande). 

**Genomsnittlig drift kr/kvm fördelas på kvm-ytan för bostäder och lokaler och beräknas på 
driftskostnader exklusive eventuellt kostnader för planerat underhåll. O.:c,-

12 054 

-862 
635 
321 

8 172 
26 
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HSB Brf Mården i Nacka 

Förändringar i eget kapital 

Insatser Yttre fond 

BeloQ vid årets in ång 29 430 000 18 622 925 
Resultatdisposition - 422 151 
Årets resultat 
Belopp vid årets slut 29 430 000 18 200 774 

Förslag till disposition av årets resultat 

Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor: 
Balanserat resultat 2 658 996 
Arets resultat 815 184 

Styrelsen föreslår följande disposition: 
Reservering till underhållsfond 
I anspråkstagande av underhållsfond 
Balanserat resultat 

3 474 180 

5 000 
-477 199 

3 946 379 
3 474 180 

Org Nr: 716419-6565 

Balanserat Årets 
resultat resultat 
2 203 268 33 577 

455 728 -33 577 
815 184 

2 658 996 815184 

Ytterligare upplysningar beträffande föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat
och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. 

Slutord 

Styrelsen vill särskilt tacka alla boende i Mården, som på olika sätt bidragit till det gemensamma 
arbetet och den fina stämningen i föreningen. För att en bostadsrättsförening ska fungera behövs ju 
insatser från många. Ett tack också till de samarbetspartners som dels hjälpt oss sköta föreningens 
förvaltning och ekonomi dels sett till att byggnader och mark blivit väl omhändertagna - allt på ett 
trevligt och professionellt sätt. Ot;-

Nacka i mars 2017 
Styrelsen 
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Org Nr: 716419-6565 

HSB Bostadsrättsförening Mården i Nacka 

Resultaträkning 

Rörelseintäkter 
Nettoomsättning 

Rörelsekostnader 
Drift och underhåll 
Övriga externa kostnader 
Planerat underhåll 
Personalkostnader och arvoden 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Summa rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

Finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 
Summa finansiella poster 

Årets resultat 

Not 1 

Not 2 
Not 3 

Not 4 

Not 5 
Not 6 

2016-01-01 2015-01-01 
2016-12-31 2015-12-31 

14 207 258 14 077 564 

-6 628 684 -6 805 897 
-247 245 -244 374 
-477 199 -422 151 
-331 328 -407 298 

-3 683 169 -3 683 170 
-11 367 625 -11 562 890 

2 839 634 2 514 674 

19 480 35 972 
-2 043 930 -2 517 069 
-2 024 450 -2 481 097 

815 184 33 577 
()t 
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Org Nr: 716419-6565 

HSB Bostadsrättsförening Mården i Nacka 

Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgJngar 
Byggnader och mark 
Pågående nyanläggningar 

Finansiella anläggningstillgJngar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 
Avräkningskonto HSB Stockholm 
Placeringskonto HSB Stockholm 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kortfristiga placeringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Not 7 
Not 8 

Not 9 

Not 10 
Not 11 

Not 12 

Not 13 

2016-12-31 2015-12-31 

193 698 oas 197 381174 
lSO 000 0 

193 848 oos 197 381174 

soo 500 
soo 500 

193 848 sos 197 381 674 

11 osa 2 972 
1896140 4 660 108 
2 813 913 2 811 095 

13 976 16 297 
189 078 186 47S 

4 924 1S8 7 676 947 

7 694 237 690 783 

1 445 OSl 1 471 204 

14 063 446 9 838 934 

207 911951 207 220 608 6c-
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Org Nr: 716419-6565 

HSB Bostadsrättsförening Mården i Nacka 

Balansräkning 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Insatser 
Yttre underhållsfond 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Skulder 
L§ngfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 

Korfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Leverantörsskulder 
Skatteskulder 
Fond för inre underhåll 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa skulder 

Summa eget kapital och skulder 

Not 14 

Not 15 

Not 16 

Not 17 
Not 18 

2016-12-31 2015-12-31 

29 430 000 29 430 000 
18 200 774 18 622 925 
47 630 774 48 052 925 

2 658 996 2 203 268 
815 184 33 577 

3 474 180 2 236 845 

51104 954 50 289 770 

153 385 675 153 785 675 
153 385 675 153 785 675 

400 000 400 000 
631 520 478 536 

40 373 0 
290 741 301 678 

557 557 
2 058 130 1964391 
3 421 321 3 145 162 

156 806 996 156 930 837 

207 911951 207 220 608 
0-l-
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Org Nr: 716419-6565 

