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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 bostadsrätts-
föreningen 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 själv 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.

BOFINKEN



Kallelse till ordinarie föreningsstämma med brf Bofinken

Medlemmar i HSB brf Bofinken i Solna kallas härmed till ordinarie föreningsstämma
onsdagen den 26 april 2017 med start kl. 19:00

Kom i tid, avprickning av röstlängd startar 18:00 och avslutas senast 19:05 
varefter röstlängden stängs för kontrollräkning av närvarande röster.

Lokal:
Restaurang Terra, Solna Gate Hemvärnsgatan 9, 172 54 Solna

De medlemmar som inte kan närvara på föreningsstämman kan utöva sin rösträtt via ombud 
med fullmakt. Fullmaktsblankett bifogas årsredovisningen.

Efter stämman bjuder föreningen på en lätt måltid i anslutning till möteslokalen. Anmälan till 
måltiden sker via anmälningsblankett som bifogas i årsredovisningen. Anmälningsblanketten 
lämnas till brf Bofinken styrelserummet på Wiboms väg 8, övre Källaren,  
senast kl 18.00 måndagen den 17 april 2017.

Vägbeskrivning med tunnelbana:

Till årsstämman
• Tag T-bana linje 10 från Västra Skogen mot Hjulsta - åk till Solna Strand (går var 6:e minut)
• sedan 350 meter promenad till Solna Gate 
 
Hem
Från årsstämman
• Tag T-bana från Solna Strand mot Kungsträdgården (går varje kvart)

lll



Vägbeskrivning med bil:

• Från Wiboms väg sväng vänster in på Armégatan - fortsätt ca. 550 m. 

• sväng vänster in på Storgatan - fortsätt ca. 1000 m. 

• sväng vänster in på Frösundaleden/Tritonvägen - fortsätt ca. 240 m. 

• sväng vänster in på Vretenvägen - fortsätt ca. 120 m. 

• sväng vänster in på Hemvärnsgatan - fortsätt ca. 80 m. Avgiftsbelagda p-platser finns till höger  
 om Solna Gates huvudingång, längs med Hemvärnsgatan.

= Bilväg / gångväg
= Endast gångväg
= Till / från T-bana
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Dagordning vid brf Bofinkens ordinarie föreningsstämma den 26 april 2017 
 

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens 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 föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsns ledamöter
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens  
 ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av  
 föreningsstämman
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
18. Presentation av HSB-ledamot
19. Beslut om antal revisorer och suppleanter
20. Val av revisor/er och suppleant
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförane
23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
24. Övriga i kallelsen anmälda ärenden  
  Propositioner 
  1. Stadgeänding 
 
  Motioner 
  1.  Digitalt forum för medlemmarna 
  2.  Tvättider 
  3.  Stävja bilkörning på gång- och cykelvägen 
  4.  Rökning inne och ute 
  5.  Ytterdörrar 
  6.  Förslag till ny reviderad badrums-enkät  
  7.  Oberoende granskning
25. Föreningsstämman avslutas

V
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Innehållsförteckning

Årsredovisning 2016 för brf Bofinken i Solna

 1. Förvaltningsberättelse      Sid. 3
 2. Årsredovisning
  a. Resultaträkning      Sid. 14
  b. Balansräkning      Sid. 15
  c. Kassaflödesanalys      Sid. 17
  d. Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Sid. 18
  e. Noter        Sid. 19
 3. Revisionsberättelse       Sid. 23 

Möteshandlingar

 1. Valberedningens förslag      Sid. 25
 2. Styrelsens proposition om stadgeändring   Sid. 27
 3. Motioner med Styrelsens yttranden bifogade   Sid. 29 

 
Blanketter

 1. Anmälningsblankett - måltid     Sid. 39
 2. Fullmaktsblankett       Sid. 41 

Bilaga - Styrelsens förslag till nya stadgar     Sid. 43
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Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen för HSB brf Bofinken i Solna får härmed avge årsredovisning för 
verksamheten under räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31. 
 

Verksamhetens art 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen ge-
nom att i föreningens fastigheter upplåta bostadslägenheter med nyttjanderätt 
och utan tidsbegränsning. Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt In-
komstskattelagen (SFS1999: 1229). 
 
 
Föreningens fastigheter, lägenheter och lokaler 
Föreningen äger fastigheterna Bofinken 1, Flugsnapparen 1, Korsnäbben 2 
och Nötväckan 1 i Solna kommun och på fastigheterna finns det 8 byggnader 
uppförda.  
 
I föreningens fastigheter finns: Antal Yta m² 
Lägenheter BR 425 34 751 
Lägenheter HR 1 64 
Lokaler BR 1 139 
Lokaler + förråd HR 89 1 160 
 Totalt 36 114 m² 
   

Total tomtyta  22 024 m² 
BR=bostadsrätt, HR=hyresrätt 
 
Föreningens byggnader är byggda mellan 1966 och 1967 samt har värdeåret 
1966.   
 
Föreningen arrenderar ledningsrätt för kulvert (värmerör, el, vatten och avlopp) 
mellan Wiboms väg 15-17 samt mellan Wiboms väg 6-8 av Solna stad. 
 
Fastighetsförsäkring 
Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Länsförsäkringar. Styrelsen omfattas av 
en styrelseansvarsförsäkring tecknad hos AIG. Hemförsäkring och bostads-
rättstillägg bekostas av bostadsrättsinnehavarna. 
 
 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 
 
Årsavgifter 
Styrelsen har på hösten beslutat att behålla årsavgifterna oförändrade med 
anledning av den gynnsamma utvecklingen på kreditmarknaden samt genom-
förda besparingar. 
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Stämma 
Ordinarie föreningsstämma hölls den 21 april 2016. Vid stämman deltog 101 
röstberättigade personer som kvitterat ut röstkort, varav 7 genom ombud (full-
makt).  
 
Extra stämmor 
Extra stämma hölls den 27 januari 2016 med anledning av styrelsens förslag 
till nya stadgar till följd av HSBs nya Normalstadgar. Vid denna extra stämma 
deltog 67 röstberättigade personer som kvitterat ut röstkort, varav 7 genom 
ombud (fullmakt). 
 
Ytterligare en extra stämma hölls den 20 december 2016, som en begäran från 
Brf Bofinkens medlemmar, och behandlade värmen i föreningens lägenheter. 
Vid stämman deltog 126 röstberättigade personer som kvitterat ut röstkort, 
varav 17 genom ombud (fullmakt). 
 
Styrelsen, revisorer, valberedning samt övriga funktioner 
Styrelsen samt övriga funktioner har efter den senaste ordinarie stämman haft 
följande sammansättning.  
 
Styrelsen    Funktion   Utsedd av 
Roland Gröndal   Ordförande   Föreningen 
Monica Löfvander   Vice ordförande  Föreningen 
Urban Hiertner   Sekreterare   Föreningen 
Tommy Pollák   Ledamot   Föreningen 
Enis Taric    Ledamot   Föreningen 
Jan Lindström   Ledamot   Föreningen 
Johan Juhlin    Ledamot   Föreningen 
Robert Saberski1   Ledamot   Föreningen 
Lennart Magnusson   Ledamot   Föreningen 
Göran Wåström   Ledamot   Föreningen 
Håkan Lagnefeldt2   Ledamot   HSB 
David Gutierrez3   Ledamot   HSB  
Christian Eklund   Suppleant   Föreningen 
Teno Cabrera Rodríguez  Suppleant   Föreningen 
Peter Backström   Suppleant   HSB  
 
Revisorer          
Sten Wahlund   Revisor   Föreningen 
Richard Minogue   Revisorssuppleant  Föreningen 
BoRevision AB   Revisor   HSB Riksförbund 
 
 

                                            
1 Avgår ur styrelsen 2016-08-15 av personliga skäl 
2 Avgår vid årsskiftet 2016/2017 och ersätts av David Gutierrez 
3 Tillträder vid årsskiftet 2016/2017 och ersätter Håkan Lagnefeldt 
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Valberedning    
Lennart Persson (sammankallande) 
Monica Carlander Arnoldsson 
Folke Nordlander 
Eva Heffler 
Anders Welin 
 
Representanter i HSBs fullmäktige 
Tommy Pollák 
Enis Taric 
Urban Hiertner (suppleant) 
 
Styrelsen har, förutom ordinarie föreningsstämma och två extrastämmor, ge-
nomfört 11 protokollförda sammanträden inklusive budgetmöte. 
 