HSB Bostadsrättsförening Mården i Nacka 

Kassaflödesanalys 

Löpande verksamhet 
Resultat efter finansiella poster 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
Avskrivningar 
Kassaflöde från löpande verksamhet 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning (-) /minskning ( +) kortfristiga fordringar 
Ökning ( +) /minskning (-) kortfristiga skulder 
Kassaflöde från löpande verksamhet 

Investeringsverksamhet 
Investeringar i fastigheter 
Kassaflöde från investeringsverksamhet 

Finansieringsverksamhet 
Ökning ( +) /minskning (-) av långfristiga skulder 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

2016-01-01 2015-01-01 
2016-12-31 2015-12-31 

815 184 33 577 

3 683 169 3 683 170 
4 498 353 3 716 747 

-8 360 192 677 
276 159 -43 864 

4 766 152 3 865 560 

-150 000 -359 279 
-150 000 -359 279 

-400 000 -400 000 
-400 000 -400 000 

4 216152 3 106 281 

9 633190 6 526 909 

13 849 342 9 633190 

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto 
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. O::C--
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• Org Nr: 716419-6565 

HSB Bostadsrättsförening Mården i Nacka 

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer 

Föreningen tillämpar sig av av årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1(K3). 
Belopp anges i kronor om inget annat anges. 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Avskrivning fastighet 
Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder/avskrivningstider och därmed har 
fastighetens anskaffningsvärde fördelats på väsentliga komponenter. Nyttjandeperioden för komponenterna bedöms vara 
mellan 15 till 120 år. Komponentindelningen har genomförts med utgångspunkt i SABOs vägledning för komponentindelning 
av hyresfastigheter men med anpassning till bostadsrättsföreningens särskilda förutsättningar. 

Byggnadens komponenter skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och har under året skrivits av med 1,8 % av 
a nskaffn inosvä rdet. 

Fond för yttre underhåll 
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens 
underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av styrelsen/stämman. 

Fastighetsavgift /fastighetsskatt 
Föreningen beskattas genom en kommunal fastighetsavgift på bostäder som högst får vara 0,3 % av taxeringsvärdet för 
bostadsdelen. Föreningens fastighetsavgift var för räkenskapsåret 1 268 kronor per lägenhet. 

För lokaler betalar föreninqen statliqa fastiqhetsskatt med 1 % av taxerinqsvärdet för lokaldelen. 

Inkomstskatt 
En bostadsrättsförening, som skattemässigt är att betrakta som ett privatbostadsföretag, belastas vanligtvis inte med 
inkomstskatt. Beskattning sker med 22 % för verksamheter som inte kan hänföras till fastigheten, t ex avkastning på en del 
placeringar. 

Föreningen har sedan tidigare år ett skattemässigt underskott uppgående till 92 713341 kr. O-C-
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HSB Bostadsrättsförening Mården i Nacka 

Noter 

Not 1 

Not 2 

Not3 

Not4 

Nots 

Not6 

Nettoomsättning 

Årsavgifter 
Hyror 
Övriga intäkter 
Bruttoomsättning 

Avgifts- och hyresbortfall 
Hyresförluster 

Drifts och underhåll 

Fastighetsskötsel och lokalvård 
Reparationer 
El 
Uppvärmning 
Vatten 
Sophämtning 
Fastighetsförsäkring 
Kabel-lV och bredband 
Fastighetsskatt och fastighetsavgift 
Förvaltningsarvoden 
Övriga driftkostnader 

övriga externa kostnader 

Förbrukningsinventarier och varuinköp 
Administrationskostnader 
Extern revision 
Konsultkostnader 
Medlemsavgifter 

Personalkostnader och arvoden 

Arvode styrelse 
Revisionsarvode 
Övriga arvoden 
Sociala avgifter 
Övriga personalkostnader 

-- Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 
Ränteintäkter HSB placeringskonto 
Ränteintäkter skattekonto 
Ränteintäkter HSB bunden placering 
Övriga ränteintäkter 

Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader långfristiga skulder 
Övriga räntekostnader 

2016-01-01 
2016-12-31 

13 744 572 
203 097 
261 710 

14 209 379 

-2 050 
-71 

14 207 258 

784 584 
810 265 
508 996 

1475 623 
901 264 
427 823 
168 194 
588 114 
464 412 
434 579 

64 830 
6 628 684 

75 931 
87 101 
18 963 

0 
65 250 

247 245 

257 501 
12 700 

175 
57 952 
3 000 

331328 

2 914 
2 819 

281 
2 567 

10 899 
19480 

2 043 305 
625 

2 043 930 

2015-01-01 
2015-12-31 

13 070 355 
194 520 
814 940 

14 079 815 

-2 251 
0 

14 077 564 

794 973 
1 431 748 

487 830 
1 304 512 

860 027 
257 718 
173 568 
591 332 
422 062 
420 661 

61 466 
6 805 897 

21 776 
137 598 

18 800 
950 

65 250 
244 374 

232 000 
14 000 
45 000 
92 998 
23 300 

407 298 

1 271 
3 075 

310 
1 285 

30 032 
35 972 

2 515 869 
1 200 

2517069°l--
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Org Nr: 716419-6565 