Firmateckning 
Föreningens firma tecknas, förutom styrelsen i sin helhet, av styrelsens leda-
möter, två i förening. Föreningen har efter årsstämman 2016 tecknats av Rol-
and Gröndal, Monica Löfvander, Urban Hiertner och Robert Saberski. 
 
Förvaltning 
HSB Stockholm har biträtt styrelsen med föreningens förvaltning enligt tecknat 
avtal under året. 
 
Medlemsinformation 
Föreningen har 567 (569 under 2015) medlemmar vid utgången av verksam-
hetsåret 2016. Skillnaden består i antalet lägenhetsägare. Under året har 26 
(24 under 2015) överlåtelser skett. I dessa siffror ingår inte överlåtelse genom 
arv eller gåva.  
 
Underhållsplan 
Underhållsplan för planerat periodiskt underhåll har upprättats av styrelsen. 
Planen ligger till grund för styrelsens/föreningsstämmans beslut om reservering 
till eller i anspråkstagande av underhållsfond. 
 
Stadgeenlig fastighetssyn genomfördes den 18 oktober 2016. 
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Genomfört och planerat underhåll 
Underhållstyp Tidpunkt Omfattning 
Målning av våningsplan och brand-
trappa 

2017 Alla byggnader 

Takomläggning papp på lamellhus Plan 2018 Papp + nya krönplåtar 
Fönsterrenovering Plan 2018  
Återställning av markytor 2017  
Ny sophantering lamellhus 2017  
Grillplats bakom Wv 7 enligt stäm-
mobeslut 

2016  

Nya antikorrosionssystem för vär-
mesystemets radiatorkrets.  

2016 I både punkt och lamellhus  

Stambyte/renovering av bad-
rum/WC 

2013-2016 I både punkt och lamellhus  

 
Planerat underhåll för 2017 uppgår till 3,4 Mkr. 
 
Tidigare genomfört underhåll 
Underhållstyp Tidpunkt Omfattning 
Ny VVC pump 2015 I både punkt och lamellhus  
Byte av termostater + ventiler 
till radiatorer 

2015 I både punkt och lamellhus  

Byte av tappvattenledningar 2014-2015 I både punkt och lamellhus  
Relining/byte av dagvatten-
ledningar 

2014-2015 I både punkt och lamellhus  

Byte av kulvertledningar i mark 2014 Mellan punkthus samt lamellhus  
Renovering belysning vånings-
plan LED  

2014 Våningsplan samt fasad 

Renovering allmänbelysning 
LED 

2013 Parkbelysning 

Utbyte av frånluftsfläktar 2011-2013  
Takomläggning papp 2012 Papp + nya krönplåtar punkthus 
Värmeväxlare och undercentral 2007 I både punkt och lamellhus  
Radiatorpump 2007 I både punkt och lamellhus  
Renovering tvättstugor ca: 2005 I både punkt och lamellhus  
Hissbyte 2003-2004 Maskinbyte samt byte av allt utom 

yttre hisskorg. 
Fasadrenovering  2000-2001 Tilläggsisolering + putsning + lag-

ning betongelement 
Balkongrenovering 2000-2001 I samband med fasadrenovering 
Fönsterbyte 1987 Ej fönster på balkong 
Byte av termostater + ventiler till 
radiatorer 

1985 I både punkt och lamellhus  
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Flerårsöversikt   
Nyckeltal 2016 2015 2014 2013 2012 
Nettoomsättning 23 468 23 483 23 435 20 810 20 937 
Resultat efter finansi-
ella poster 

3 254 4 745 
 

5 916 1 045 1 353 

Årsavgift*, kr/kvm 606 605 605 531 531 
Drift**, kr/kvm 342 410 406 377 381 
Belåning***, kr/kvm 3 125 3 079 2 421 1 410 1 312 
Lån  108 610 106 101 80 076 49 079  
Skuldkvot 
lån/omsättning**** 

4.63 4.52 3.42 2.36  

Lån per 
medlemslägenhet 

256 248 188 115  

Lån/total yta lokaler + 
lägenheter*****, 
kr/kvm 

3 007 2 938 2 217 1 359  

(Nyckeltal i tkr om inte annat anges.)  
* Genomsnittlig årsavgift kr/kvm fördelas på kvm-ytan för bostäder och beräknas på 
årsavgifterna. 
** Genomsnittlig drift kr/kvm fördelas på kvm-ytan för bostäder och lokaler och beräk-
nas på driftkostnader inklusive övriga extern kostnader exklusive kostnader för plane-
rat underhåll. 
*** Värdet används genom att ta värdet gånger den egna lägenhetens yta för att räkna 
ut egen låneandel av föreningens gemensamma lån. 
**** Värdering (<5 = bra, >10 = inte bra, >20 = mycket illa) 
***** Värdering (<5,000 kr/kvm = bra, >10,000 kr/kvm = inte bra) 
 
Kostnadsjämförelser 2014 – 2016 

Kostnad 2016 Ändr. 2015 Ändr. 2014 

El 1 858 321 +2% 1 827 773 -2% 1 865 369 

Värme 3 943 494 +1% 3 898 768 -6% 4 156 455 

Vatten 549 234 +9% 505 745 -15% 592 291 

Fastighetsskötsel      

Byggnad 576 928 +2% 566 504 +2% 557 516 

Mark 401 600 0% 401 600 +1% 397 852 

Städning 389 446 -31% 563 974 +7% 524 741 

Snörenhållning 179 176 -9% 196 743 +41% 139 069 

Sophämtning 557 702 -4% 583 718 0% 586 423 

Grovsophämtning 51 753 -17% 62 529 +53% 40 860 

      

Självrisker och vat-
tenskador 

60 842 -22% 78 279 -88% 362 922 

Administrativ förvalt-
ning 

1 131 031 -16% 1 346 389 +18% 1 142 955 
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Förbrukningsjämförelser 2014 – 2016  
Förbrukning 2016 Ändr. 2015 Ändr. 2014 

Total el, kWh* 1 350 121  -3% 1 391 087 -2% 1 414 826 

Fastighets el, kWh 416 403 -16% 494 382 -6% 528 017 

Medlems el, kWh 933 718 +4% 896 705 +1% 886 809 

Vatten, m³ 41 079 +13% 36 317 -16% 43 094 

Uppvärmning & 
varmvatten 

     

Fjärrvärme, MWh 4 490 +1% 4 450 -6% 4 734 

*) Föreningen har tecknat avtal med Vattenfall med fast pris på el 37,39 
öre/kWh inklusive elcertifikat under två år från och med 1 oktober 2014 till och 
med 30 september 2016 (41,5 öre/kWh föregående period). Föreningen har 
tecknat fortsättningsavtal med Vattenfall med fast pris på el 30,71 öre/kWh in-
klusive elcertifikat under två år för perioden 1 oktober 2016 till och med 30 sep-
tember 2018. Styrelsen följer marknadsutvecklingen av elpriset. 
 

Styrelsens arbete under året 
 
Arbetsgrupper 
För att effektivisera styrelsens arbete har fyra arbetsgrupper bildats. Syftet 
med detta är även att säkerställa att kunskap och kompetens finns kvar inom 
styrelsen och kan överföras till framtida nya ledamöter. 