HSB Bostadsrättsförening Mården i Nacka 

Noter 

Not7 

Nots 

Not9 

Notio 

Not 11 

Not 12 

Not 13 

Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Anskaffningsvärde byggnader 
Anskaffningsvärde mark 
Årets investeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående bokfört värde 

Taxeringsvärde 
Taxeringsvärde byggnad - bostäder 
Taxeringsvärde byggnad - lokaler 

Taxeringsvärde mark - bostäder 
Taxeringsvärde mark - lokaler 
Summa taxeringsvärde 

Pågående nyanläggningar och förskott 

Ingående anskaffningsvärde 
Årets investeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Aktier, andelar och värdepapper 

Ingående anskaffningsvärde 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Andel i HSB Stockholm 

Övriga kortfristiga fordringar 

Skattekonto 
Skattefordran 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 
Upplupna intäkter 

2016-12-31 

209 513 105 
12 789 000 

0 
222 302105 

-24 920 931 
-3 683 169 

-28 604100 

193 698 005 

164 001 000 
866 000 

104 300 000 
504 000 

269 671000 

0 
150 000 

150 000 

500 
500 

500 

13 976 
0 

13976 

186 511 
2 567 

189 078 

Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt 
intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår. 

Kortfristiga placeringar 

Bunden placering 3 månader HSB Stockholm 
Bunden placering 

Kassa och bank 

Handkassa 
SEB 
Övriga bankkonton 

7 000 000 
694 237 

7 694 237 

890 
476 561 
967 601 

1445 051 

2015-12-31 

204 488 937 
12 789 000 
5 024 168 

222 302105 

-21 237 761 
-3 683 170 

-24 920 931 

197 381174 

161 001 000 
915 000 

108 300 000 
396 000 

270 612 000 

4 664 889 
-4 664 889 

0 

500 
500 

500 

14 320 
1977 

16 297 

186 475 
0 

186 475 

0 
690 783 

690 783 

1131 
508 722 
961352 

1471204~ 
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Org Nr: 716419-6565 

HSB Bostadsrättsförening Mården i Nacka 

Noter 
Not 14 

Not 15 

Not16 

Not 17 

Not 18 

Not19 

Förändring av eget kapital 
Uppi. 

Insatser avgifter 
Belopp vid årets ingång 29 430 000 0 
Resultatdisposition 
Årets resultat 
Belopp vid årets slut 29 430 000 0 

Skulder till kreditinstitut 

Låneinstitut Lånenummer Ränta 
SE-Banken Bolån 23701006 2,94% 
SE-Banken Bolån 24850897 0,30% 
SE-Banken Bolån 24850986 0,50% 
SE-Banken Bolån 25285522 0,70% 
SE-Banken Bolån 25285530 0,50% 
SE-Banken Bolån 25285557 1,41% 
SE-Banken Bolån 26187443 0,53% 
SE-Banken Bolån 26187540 0,50% 
SE-Banken Bolån 37929646 0!43% 

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 

Ställda säkerheter 
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 

Övriga skulder till kreditinstitut 

Kortfristig del av långfristig skuld 

övriga skulder 

Depositioner 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna räntekostnader 
Förutbetalda hyror och avgifter 
Övriga upplupna kostnader 

Yttre uh 
fond 

18 622 925 
-422 151 

18 200 774 

Ränteändr 
dag 

2017-03-28 
2017-02-18 
Rörligt 
2019-09-28 
2017-02-18 
2018-11-28 
2017-02-18 
2017-02-18 
Rörligt 

2016-12-31 

Balanserat 
resultat 

2 203 268 
455 728 

2 658 996 

Beloee 
24 156 529 
16 500 000 
16 687 946 
19 500 000 
20 000 000 
19 000 000 
16 941 200 
17 000 000 
4 000 000 

153 785 675 

193 429 000 

400 000 

557 
557 

53 103 
1152 873 

852 154 
2058130 

Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder 
som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år. 