 
Teknik och Underhåll 
Enis Taric (sammankallande) samt Göran Wåström. Förutom löpande 
drifts-, underhålls- och fastighetsförvaltningsfrågor har arbetsgruppen arbe-
tat med att planera för att åtgärder vidtas där så behövs. Se vidare under 
rubriken Teknik och Underhåll. 
 
Ekonomi och Juridik 
Roland Gröndal (sammankallande) samt Urban Hiertner. Gruppen ansvara 
för den övergripande ekonomiska styrningen av föreningen samt för juri-
diska spörsmål. Se vidare under rubriken Ekonomi och Juridik. 
 
 
Kommunikation och Hemsida 
Tommy Pollák (sammankallande), Jan Lindström samt Teno Cabrera 
Rodríguez. Gruppens främsta uppgift är att skapa en väl fungerande 
kommunikation med medlemmarna och andra intressenter. Andra uppgifter 
är att bearbeta och sammanställa information till både medlemmar och 
styrelse samt ansvara för möten och information till alla 
portombud. Se vidare under rubriken Kommunikation. 
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Trivsel och Miljö 
Monica Löfvander (sammankallande) samt Christian Eklund, Lennart Mag-
nusson och Johan Juhlin. Arbetsgruppen har arbetat med frågor kring vår 
yttre och inre miljö (till exempel trädgård, lekplatser, trafikfrågor på Wiboms 
väg samt städning, sophämtning, bioavfallsförsök samt ventilation). Se vi-
dare under rubriken Trivsel och Miljö. 

 
 
Allmänt 
Föreningen har fortsatt god ekonomi och årets resultat slutade på 3,3 miljoner 
kronor. Det goda resultatet förklaras främst av de låga räntorna, att vattenska-
dorna nu har minskat betydligt samt att föreningen numera måste förhålla sig 
till de nya bokföringsreglerna, de så kallade K3-reglerna. K3-reglerna ändrar 
avskrivningstider samt medför att i princip allt större planerat underhåll numera 
måste skrivas av över ett antal år. Dessa kostnader, som tidigare kostnadsför-
des direkt under innevarande år, periodiseras numera över ett bestämt antal 
år.  
 
Teknik och Underhåll 
 
Tak och fasader 
En beställning av ett projektuppdrag för upphandling av fönsterrenovering har 
gjorts. I uppdraget ingår bl. a. att byta fönster i 1-2 provlägenheter. Underlag 
för upphandling beräknas vara klart under hösten 2017. Fönsterbyten kommer 
inte att ske före 2018. Bedömd totalkostnad för fönsterrenovering/fönsterbyte 
ligger över 30 miljoner kronor. 
 
Trapphus och entréer 
Samtliga trapphus och entréer målas om och arbetet beräknas vara klart under 
våren 2017.  
 
Ventilation 
Ventilationskanalerna har rensats efter stamrenoveringen. Genomförd OVK 
(obligatorisk ventilationskontroll) redovisade ett antal fel, där boende gjort fel-
aktiga ombyggnader, som nu har åtgärdats. Vi räknar med att besiktningsman-
nen kommer att godkänna detta i mars/april.  
 
Vattenskador 
Vattenskadorna har fortsatt att minska under 2016 med 22% jämfört med 
2015. 
 
Värme 
Vi har renoverat och justerat värmesystemet. Efter beslut vid extra förenings-
stämma i december 2016 har samtliga termostater justerats, under 2017, till ett 
högre temperaturintervall. 
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Vi har renoverat och justerat värmesystemet. Efter beslut vid extra förenings-
stämma i december 2016 har samtliga termostater justerats, under 2017, till ett 
högre temperaturintervall. 
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Värmepumpar 
Efter att hela värmesystemet nu justerats kommer vi att utreda om det är lön-
samt att byta ut våra ej fungerande frånluftsvärmepumpar.  
 
Tvättstugor 
Ett succesivt utbyte av torkskåp pågår. De nya torkskåpen är s.k. kondenstork-
skåp som förbrukar avsevärt mindre energi. 
 
Ekonomi och juridik 
Budgeten för kommande år har fastställts. Gruppen har också arbetat med 
ekonomisk planering för kommande projekt. Gruppen har också arbetat med 
ytterligare ny version av föreningens stadgar på grund av ändringar i lagen om 
ekonomisk förening. 
Gruppen har också även handlagt ett antal tvister mellan föreningen och med-
lemmar. 
 
Kommunikation och Hemsida 
 
Hemsidan 
På föreningens webbplats, http://brfbofinken.se  
(http://www.hsb.se/stockholm/bofinken/), har vi fortsatt att lägga upp 
Bofinken-Info, Bofinken-Nytt (varje månad) och annan information som 
berör flera hus. 
 
Bofinken-Info 
Bofinken-Info utkommer en gång per år, efter årsstämman i april. Bofinken-Info 
innehåller bland annat information från styrelsens arbetsgrupper, boenderegler 
samt renoveringsregler. Information om styrelsens sammansättning, namn och 
telefonnummer, samt kontaktuppgifter till HSB servicecenter ingår också i detta 
dokument. 
  
Bofinken-Nytt 
Under 2016 har vi gett ut 12 nummer av Bofinken-Nytt, där information ges om 
vilka arbeten som pågår i föreningen samt vilka beslut som fattats av styrelsen. 
Bofinken-Nytt innehåller också information om föreningsaktiviteter av olika slag 
och kan hämtas i respektive portentré efter varje styrelsemöte. 
 
Boenderegler 
Varje år uppdateras dokumentet Boenderegler. Här finns föreningens Trivsel-
regler, som syftar till att skapa trivsel, ordning och reda i vår förening.  
Dessutom innehåller dokumentet de Renoveringsregler som medlemmen har 
att följa när det gäller renovering i lägenheten. Särskilda regler för renovering i 
våtutrymmen samt utdrag från föreningens stadgar för att klargöra ansvarsför-
delning mellan medlemmen och föreningen när det gäller att hålla lägenheter 
och fastigheter i gott skick finns också i dessa regler. 
 
Informationsmöten 
Under 2016 har två medlemsmöten hållits under hösten, ett om värmen och ett 
med en redovisning av stamrenoveringsprojektet. 
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Portombud 
Det är styrelsens ambition att det ska finnas ett portombud i varje port. Port-
ombuden ska fungera som informationsstöd vid inflyttning samt som en länk 
mellan medlemmarna och styrelsen. Portombudens namn finns anslagna på 
informationstavlorna i entréerna. Utöver detta har ett portombud till uppgift att 
kontrollera vad som sker i och omkring fastigheterna. Under 2016 med två ex-
tra stämmor och två informationsmöten har inga möten hållits med portombu-
den. Vid 2016:s slut saknades portombud i Wiboms väg 2, 4, 6 och 8. 
 
Trivsel och Miljö 
 
Trädgård och yttre miljö 
Trivsel och Miljö har till uppgift att hantera ärenden som rör yttre och inre miljö 
såsom städning, sophämtning, markskötsel, lekplatser. Att hålla rent och 
snyggt under pågående stamrenovering har varit svårt. Två protokollförda ge-
nomgångar har genomförts med HSB Mark angående den yttre miljön. Upp-
rustning av lekplatser, planteringar, buskar och återplantering av träd har skett.  
Grillplats har färdigställts. En del renoveringar av staket bakom ena lamellhu-
set är färdigställt. 
Sedvanlig snöröjning och halkbekämpning har genomförts vid behov och en 
genomgång med mark entreprenören för att planera vårens och sommarens 
grönytor, buskar och eventuella trädbeskärningar  
 
Samtliga höghus har nu fått nya moderna cykelställ med undantag av Wv 8 
som har cykelställ vid källaringången.  
 