Väsentliga händelser efter årets slut 

Inga väsentliga händelser har skett efter årets slut b:C:-

2015-12-31 

Årets resultat 
33 577 

-33 577 
815 184 

815184 

Nästa års 
amortering 

400 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

400 000 

153 385 675 

151 785 675 

193 429 000 

400 000 

557 
557 

72 729 
1173 736 

717 926 
1964391 
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HSB Bostadsrättsförening Mården i Nacka 

Noter 
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fPeftrW (]jj~~--
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Vår revisionsberättelse har - - lämn 

Av föreningen vald revisor 

Org Nr: 716419-6565 

2016-12-31 2015-12-31 
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- BoRevision-
Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsföreningen Mården i Nacka, arg.nr. 716419-6565 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB 
Bostadsrättsföreningen Mården i Nacka för år 2016. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 
december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten 
Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar och Den 
föreningsvalda revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har fullgjort sitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar 

Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig 
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen 
och tillhörande upplysningar. 

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

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

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

Den föreningsvalda revisorns ansvar 

Jag har utfört en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god 
revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet 
om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
föreningens resultat och ställning. or-

www.borevision.se 
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Rapport om andra krav enligt lagar, andra 
författningar samt stadgar 
Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens förvaltning för HSB Bostadsrättsföreningen Mården i 
Nacka för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har i övrigt fullgjort sitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

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

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

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen, eller 

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
bostadsrättslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen , eller att ett förslag till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med 
bostadsrättslagen. 

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

Stockholm den ;{ J1(f)
3 

_ 2017 

Av föreningen vald revisor 

Av 

utsedd revisor 
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FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN 
STYRELSE 2017 - 2018 i bostadsrättsföreningen Mården 

 

Marjalisa Asplund      L73  Kvarstår 1 år 
Jerry Eriksson    L69  Kvarstår 1 år 
Jane Frigell                 L10  Kvarstår 1 år 
 

Ingemar Larsson         L57  Omval 2 år 
Kairi Mägi                  L75                 Nyval 2 år 
Bo Reichenberg          L16  Nyval 2 år 

Claes Göran Hansson L77  Nyval 1 år 
Vakant                                                      Nyval 1 år 
  

Anette Ekstrand    HSB-representant 

 

INTERNREVISORER 
Kjell Ågren L 10                 Revisor, omval 1 år 
Vakant                   Revisorssuppleant 

 

VALBEREDNING 
Maria Muller  L73                      
Henry Lundqvist L  8 
Ulla Johansson L14               
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FÖRSLAG från valberedningen vad gäller arvoden 2017-2018 
 
 
 
 NU:         FÖRSLAG: 
 
Styrelsen 5,5 basbelopp        Förändrat 6,5 basbelopp 
 
Funktionärer 1,7 basbelopp        Oförändrat 1,7 basbelopp 
Planering, kurser m.m. 
 
Revisorer 0,3 basbelopp        Oförändrat 0,3 basbelopp 
(internrevisorer) 
 
 
 
 
 
  (Ett prisbasbelopp = 44 800 kr)
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Motion nummer 1 

 

Otäta fogar vid fönster och balkongdörrar. 

Under årens lopp har Mårdens styrelse vid flera tillfällen diskuterat åtgärder för att 
komma till rätta med otäta fogarna längs kram och vägg vid våra fönster/balkongdörrar. 

I vissa fall är det betydande otätheter som orsakar stora värmeförluster, drag och andra 
olägenheter liksom att fönster riskerar ruttna i förtid. Otätheter har konstaterats vid 
mätning med bland annat värmekamera utförd av HSB konsult som investerade i en 
avancerad utrustning i dåtid. 

Förslag till beslut 

I samband med takreparationen bli det lätt att utföra och kan samordnas med då 
fasadställningar finns uppställda. 

Vi kommer då att få mindre drag i lägenheterna och även minska värmekostnaderna. 

Nacka den 22 februari 2017 

Bertil Jönsson  Hans Wigren Hans Carlsson 

L16   L47  L8 

 

Styrelsens motivering  

Motionsställarna synes förutsätta att byggnadsställningarna kommer att förses med 
bomlag (gångbryggor) på varje våningsplan. Det kommer inte att ske vilket medför att 
man för att göra beskrivet arbete måste komplettera ställningarna med gångbryggor på 
varje plan. Det medför ökade kostnader. Arbetet kan enligt förfrågan styrelsen gjort 
lättast utföras inifrån och vid behov med hjälp av skylift från utsidan. Kan nämnas att 
Nacka Drift & Skötsel har löpande uppdrag av styrelsen att vid behov göra aktuell tätning. 
Tätning högst upp i husen kan komma att beställas som tilläggsarbete. 

Styrelsens förslag till beslut 

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen. 
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HSB Brf Mården i Nacka 

Landåvägen 8 

13149 Nacka 

 

Nacka den 31 mars 2017 

Tillägg till motion nr 1 

 

Rättelse och förtydligande från vår sida som motionsställare gällande motion  

”Otäta fogar vid fönster och balkongdörrar” 

 

Naturligtvis kan inte drevningsarbetet utföras utifrån då måttet/spalten är för liten för detta. 