Mat-avfall och inre miljö 
Hantering av matavfall har under året införts för samtliga höghus efter goda 
erfarenheter från försökshusen. Cirka hälften av de boende utnyttjar numer 
matavfallssortering. Matavfallsansvariga finns för vart och ett av husen. Sop-
hanteringen har under året slagit i taket både tidvis och ställvis och där med 
fulla sopbehållare (hushållssopor), sopstopp i rören och så gott som fulla mat-
avfallstunnor. Detta till trots av utökad kapacitet och tömningsfrekvens. Solna 
stad subventionerar matavfallshantering som därmed är kostnadsfri för före-
ningen.  
Igångsättandet av sopstationerna på lamellhussidan har fördröjts pga. utdra-
gen handläggning av bygglovet.  
 
En ny upphandling av städbolag skedde i början av året med flera anbudsläm-
nare. Valet av leverantör föll på HSB Städ.  Inkörningsperioden har varit lång 
och inte helt oproblematisk. Efter byte av städare, städledare och justering av 
arbetsinstruktionerna har vi förhoppningsvis goda städresultat framöver. 
 
Några av tvättstugorna har utsatts för sabotage under året, speciellt då i Wv 8. 
Allvarligast där var anlagd brand och förstörelse av all maskinell utrustning. 
Inga misstänkta personer har setts.   
 
Glödljus i allmänna utrymmen har ersatts med moderna LED-lampor för bättre 
och belysning och driftekonomi. 
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Övrig föreningsverksamhet 
Samlingslokalen Holken har under året varit uthyrd 40 gånger (31 ggr 2015, 10 
ggr 2014). Dessutom har Holken utnyttjats för föreningsaktiviteter för pension-
ärsklubben, glöggfest, Barfinken, livräddningskurs och informationsmöten. 
Övernattningsrummen, 2 st, har varit uthyrda 257 gånger. Sammanlagd  
inkomst från Holken och rummen uppgick till 59 450 kronor. (2015 cirka 72000 
kr). 
 
Den årliga grillsöndagen i september ersattes med en stor fest för att fira  
Bofinken 50 år. 200 boende (fler fick inte plats) roade sig med tipspromenad, 
musik, dans, och mat och vin/öl.  Den nya grillplatsen var platsen för tältet. 
Vädret var fantastiskt. Glöggfesten anordnades traditionsenligt i december. 
Den aktiva pensionärsföreningen (seniorklubb) har anordnat flera resor och 
andra trevligheter. Bouleklubben har som tidigare haft sin verksamhet på mån-
dagskvällar under sommarhalvåret. Under 2016 fortsatte den uppskattade  
Barfinken att hålla öppet i Holken tre gånger vår och höst. Den fortsätter sin 
verksamhet under 2017. Ytterligare en första hjälpen kurs arrangerades hösten 
2016 för i första hand seniorer och portombud/matavfallsansvariga.  
 
Förändring i eget kapital 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag till disposition beträffande föreningens resultat 
 
Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor: 
Balanserat resultat årets början   12 850 444 
Årets resultat   3 253 645 
  16 104 089 
 
Styrelsen föreslår följande disposition: 
Reservering till underhållsfond       2 446 000 
I anspråkstagande av underhållsfond     -1 448 000 
Balanserat resultat    15 106 089 
   16 104 089 
 
 
 
Ytterligare upplysningar beträffande föreningens resultat och ställning finns i 
efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. 
 

Org Nr: 715200-0175

HSB Bostadsrättsförening Bofinken i Solna
2016-01-01 2015-01-01

Noter 2016-12-31 2015-12-31

Not 13 Förändring av eget kapital
Uppl. Yttre uh Balanserat

Insatser avgifter fond resultat Årets resultat
Belopp vid årets ingång 10 481 741 2 313 329 19 538 645 8 820 590 4 744 527
Resultatdisposition 714 674 4 029 853 -4 744 527
Årets resultat 3 253 645
Belopp vid årets slut 10 481 741 2 313 329 20 253 319 12 850 444 3 253 645

Not 14 Skulder till kreditinstitut

Ränteändr Nästa års
Låneinstitut Lånenummer Ränta dag Belopp amortering
SBAB 1,45% 2022-03-21 20 000 000 0
SBAB 1,72% 2025-03-20 20 000 000 0
Stadshypotek 0,59% 2017-01-14 10 000 000 0
Stadshypotek 1,59% 2020-06-30 20 000 000 0
Stadshypotek 0,59% 2017-03-03 10 000 000 0
Stadshypotek 0,59% 2017-01-05 8 610 000 0
Swedbank hypotek 1,42% 2020-11-25 20 000 000 0

108 610 000 0

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 108 610 000

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 108 610 000

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 124 335 000 104 335 000

Föreningen har följande swapavtal
Nominellt Marknads

Låneinstitut Kontraktsnummer Ränta Förfallodag belopp värde
Nordea 1072860/1359084 2,68% 2019-09-20 15 000 000 -1 213 376

15 000 000 -1 213 376

Not 15 Övriga skulder

Depositioner 268 526 148 526
Övriga kortfristiga skulder 0 235 172

268 526 383 698

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna räntekostnader 26 936 42 834
Förutbetalda hyror och avgifter 2 072 002 2 178 655
Övriga upplupna kostnader 1 387 634 904 592

3 486 572 3 126 081

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

Not 17 Väsentliga händelser efter årets slut

Inga väsentliga händelser har skett efter årets slut

Not 18

25598296

973414
976669
2855665432

93359
186745
25598334
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HSB Bostadsrättsförening Bofinken i Solna
2016-01-01 2015-01-01

Resultaträkning 2016-12-31 2015-12-31

Rörelseintäkter
Nettoomsättning Not 1 23 468 403 23 482 885

Rörelsekostnader
Drift och underhåll Not 2 -12 347 653 -13 568 244
Övriga externa kostnader Not 3 -720 691 -708 608
Planerat underhåll -2 445 552 -711 326
Personalkostnader och arvoden Not 4 -492 958 -460 798
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -2 335 472 -1 265 544
Summa rörelsekostnader -18 342 326 -16 714 520

Rörelseresultat 5 126 077 6 768 365

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 5 5 943 4 010
Räntekostnader och liknande resultatposter Not 6 -1 878 375 -2 027 848
Summa finansiella poster -1 872 432 -2 023 838

Årets resultat 3 253 645 4 744 527

Org Nr: 715200-0175

HSB Bostadsrättsförening Bofinken i Solna
2016-01-01 2015-01-01

Balansräkning 2016-12-31 2015-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark Not 7 155 598 447 76 011 331
Pågående nyanläggningar Not 8 40 447 76 716 402

155 638 894 152 727 733
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 9 500 500

500 500

Summa anläggningstillgångar 155 639 394 152 728 233

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 9 398 16 592
Avräkningskonto HSB Stockholm 7 580 193 3 807 098
Placeringskonto HSB Stockholm 19 616 19 596
Övriga fordringar Not 10 56 912 57 363
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 11 1 017 524 771 451

8 683 643 4 672 100

Kassa och bank Not 12 214 223 380 748

Summa omsättningstillgångar 8 897 866 5 052 848

Summa tillgångar 164 537 260 157 781 081
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8 683 643 4 672 100

Kassa och bank Not 12 214 223 380 748
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HSB Bostadsrättsförening Bofinken i Solna
2016-01-01 2015-01-01

Balansräkning 2016-12-31 2015-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital Not 13
Bundet eget kapital
Insatser 10 481 741 10 481 741
Upplåtelseavgifter 2 313 329 2 313 329
Yttre underhållsfond 20 253 319 19 538 645

33 048 389 32 333 715
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 12 850 444 8 820 590
Årets resultat 3 253 645 4 744 527

16 104 089 13 565 118

Summa eget kapital 49 152 478 45 898 833

Skulder
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut Not 14 108 610 000 106 100 881

108 610 000 106 100 881
Korfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 849 899 1 087 065
Fond för inre underhåll 1 169 785 1 184 523
Övriga skulder Not 15 268 526 383 698
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 16 3 486 572 3 126 081