Vi anser dock att fog/tätning enklast och billigast bör göras utifrån i samband med att 

byggnadsställningar är uppställda.  

Inkommande vatten är akuta problem och åtgärden borde förhindra fuktproblem  som kan ses på 

inre omgivande trälisterna runt fönster. 

En drevning får senare utföras inifrån lägenheten när styrelsen så anser lämpligt. 

Med vänliga hälsningar 

Hans Carlsson  Bertil Jönsson  Hans Wigren 

L8  L16  L47 

 



Motion nummer 2 

 

Tilläggsisolering i samband med takreparationen hos Mården 

Vid reparationen av taket mellan L71 och L75 utfördes en kompletterande 
tilläggsisolering (ca 25 – 50mm) av Cremab inkl. nödvändiga gångbryggor. (Det finns 
inga förråd mellan L71 och L75).  

Förslag till beslut 

För att förbättra isoleringen skall Mården fortsätta med processen att komplettera 
isoleringen där det är lämpligt, i första hand för: 

Gård 12: Samtliga radhus, inklusive tornen ovanför L47, L57, L75 och L77 om det är 
lämpligt.  

Gård 13:  Samtliga radhus, inklusive tornen ovanför L38, L16, L12 och L14 om det är 
lämpligt samt mellan L12 och L16 där det inte finns några förråd. 

Effekten blir mindre värmeförluster som kommer att resultera i reducerade 
värmekostnader som normalt betalar sig inom några år. 

Även vindarna som har förråd bör utredas och om det kan vara lämpligt att tilläggsisolera 
även där eller del av dessa förrådsutrymmen. 

Motionärerna har ingen synpunkt på val av leverantör för tilläggsisolering. 

Nacka 22 februari 2017 

Hans Carlsson  Bertil Jönsson Hans Wigren 
L8   L16  L47 
 

Styrelsens motivering  

Tilläggsisolering har redan tagits upp på första byggmötet den 23 februari 2017 och 
kommer att behandlas som tilläggsarbete. I motionen aktuellt arbete är således redan 
beställt och kommer att utföras under takrenoveringen. 

Styrelsens förslag till beslut 

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad. 
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Motion nummer 3 

Takreparationen av gångbryggor, snörasskydd och liknande hos Mården 

Vid informationen den 15 februari om den förestående takreparationen ”trodde” både 
HSB och entreprenören att gångbryggor, snörasskydd och likande skall bli rödmålade 
(på samma sätt som de är taken mellan L71 och L75). 

Förslag till beslut 

Styrelsen säkerställer att HSB och entreprenören monterar nämnda utrustning enligt 
samma standard (röda) som på taket L71-L75. 

Nacka den 22 februari 2017 

Bertil Jönsson Hans Carlsson 
L16  L8 

 

Styrelsens motivering till motion 

Efter det första byggmötet är det nu säkerställt med entreprenören att gångbryggor m.m. 
utrustning med färg och standard som taken L71-L75. Det som efterfrågas i motionen är 
således redan åtgärdat. 

Styrelsens förslag till beslut 

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad. 

 

. 
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Motion nummer 4 

Solenergi och el 

De nya skattereglerna för egen producerad elenergi kommer att minskas med nästan 
30%. Det kan innebära en möjlig lönsam investering. En sådan investering kan också 
innebära en möjlighet för föreningen att sälja överskottsförsäljning till t ex Nacka Energi. 

Förslag till beslut   

Styrelsen snarast fram kalkyler flera alternativa solenergiföretag (för el) och informera 
medlemmarna i Mården om resultatet av undersökningen. 

Resultatet från undersökningen bör ha presenterats för medlemmarna i Mården senast 
den 31 augusti 2017. 

Mer information finns på https://energiradgivningen.se/solkarta/stockholmsregionen  

Se även artikel i Nacka Värmdöposten den 7 februari 2017. Nacka kommun är positiva till 
solenergi. 

Bilaga:             Solkarta för Mården 
                        Förvaltare av en BRF (energi & klimat) Faktablad 
 
Nacka den 22 februari 2017 
 
Hans Wigren  Hans Carlsson Bertil Jönsson 
L47   L8  L16 
 
 
 
Styrelsens motivering till motion 

Föreningens ekonomiska situation medger under 2017 och 2018 inte några ytterligare 
större investeringar på grund av takrenoveringen, tilläggsarbeten den medför och andra 
planerade nödvändiga underhållsarbeten. Frågan om en solenergianläggning kräver en 
grundlig utredning bl.a. med hänsyn till våra fastigheters placering i ett utsatt läge högt 
och nära havet. Styrelsen kan åta sig att till nästa års stämma göra en sådan utredning 
om förutsättningarna för en solenergianläggning samt göra en kalkyl över vilka kostnader 
en investering i solenergi skulle medföra och hur stora energivinster som kan väntas.  