6 774 782 5 781 367

Summa skulder 115 384 782 111 882 248

Summa eget kapital och skulder 164 537 260 157 781 081

Väsentliga händelser efter årets slut Not 17 1

Underskrifter Not 18 1
Inga Inga
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HSB Bostadsrättsförening Bofinken i Solna
2016-01-01 2015-01-01

Kassaflödesanalys 2016-12-31 2015-12-31

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster 3 253 645 4 744 527

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 2 335 472 1 265 544
Kassaflöde från löpande verksamhet 5 589 117 6 010 071

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar -238 428 465 289
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder 993 415 -4 283 829
Kassaflöde från löpande verksamhet 6 344 104 2 191 531

Investeringsverksamhet
Investeringar i fastigheter -5 246 633 -27 338 238
Kassaflöde från investeringsverksamhet -5 246 633 -27 338 238

Finansieringsverksamhet
Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder 2 509 119 26 025 105
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 2 509 119 26 025 105

Årets kassaflöde 3 606 590 878 398

Likvida medel vid årets början 4 207 442 3 329 043

Likvida medel vid årets slut 7 814 032 4 207 442

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen.
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Balansräkning 2016-12-31 2015-12-31
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Summa eget kapital och skulder 164 537 260 157 781 081

Väsentliga händelser efter årets slut Not 17 1

Underskrifter Not 18 1
Inga Inga

Org Nr: 715200-0175

HSB Bostadsrättsförening Bofinken i Solna
2016-01-01 2015-01-01

Kassaflödesanalys 2016-12-31 2015-12-31

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster 3 253 645 4 744 527

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 2 335 472 1 265 544
Kassaflöde från löpande verksamhet 5 589 117 6 010 071

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar -238 428 465 289
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder 993 415 -4 283 829
Kassaflöde från löpande verksamhet 6 344 104 2 191 531

Investeringsverksamhet
Investeringar i fastigheter -5 246 633 -27 338 238
Kassaflöde från investeringsverksamhet -5 246 633 -27 338 238

Finansieringsverksamhet
Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder 2 509 119 26 025 105
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 2 509 119 26 025 105

Årets kassaflöde 3 606 590 878 398

Likvida medel vid årets början 4 207 442 3 329 043
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hos HSB Stockholm in i de likvida medlen.
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HSB Bostadsrättsförening Bofinken i Solna

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer

Avskrivning fastighet

Fond för yttre underhåll

Fastighetsavgift /fastighetsskatt

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 1 015 tkr.

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.

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 1,4 % av 
anskaffningsvärdet.

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

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 föreningen statliga fastighetsskatt med 1 % av taxeringsvärdet för lokaldelen.

Org Nr: 715200-0175

HSB Bostadsrättsförening Bofinken i Solna
2016-01-01 2015-01-01

Noter 2016-12-31 2015-12-31

Not 1 Nettoomsättning

Årsavgifter 21 063 342 21 051 042
Årsavgifter el 1 438 254 1 285 407
Hyror 871 670 988 830
Övriga intäkter 282 166 227 249
Bruttoomsättning 23 655 432 23 552 528

Avgifts- och hyresbortfall -186 837 -69 492
Hyresförluster -192 -151

23 468 403 23 482 885

Not 2 Övriga rörelseintäkter

0 0

Not 2 Drifts och underhåll

Fastighetsskötsel och lokalvård 1 719 113 2 357 701
Reparationer 1 462 725 1 719 232
El 1 858 321 1 827 773
Uppvärmning 3 943 494 3 898 768
Vatten 549 234 505 745
Sophämtning 609 455 646 247
Fastighetsförsäkring 231 755 521 857
Kabel-TV och bredband 150 177 149 215
Fastighetsskatt 603 278 602 218
Förvaltningsarvoden 1 131 031 1 199 253
Övriga driftskostnader 89 070 140 235

12 347 653 13 568 244

Not 3 Övriga externa kostnader

Bevakningskostnader 76 069 40 025
Hyror och arrenden 5 983 5 980
Förbrukningsinventarier och varuinköp 39 571 52 777
Administrationskostnader 413 905 411 301
Extern revision 31 950 27 450
Konsultkostnader 104 513 122 375
Medlemsavgifter 48 700 48 700

720 691 708 608

Not 4 Personalkostnader och arvoden

Arvode styrelse 315 354 308 863
Revisionsarvode 14 600 14 300
Övriga arvoden 18 000 12 000
Sociala avgifter 89 829 76 871
Pensionskostnader och förpliktelser 450 450
Övriga personalkostnader 54 726 48 314

492 958 460 798

Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 1 645 860
Ränteintäkter HSB placeringskonto 20 27
Ränteintäkter skattekonto 609 673
Övriga ränteintäkter 3 670 2 450

5 943 4 010

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader långfristiga skulder 1 400 300 1 122 487
Ränteswap kostnader 477 860 901 741
Övriga räntekostnader 215 3 620

1 878 375 2 027 848
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Org Nr: 715200-0175

HSB Bostadsrättsförening Bofinken i Solna

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer
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Org Nr: 715200-0175

HSB Bostadsrättsförening Bofinken i Solna
2016-01-01 2015-01-01

Noter 2016-12-31 2015-12-31

Not 7 Byggnader och mark

Ackumulerade anskaffningsvärden
Anskaffningsvärde byggnader 98 009 046 98 009 046
Anskaffningsvärde mark 30 470 444 30 470 444
Utrangeringar -12 875 052 0
Årets investeringar 81 922 588 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 197 527 026 128 479 490

Ingående avskrivningar -52 468 159 -51 202 615
Årets avskrivningar -2 335 472 -1 265 544
Utrangeringar 12 875 052 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -41 928 579 -52 468 159

Utgående bokfört värde 155 598 447 76 011 331

Taxeringsvärde
Taxeringsvärde byggnad - bostäder 240 000 000 287 000 000
Taxeringsvärde byggnad - lokaler 4 571 000 4 929 000

Taxeringsvärde mark - bostäder 252 000 000 241 000 000
Taxeringsvärde mark - lokaler 1 740 000 2 341 000
Summa taxeringsvärde 498 311 000 535 270 000

Not 8 Pågående nyanläggningar och förskott

Ingående anskaffningsvärde 76 716 402 49 378 164
Årets investeringar 5 246 633 27 338 238
Omklassificering till byggnad -81 922 588 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 40 447 76 716 402

Not 9 Aktier, andelar och värdepapper

Ingående anskaffningsvärde 500 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 500 500

Andel i HSB Stockholm 500 500

Not 10 Övriga kortfristiga fordringar

Skattekonto 1 664 1 055
Skattefordran 55 248 56 308

56 912 57 363

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader 555 524 309 451
Upplupna intäkter 462 000 462 000

1 017 524 771 451

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

Not 12 Kassa och bank

Handelsbanken 2 287 0
Swedbank 17 934 17 934
Övriga bankkonton 194 001 362 813

214 223 380 748
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HSB Bostadsrättsförening Bofinken i Solna
2016-01-01 2015-01-01

Noter 2016-12-31 2015-12-31

Not 13 Förändring av eget kapital
Uppl. Yttre uh Balanserat

Insatser avgifter fond resultat Årets resultat
Belopp vid årets ingång 10 481 741 2 313 329 19 538 645 8 820 590 4 744 527
Resultatdisposition 714 674 4 029 853 -4 744 527
Årets resultat 3 253 645
Belopp vid årets slut 10 481 741 2 313 329 20 253 319 12 850 444 3 253 645

Not 14 Skulder till kreditinstitut

Ränteändr Nästa års
Låneinstitut Lånenummer Ränta dag Belopp amortering
SBAB 1,45% 2022-03-21 20 000 000 0
SBAB 1,72% 2025-03-20 20 000 000 0
Stadshypotek 0,59% 2017-01-14 10 000 000 0
Stadshypotek 1,59% 2020-06-30 20 000 000 0
Stadshypotek 0,59% 2017-03-03 10 000 000 0
Stadshypotek 0,59% 2017-01-05 8 610 000 0
Swedbank hypotek 1,42% 2020-11-25 20 000 000 0