Styrelsens förslag till beslut 

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen. 
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Motion nummer 5 
 
Bakgrund 
 
Automatmatisk dörröppning Landåvägen 4 
 
Landåvägen 4 har ett serviceföretag som hyresgäst med rätt många anställda. 
Följden är att antalet in- och utpasseringar ligger på en ovanligt hög frekvens. 
 
Med det nya systemet står dörren öppen på vid gavel i 28 sekunder i varje passage. 
En konservativ uppskattning ger att dörren står öppen i minst 45 minuter varje dygn. 
Under den tider har vem som helst tillträde till trappuppgången. Därutöver har det 
stundom blivit väldigt kallt i trappuppgången, särskild i källaren och entrén. 
 
Landåvägen 4 har oss veterligen aldrig haft problem med den gamla dörröppningen. 
Att någon ställt upp dörren och glömt att stänga har praktiskt aldrig förekommit. Om så 
ändå varit fallet vid enskilda tillfällen var den sammanlagda tider garanterat lägre är  
45 minuter/dygn. Vår Josefine som är rullstolsbunden har redan med det gamla systemet 
kunnat öppna dörren med hjälp av fjärrkontroll. 
 
Motion 
 
I vill att den automatiska dörröppningen kopplas ifrån, eftersom det inte är lämpligt för 
Landåvägen 4. Vi vill att det förra dörröppningssystemet aktiveras och att det mekaniska 
dörrstoppen sätts upp igen. 
 
Nacka, 2017-02-28 
 
Birgitta Åsen Torsten Timmerman   Kjell Bojler 
Marilyn Bojler Staffan Holmertz  Claes Dahlberg 
Lena Attar Larsson Josefin Lång  Rickard Halvarsson 
Margaretha Hedberg H. Rhyle    
  
Komplettering till vår motion 
 
Den 15 februari 2017 har vi till styrelsen anmält önskemål om ändring av dörröppningen 
för entrén i Landåvägen 4. 
 
Detta vårt önskemål finns närmare beskriven i vår motion till årsstämman. 
 
Styrelsen för Mården har genom sin förvaltare översänt den 20 februari 2017 ett svar och 
avslagit vår begäran. Se bilaga 1 
 
Styrelsen motiverar sitt beslut med att dörrautomatiken underlättar för äldre, 
funktionshindrade och besökare. 
Detta argument må vara relevant för vissa portgångar, emellertid definitivt inte för 
Landåvägen 4. 
Det angavs också att dörrstoppen orsakade skador på dörren. 
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Till detta vill vi anföra att ingen av boende på Landåvägen 4 kan dra sig till minnes ett 
enda tillfälle att sådant hänt. 
 
Slutligen anfördes att dörrautomatiken gör portarna lika tillgängliga för alla. 
Innebörden av detta argument förstår vi inte. 
 
Nacka, 2017-02-28 
Birgitta Åsen Torsten Timmerman   Kjell Bojler 
Marilyn Bojler Staffan Holmertz  Claes Dahlberg 
Lena Attar Larsson Josefin Lång  Rickard Halvarsson 
Margaretha Hedberg H. Rhyle  
 
Tillägg för motion ang. dörröppning Landåvägen 4 
 
Trots varm vinter är min innetemperatur avsevärt lägre. Vid minusgrader är hall och 
vardagsrum ca. 15 -17 grader. Konstant är golvdraget olidligt. När det blåser tvingas jag 
lägga filtar vid ytterdörr, då det annars viner av snålblåst. 
Ha alltid haft mina element på låg värme. Nu är det ständigt på högsta värme. (kostnad?) 
Elementet i trapphuset utanför min dörr är iskallt, och går ej att höja – de är låst. 
 
I ert svarsbrev anfördes ett att samtliga portar bör vara enhetliga. Om enhetliga portar är 
viktiga i detta fallet, bör serviceföretag i samtliga trappuppgångar också vara ett måste, 
så tror jag styrelse skulle förstå.  
 
Så här kan vi inte ha det! 
 
Nacka den 29.2 och 1.3.2017 
 
Lena Attar Larsson 
Landåvägen 4 
    
Styrelsens motivering  

Föreningen är skyldig att se till att de utrymmen som finns är tillgängliga även för 
funktionshindrade. Installationen av dörrautomatiken har därför av styrelsen motiverats 
att den underlättar för barnvagnar, rullatorer och funktionshindrade samt för att 
säkerställa att dörrarna stängs. Det har inträffat att de tidigare dörrstoppen orsakade 
skador på dörren. Den installerade dörrautomatiken är en bra teknisk lösning som också 
gör portarna lika tillgängliga för alla. 
Den anpassning som lätt kan göras är att tiden som dörren står öppen kan reduceras. 