108 610 000 0

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 108 610 000

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 108 610 000

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 124 335 000 104 335 000

Föreningen har följande swapavtal
Nominellt Marknads

Låneinstitut Kontraktsnummer Ränta Förfallodag belopp värde
Nordea 1072860/1359084 2,68% 2019-09-20 15 000 000 -1 213 376

15 000 000 -1 213 376

Not 15 Övriga skulder

Depositioner 268 526 148 526
Övriga kortfristiga skulder 0 235 172

268 526 383 698

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna räntekostnader 26 936 42 834
Förutbetalda hyror och avgifter 2 072 002 2 178 655
Övriga upplupna kostnader 1 387 634 904 592

3 486 572 3 126 081

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

Not 17 Väsentliga händelser efter årets slut

Inga väsentliga händelser har skett efter årets slut

Not 18

25598296

973414
976669
2855665432

93359
186745
25598334
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Vår revisionsberättelse har        -      -        lämnats beträffande denna årsredovisning

Av föreningen vald revisor Av HSB Riksförbund förordnad revisor

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i HSB Brf Bofinken i Solna, org.nr. 715200-0175.

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf Bofinken
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 International 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.

22



Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i HSB Brf Bofinken i Solna, org.nr. 715200-0175.

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf Bofinken
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 International 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.
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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 Brf Bofinken 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         /        2017 

 

  
…………………………….. …………………………… 

Joakim Häll 

BoRevision AB  Av föreningen vald revisor 
Av HSB Riksförbund 
utsedd revisor 
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Till Brf Bofinkens ordinarie föreningsstämma 2017                       170309 
 
Valberedningens enhälliga förslag till kandidater för förtroendeuppdrag 
inom Brf Bofinken: 
 
Styrelsens ordförande 

Roland Gröndal  1 år omval 
 
Övriga styrelseledamöter 

Göran Wåström, Wv 10 1 år kvar 
Johan Juhlin, Wv 10 1 år kvar 
Urban Hiertner, Wv 11 1 år kvar 
Monica Löfvander, Wv 10 1 år omval  
Tommy Pollak, Wv 12 1 år omval 
Fredrik Svanemar Wv 4 2 år nyval 
Kina Seiger Wv 15 2 år nyval 
Patrik Burvall Wv 2 1 år nyval 
Per Henrik Stjernström Wv 12 1 år nyval 
 
 
 
Styrelsens suppleanter  

Christian Eklund, Wv 8 1 år kvar 
 
Revisor  

Richard Minogue, Wv 6                                   1 år nyval 
   

 
Distriktsombud, ordinarie 

Tommy Pollak 1 år omval    
       
 
Distriktsombud, suppleanter 

Urban Hiertner 1 år omval 
 
Valberedning 

Lennart Persson, Wv 2 (sammankallande) 1 år omval 
Anders Welin, Wv 10 1 år omval 
Eva Heffler, Wv 19 1 år omval  
Folke Nordlander, Wv 10 1 år omval 
Tommy Streger, Wv 12                                   1 år nyval 

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 Brf Bofinken 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         /        2017 

 

  
…………………………….. …………………………… 

Joakim Häll 

BoRevision AB  Av föreningen vald revisor 
Av HSB Riksförbund 
utsedd revisor 
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Styrelsens proposition om stadgeändring 

 

 

Med anledning av lagändringar i lagen om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen och 
årsredovisningslagen som trädde i kraft den 1 juli 2016, har HSB ändrat sina 2011-års normalstadgar, 
version 4, till version 5 för att möta lagkraven. 

Brf Bofinkens nuvarande stadgar antogs så sent som i augusti 2016 och de förändringar som är 
aktuella nu är markerade i kursiv och understruken text i bifogade bilaga (stadgeförslag) på sidan 43. 
Ändringarna finns i paragraferna 13, 14, 16, 17, 18, 25 och 45. 

För att stadgeändringen ska gälla måste stadgarna beslutas under 2 av varandra skilda 
föreningsstämmor. Vid första föreningsstämman räcker enkel majoritet för att rösta för att besluta om 
förslaget. Vid andra föreningsstämman krävs 2/3 majoritet för att besluta om förslaget. 
Bostadsrättshavare som inte kan närvara på stämman kan representeras genom fullmakt. 

 

Yrkande 

Styrelsen önskar att stämman bifaller bifogat stadgeförslag. 
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Motioner inlämnade till brf Bofinkens föreningsstämma 2017

Styrelsens yttrande på inlämnade motioner bifogas i anslutning till respektive motion

Digitalt forum för medlemmarna

Föreningen är mycket stor med över 400 lägenheter, där boende har få möjligheter att kommunicera  
med varandra på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt. Det finns idag ett stort behov av att utbyta  
information och diskutera med andra boende och även styrelsen i boendefrågor t.ex. förvaltning, drift,  
underhåll och allt som främjar en trivsam boendemiljö. Det har t.ex. stamrenoveringen tydligt visat. Det  
finns redan idag några informationskanaler men de är enkelriktade, från styrelsen till de boende. Ett  
forum skulle ge möjlighet att kunna kommunicera med alla samtidigt och då öka möjligheten att  
påverka, skapa förståelse, intresse och engagemang för boendefrågor. Det kan på sikt även  
underlätta att hitta kandidater till styrelsen genom att boende blir mer delaktiga i boendefrågor. 

Det är idag mycket vanligt att bostadsrättsföreningar har digitala forum på sina hemsidor då det är ett  
bra sätt att involvera boende i frågor som rör boendemiljön och att skapa konstruktiva diskussioner i  
aktuella frågor. Det vore därför bra om vi också hade ett forum då det bevisligen skulle fylla ett stort  
behov hos oss och bidra till en bra boendemiljö.

Jag föreslår därför att föreningen skapar ett digitalt forum på dess hemsida eller på annat lämpligt sätt  
då det finns olika möjliga tekniska alternativ. Forumet ska vara internt för oss boende och utan insyn  
för t.ex. våra leverantörer och potentiella köpare av våra bostäder då inte all information kan vara  
lämplig att visa öppet.

Mvh
Göran Karlsson
Wiboms väg 7

Styrelsens yttrande över motion 1

Ett digitalt forum för Brf Bofinkens medlemmar har tidigare diskuterats och även provats. Dock har ingen  
tidigare lösning överlevt. Styrelsen anser ändå att det finns anledning att utreda möjligheten till ett digitalt  
forum och avser därför att titta på olika tekniska lösningar framöver. Dock vill styrelsen klargöra att ett  
eventuellt framtida forum ska vara en kanal för kommunikation mellan medlemmar medan ärenden till  
styrelsen ska ske via andra kanaler. 

Styrelsen föreslår stämman att anse motion 1 besvarad.

Motion 1
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Tvättider

Vi har tvätt tider från 7 till 22 mån – lörd och 9 till 20 på söndagar. Kan det vara möjligt att det  
bara finns 2 tvätt tider i det ena tvätt rummet och 3 tvätt tider i det andra tvättrummet.
Det går att få in 3-4 tider utan tvekan. Maskinerna går i medel i 40 min och att någon ska ha 
en tid fr 13.30 till 22 (9 ½ tim) för att tvätta!!!!
Tror inte så många har så mycket tvätt att det ska behövas tvättas i så många timmar.
De flesta jobbar under dagtid och ha en tvätt tid från kl 18-22 kan inte vara omöjligt.
Har bott på andra ställen där tvätt tiderna brukar vara 7-10; 10-14; 14-18 och 18-22.
Jag yrkar för att få fler tvätt tider i vår tvättstuga. Vi har två tvätt stugor och enbart 5 tider. Det  
skulle enkelt gå att få till det med 8 tider dvs 7-10; 10-14; 14-18 och 18-22 på två tvätt rum.  
På söndagarna går det att bara ha tre tider.

mvh
Ingeborg Axelsson
Wiboms väg 2, 5 tr

Stävja bilkörning på gång- och cykelvägen nedanför Wv 8 – 6, stävja  
bilparkering på gräsmattan och så gräsfrön.

De senaste två åren har föräldrar som vill lämna sina barn på dagis, som ligger nedanför  
Wiboms väg 8 och 6, börjat med ofoget att köra bil på cykel- och promenadvägen fram till  
grinden till dagis som vetter mot Tallbackaskolan, istället för att parkera sin bil på vägen och  
promenera med sitt barn ca 100 m till dagiset.
Några av de bilburna föräldrarna använder gräsmattan nedanför Wiboms väg 8 och 6 som 
parkeringsplats, med påföljd att gräset försvunnit och det numera är lera och jord.
Det vore tacknämligt om styrelsen tar kontakt med personal på dagiset som meddelar  
föräldrarna att deras beteende är oacceptabelt, föräldrar måste iaktta trafikreglerna och  
parkera sin bil på bilvägen när de lämnar sitt barn på dagis. Inte köra bil på gång- och  
cykelvägen eller köra sönder gräsmattan på grund av lathet.

Yrkande
Jag yrkar att styrelsen kontaktar personalen på dagis och meddelar dem;
- att de informerar föräldrarna till dagisbarnen att parkera sin bil på bilvägen.
- att de informerar föräldrarna att det är förbjudet att köra bil på gång- och cykelvägen.
- att de informerar föräldrarna att Brf Bofinkens gräsmatta nedanför Wiboms väg 8 inte är en 
  parkeringsplats, att det är förbjudet att parkera där.
- att styrelsen ger i uppdrag åt de som sköter rabatterna att, när tiden är mogen, så gräsfrön
  och inhägna platsen så att nytt gräs får chans att gro och växa i lugn och ro.

Maud Simmingskiöld
Wiboms väg 6

Styrelsens yttrande över motion 2

Den allmänna uppfattningen inom styrelsen, genom samtal med medlemmar och portombud samt medlems-
möten, är att det inte finns ett missnöje med gällande tvättider. Den allmänna uppfattningen verkar vara att det 
är relativt enkelt att hitta en passande tvättid. 

Styrelsen föreslår stämman att avslå motion 2.

Styrelsens yttrande över motion 3

Det är ytterst beklagligt att föräldrar beter sig på ovan beskrivna sätt. Överträdelserna sker dock inte på Brf 
Bofinkens mark, utan på Solna Stads mark. Det finns anledning att försöka påverka föräldrarnas beteende, 
genom att styrelsen tillskriver ledningen för förskolan. Därför föreslår styrelsen stämman att bifalla att-satserna 
ett och två ovan samt att avslå att-satserna tre och fyra, med motiveringen att marken tillhör Solna Stad. 

Styrelsen föreslår stämman att bifalla att-satserna ett och två, samt att avslå att-satserna tre 
och fyra i motion 3.

Motion 2

Motion 3
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Rökning inne och ute

Förra året fanns en motion angående “rökning i lamellhusen”. Den gällde vilka regler som gäller främst  
rökning utomhus, men borde även omfatta rökning inomhus (porten) och även punkthusen.  Det  
beslutades att styrelsen “kommer att beakta synpunkterna och undersöka om något kan göras”. Jag  
undrar därför vad styrelsen kommit fram till under året som gått? Det hela verkar tyvärr vara lite oklart.  
Motionären föreslog skyltar med “rökning förbjuden” avseende rökningen på husens framsida (min  
tolkning). Sådana skyltar finns ju redan på portarna men gäller de utomhus eller inomhus? Motionären  
föreslog även i ett tilläggsyrkande att ta bort askkopparna. Hur har det hanterats? Oklart vad som  
beslutades på stämman. 

Styrelsen föreslog att bänkarna framför huset skulle märkas med lämplig text (fast då att undvika  
rökning och inte förbjuda som nuvarande skyltar meddelar!) men det är ju inte gjort. Bänkarna har  
dessutom försvunnit till olika ställen har jag konstaterat. De måste i så fall flyttas tillbaka till avsedda  
platser. Vad jag vet så är det inte heller möjligt att förbjuda rökning vare sig inom- eller utomhus enligt  
lagen. Det är tyvärr så att vissa lägenheter får in oönskad tobaksrök vilket orsakar olika problem då  
husens ventilationssystem inte mäktar avhjälpa det (och även matos).

Numera så finns det även askkoppar i de uppställda papperskorgarna. Dubbla budskap tycker jag. Får  
man röka utanför porten eller inte? Gäller förbudsskylten på porten rökning i porten (inne i entrén) eller  
utomhus? Personalen från firman i port nr 7 står också dagligen och röker flera gånger på husets  
kortsida vilket man kan se på mängden av fimpar på marken. Det är inte särskilt trevligt. Jag tycker det  
är logiskt att beivra den som upprepat skräpar ned med fimpar och cigarettaskar och liknande då det  
och även själva cigarettröken, är en viktig miljö- och hälsofråga för många. Man kan tycka att sunt  
förnuft och hänsyn skulle räcka men tyvärr är det inte så. Rökning är en hälsofara och samhället  
försöker begränsa skadorna för den som väljer att vara rökfri!

Jag tycker det är väldigt otydligt vad som egentligen gäller angående rökningen oavsett vilket hus det  
gäller och särskilt utomhus framför entréerna. Jag föreslår därför att styrelsen tar fram  
information/regler vad som gäller rökningen (inklusive balkongen) samt vidtar åtgärder för minimera  
nedskräpning orsakad av rökningen.

Mvh
Göran Karlsson
Wiboms väg 7

Styrelsens yttrande över motion 4

Regler för rökning finns i föreningens boenderegler och där framgår det att det är förbjudet att röka i förenin-
gens allmänutrymmen, samt att man ska undvika rökning i fastigheternas absoluta närhet och på balkonger. 
Ett förbud mot rökning utomhus eller på balkonger är inte möjligt enligt gällande lagstiftning, som motionären 
också påpekar. Trots detta är rökning ett fortsatt problem, vissa medlemmar ignorerar boendereglerna och 
utomstående känner inte till dem. Dock anser styrelsen att boendereglerna är tillräckligt tydliga. Men styrelsen 
ska skyndsamt se till att sofforna vid fasaderna förses med skyltar/anslag som avråder från rökning där. Vidare 
att ytterligare informera i Bofinken-Nytt om att inte röka nära fastigheterna och på balkongerna – att visa hän-
syn till sina grannar. Effekten av att ta bort askkopparna skulle kunna bli ökad nedskräpning, och styrelsen vill i 
nuläget inte göra det.

Styrelsen föreslår stämman att anse motion 4 besvarad.

Motion 4
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Förslag till ny reviderad badrums-enkät

Saxat ur ”Bofinken-Nytt” 150606
citat/ ”Hittills har 216 badrumsenkäter distribuerats tillsammans med
besiktningsprotokollen och vi har fått svar från 85 medlemmar, vilka motsvarar en
svarsfrekvens på 39,3%” /slut citat
Således, 131 medlemmar (60,7%) besvarade inte utsända enkäter, och 210
medlemmar hade ännu inte fått några besiktningsprotokoll / enkäter.
Återstår 20 % (av 426 medlemsröster) som besvarat enkäten. Av dessa hade 60 %
problem under stam-/badrenoveringen, och 40 % hade problem efter
stam-/badrenoveringen.
Av detta drog styrelsen slutsatsen att de flesta var ”nöjda eller mer än nöjda” med 
stam-/badrumsrenoveringen. (?)
Vad var tanken med att presentera en sådan ”statistik” ? Dessutom innan hela
områdets renovering var klar.
Och nu, när 2-årsgarantitiden (d.v.s. garantibesiktning / §59-besiktning) har löpt ut.
Har då dolda fel börjat krypa fram i dagen ? Brister gällande bl.a. hur rördragning
under golv utförts i badrum och angränsande toaletter. I det hittills upptäckta fallen rör
det sig om grovt uppenbara avsteg från gällande branschregler. Vilket medfört
otrevliga badrumsöversvämningar för många. (s.k. ”backfall”)
Så här står det i ovan nämnda ”Bofinken-Nytt” citat/ ”En utförligare redovisning av
enkätsvaren kommer att distribueras i höst när fler medlemmar har svarat på
enkäten” /slut citat

Yrkande
Styrelsen bör stå för sitt ord om att ”en ny utförlig redovisning” ska presenteras.
Som det utlovades i ”Bofinken-Nytt” 150606

M.v.h. Anders Lindgren, Wiboms väg

Styrelsens yttrande över motion 6

Se nästa sida.