Värme i enskilda lägenheter justeras av föreningens fastighetsskötare. 

Lena Attar Larssons tillägg till motion har kommit in till styrelsen efter utgången av 
februari månad (se 15 § i Mårdens stadgar) och ska därför inte tas upp på årets 
föreningsstämma. 

Styrelsens förslag till beslut 

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen. 
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Motion nummer 6 
 
Bakgrund 
 
I alla år vi bott i Mården har vi haft dörrmattor, en tavla och en blomma i trapp-planet utanför våra 
dörrar. Därom var vi överens med grannarna och någon kritik har aldrig förekommit. 
 
Under förra året har styrelsen tvingat oss att ta bort allt med motivation att trapphuset är en 
utrymningsväg som av brandsäkerhetskrav skulle vara rent från allting. 
 
Vi har varit i kontakt med Södertörns Brandförsvarsförbund som redogjorde att man visserligen 
ger det generella rådet att hålla trapphusen fria från föremål, men att det inte är ett krav utan att 
det bör hanteras med sunt förnuft. Vi har i april 2016 meddelat styrelsen att Daniel Kaissidis från 
Södertörns Brandförsvar erbjudit sig att utföra brandsyn hos Mården och dessutom gärna 
kommer till ett informationsmöte med medlemmarna. 
Vid vårt möte med Södertörns Brandförsvarsförbundet framkom det, att t.ex. dörrmatta, tavla och 
en blomma absolut inte betraktas som ett hinder för deras insatser. 
 
Vid diskussion med medlemmar i vår styrelse och HSB:s representant kan lätt få uppfattningen 
att den rigorösa inställningen, som man gjort till sin egen, grundar sig på lagar och förordningar. 
Detta föreföll för oss minst sagt märkligt, i synnerhet med vetskap om att vår grannföreningens 
medlemmar närmast uppmuntras att utsmycka gemensamma utrymmen. 
 
För att vi klarhet i denna fråga konsulterade vi därför Bostadsrätterna, som är en rikstäckande 
organisation för svenska bostadsrättsföreningar. Vid mötet framkom att det inte finns varken lagar 
eller krav att hålla trappuppgångar kemiskt rena, vilket krävs av vår styrelse. Det finns 
överhuvudtaget få tillfällen där bränder i trappuppgångar orsakat katastrofer. Man nämnde ett fall 
där man i en trång trappuppgång förvarade bränsledunkar och dessutom blockerade med 
barnvagnar. i vi också höra att i rymliga trappuppgångar som hos oss inte ens barnvagnar skulle 
kunna betraktas om brandfara.  
 
Som framgår av ovan sagda förväntar vi oss inte att vår nuvarande styrelse ändrar sin inställning 
i denna fråga. Däremot vet vi att många av oss gärna vill ha en dörrmatta. 
 
Yrkande  
Förslag till beslut    
Att de boende, i samförstånd med närmaste grannar på våningsplanen och under beaktande av 
föreskrifter för brandsäkerhet och utrymning, äger rätt att utforma sin närmiljö. 
 
Jarlaberg, 2017-02-28 boende på Landåvägen 4 
 
Birgitta Åsen Torsten Timmerman  Marilyn Bojler Kjell Bojler 
 
Styrelsens motivering 

Föreningen är enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, som ägare till 
byggnaderna på föreningens fastigheter, ansvarig för att vidta de åtgärder som behövs 
för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. 
Styrelsen är enligt lag företrädare för föreningen och har därför det angivna ansvaret. Det 
ansvaret kan inte delegeras till någon annan. Trapphusen är föreningens område i en 
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bostadsrättsförening. Enligt bostadsrättslagen och Mårdens stadgar går gränsen mellan 
föreningens område och den enskilde bostadsrättshavarens vid lägenhetsdörren. 

Trapphusen är en utrymningsväg. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
anger på sin hemsida under uppslaget ”Brandskydd i trapphus” att det är viktigt att hålla 
trapphus rent från sådant som är brännbart eller hindrar framkomligheten. Barnvagnar 
och annat brännbart får generellt sett inte förvaras i trapphus. Brännbart material får inte 
förvaras i trapphus, oavsett hur det placeras.  

Styrelsens utgångspunkt är därför att det ska vara rent i trapphusen. Inget brännbart får 
finnas där och inget som hindrar utrymningsvägen. 

Till det kommer att föremål som dörrmattor försvårar och fördyrar trappstädningen. 

Styrelsens förslag till beslut 

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen. 
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Fullmakt 
 
 
 
 
 
 

Fullmakt för ……………………………………………………………………………………...: 
 
att vid Brf 283 Mårdens föreningsstämma torsdagen den 4 maj 2017 utöva rösträtt som 
tillkommer på mig. 
 
 
………………… den ……………………………2017. 
 
 
……………………………………………………………………… 
Fullmaktsgivarens namnteckning 
 
 
………………………………………………………………………. 
Namnförtydligande 
 
 
……… 
Lägenhetsnummer 
 
Landåvägen ……… 
Adress 
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Ordlista 
 
Årsredovisning: Består av en förvaltningsberättelse 
samt den ekonomiska redovisningen. 
 
Förvaltningsberättelse: Den del av 
årsredovisningen som i text förklarar verksamheten 
kallas förvaltningsberättelse (ibland 
verksamhetsberättelse eller styrelseberättelse). 
Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft 
uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak 
förekommit samt redovisar en del fakta om antalet 
medlemmar m m. 
 
Den ekonomiska redovisningen, bokslutet, följer 
den EU-anpassade årsredovisningslagen. 
Redovisningen består av resultaträkning, 
balansräkning och noter. I resultat- och 
balansräkningarna redovisas klumpsummor. Noterna 
innehåller mer detaljerad information. 
 
Resultaträkningen visar vilka intäkter respektive 
kostnader föreningen har haft under året. Intäkter 
minus kostnader = årets överskott/underskott. 
För en bostadsrättsförening gäller det nu inte att få 
så stort överskott som möjligt, utan istället att 
anpassa intäkterna till kostnaderna. Med andra ord 
ska årsavgifterna beräknas så att de täcker de 
kostnader (inklusive avsättning till fonder) som man 
väntar ska uppkomma. Föreningsstämman beslutar 
efter förslag från styrelsen hur resultatet ska 
hanteras. 
 
Balansräkningen visar föreningens tillgångar 
(tillgångssidan) och hur dessa finansieras 
(skuldsidan). På tillgångssidan redovisas föreningens 
anläggningstillgångar i form av fastigheter och 
inventarier samt föreningens omsättningstillgångar i 
form av t ex kontanter och andra likvida medel. 
På skuldsidan redovisas föreningens eget kapital 
som innehåller medlemmarnas insatser, balanserat 
resultat och yttre fonden. Övriga poster på 
skuldsidan är skulder till kreditinstitut och övriga, t 
ex leverantörsskulder. 
 
Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda 
för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste 
anläggningstillgången är föreningens fastighet med 
mark och byggnader. 
 
Avskrivningar: Värdet på fastigheterna och inköpta 
inventarier minskar på grund av förslitning. Detta  
 

 
 
 
 
redovisas som en kostnad för avskrivning i 
resultaträkningen varje år. Det värde som står som 
tillgång i balansräkningen är värdet efter alla 
avskrivningar. 
 
Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas 
till kontanter inom ett år. Bland 
omsättningstillgångar kan nämnas HSB 
avräkningskonto och andra likvida medel. 
 
Kortfristiga skulder är skulder som föreningen 
måste betala senast inom ett år, t ex 
leverantörsskulder. 
 
Likviditet är bostadsrättsföreningens förmåga att 
betala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, räntor, 
bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra 
bostadsrättsföreningens omsättningstillgångar med 
dess kortfristiga skulder. Är omsättningstillgångarna 
större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten 
tillfredsställande. 
 
Skulder: Skulder till utomstående; dels sådana som 
ska betalas inom ett år, dels skulder till kreditinstitut. 
 
Fond för yttre underhåll: Styrelsen ska upprätta 
underhållsplan för föreningens hus. I årsbudgeten 
ska medel avsättas för underhållet. Genom beslut om 
årsavgiftens storlek säkerställs erforderliga medel 
för att trygga underhållet av föreningens hus. Beslut 
om fondavsättning fattas av föreningsstämman. 
 
Fond för inre underhåll: I de 
bostadsrättsföreningar som har en inre 
underhållsfond, regleras avsättningen till fonden i 
bostadsrättsföreningens stadgar. Fondbeloppet enligt 
balansräkningen utvisar den sammanlagda 
behållningen av samtliga bostadsrätters 
tillgodohavanden. Fondens fördelning på respektive 
lägenhet framgår av den avispecifikation som följer 
inbetalningskorten varje kvartal. 
 
Ansvarsförbindelser är åtaganden för föreningen 
som inte bokats som kort- eller långfristig skuld. 
Kan vara borgensförbindelser eller avtalsenligt 
åtagande, som avgäld. 
 
Ställda panter avser i föreningens fall de 
pantbrev/fastighetsinteckningar som lämnats som 
säkerhet för erhållna lån. 
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