Motion 6

Ytterdörrar

Alla ytterdörrar borde förses med någon form av spärr som fäster dörren i  
öppet läge en stund för att underlätta vid inbärande av t.ex. varor eller annat.   
Detta finns redan vid en del portar, men inte vid alla. Yrkar därför på att detta  
åtgärdas överallt.

Birgit Edén
Wiboms väg  25

Styrelsens yttrande över motion 5

Styrelsen samtycker med motionären.

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motion 5.

Motion 5

Hur nöjd är du totalt sett med ditt
badrum idag?

Hur nöjd är du med utförandet av
ditt badrum (hantverket)?

Hur nöjd är du med hur badrummet
ser ut (visuellt)?

Hur har du upplevt dina kontakter
med entreprenören?

Hur nöjd är du med informationen
om stamrenoveringsprojektet som
du fick innan badrumsrenoveringen
startade?

Hur nöjd är du med informationen
under stam/badrumsrenoveringen?
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Styrelsens yttrande över motion 6

Styrelsen tackar för påminnelsen om en utförligare redovisning av badrumsenkäten och beklagar försum-
melsen.

En tredjedel av föreningens bostadsrättshavare har svarat på enkäten (85 svar i punkthusen och 57 svar i 
lamellhusen). Resultatet av dessa svar redovisas i nedanstående diagram.

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.

Hur nöjd är du totalt sett med ditt
badrum idag?

Hur nöjd är du med utförandet av
ditt badrum (hantverket)?

Hur nöjd är du med hur badrummet
ser ut (visuellt)?

Hur har du upplevt dina kontakter
med entreprenören?

Hur nöjd är du med informationen
om stamrenoveringsprojektet som
du fick innan badrumsrenoveringen
startade?

Hur nöjd är du med informationen
under stam/badrumsrenoveringen?
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Oberoende granskning

Yrkande:
Oberoende granskning av ÄTA-åtgärder med löpnummer 99 resp 105 (bifogas)

Bakgrund
Styrelsen, nuvarande och föregående, har gjort ett berömvärt arbete med den omfattande  
stamrenovering som genomförts. Därom råder inget tvivel.
Det är i sammanhanget dock mycket viktigt att inga tveksamheter föreligger om de beslut  
som fattats och grunden för dessa.
Det kom till min kännedom sommaren 2016 att två ärenden handlagts på ett sätt som för mig  
skapar tvivel kring varför de genomförts och hur besluten tagits.
Det gäller ärenden med löpnummer 99 resp 105 (bifogas för kännedom)
Det förefaller mycket oklart varför lägenheten som fått åtgärd med löpnr 99 krävt denna insats.
Vidare varför ett hus fick provisoriska ledningar medförande att avloppet aldrig behövdes  
stängas av helt. Det huset är också det hus i vilket nämnda lägenhet är belägen.
Samtliga övriga hus i föreningen hade avloppet avstängt en period vilket medförde stora  
olägenheter för oss boende.
Kostnaden för dessa båda åtgärder uppgår till nära 200 000 kr vilket jag anser vara ett  
avsevärt belopp

Jag kontaktade därför styrelsen via styrelsemailen första gång 12 juni 2016 med förfrågan  
varför åtgärderna genomförts. Jag påminde sedan vid sammanlagt 4 tillfällen 26 juni - 11  
sept och anhöll om svar.
Tyvärr erhöll jag dock aldrig något svar från styrelsen. Oklart för mig vad som var orsaken till det.

Jag har tillskrivit Titanias med förfrågan om ärendena var tekniskt motiverade. 
Svaret (bifogas) visar att så var inte fallet. Titania konstaterar att det var på uppdrag av  
styrelsen som åtgärderna för just den aktuella lägenheten och huset genomfördes.
Man avrådde dessutom i ena fallet från den aktuella åtgärden då den var fördyrande för  
föreningen. Vidare konstaterar Titania att samtliga övriga hus kunde ha avloppet avstängt
och att det inte förelåg något skäl att behandla det aktuella huset annorlunda

För att undanröja alla tvivel kring hur ärende 99 resp 105 handlagts önskar jag därför att  
styrelsen låter en oberoende granskningsman undersöka hur det gått till.
Den information jag fått är att ärendet då hänskjuts till Bolagsverket som utser  
granskningsman. Med en väl definierad frågeställning ska inte kostnaden vara betydande.
Eftersom Titania anger att ärendena inte är tekniskt motiverade och dessutom fördyrande för  
föreningen är det angeläget att få handläggningen oberoende belyst.
Om allt gått rätt till bekräftar det allt berömvärt arbete som genomförts.
Om något gått felaktigt till är det viktigt att orsaken klarläggs och adekvata åtgärder vidtas.  
Detta för att bibehålla ett gott förtroende för det arbete styrelsen utför.

Vänliga hälsningar,
Leif Lohm
Wiboms väg 6

Styrelsens yttrande över motion 7

Se sida 38.

Motion 7

FRÅGA/SVAR   
 
Projektnamn Mail/fax till: 
 
Brf Bofinken  
 1....Titania Bygg & VVS AB....... 
 
 2.................................................... 
 
PM nr\Löpnr:...99....reviderad 2015-06-22, kl. 16,15................ 3.................................................... 
 
 4.................................................... 
__________________________________________________________________________________ 
 
FRÅGA   Datum......2015-06-22 
                                                                                  Underskrift: Niclas Sehlin 
Avvikelse/ändring/åtgärd: 
 
Ombyggnatiopn av avlopp tillhörande lägenheter Wv 11, 3tr, nr:1201 Sigward samt 
Wv 13, 3tr, nr: 1203 (Andersson) på er förfrågan. 
 
Omläggning grodor lgh 1201 och 1203                                 21tim 
Nedmontering ny stående stam i lgh 1201                            18tim 
Montering nytt dubbelgren dim 150 i lgh 1201                     16tim 
Återmontering stående stam i lgh 1201                                 15tim 
Intäckning del av vardagsrum i lgh 1203                                3tim 
Demontering del av parkettgolv i lgh 1203                           15tim 
Uppbilning avlopp i betonggolv i lgh 1203                             6tim 
Byte avlopp under vardagsrumsgolv lgh 1203                        8tim 
Igengjutning nytt avlopp i vardagsrumsgolv lgh 1203            4tim 
Återställning del av parkettgolv i lgh 1203                             20tim 
Avtäckning och städning vardagsrum lgh 1203                       4tim 
 
Timmar 130tim à 495:-  =  64,350kr 
Material                          =    8.245kr 
Tidsförlängning ja, ca 1 vecka 
Priser är angivna exklusive moms 
Denna offert gäller i sin helhet och delar kan ej brytas ur utan prisreglering 
Detta pris avser att demontering + återmontering del av befintlig parkett i lgh 1203 
Går att utföra. I annat fall tillkommer kostnad för byte av hela parkettgolvet i 
______________________________________________________________________________ 
 
Besked önskas:………SENAST  25/6-15…………………………( 1tim, 1 dag, 1 vecka, nästa möte, 
osv) 
 
Kostnadsförändring Ja  Kostnad  kr 72.595kr  exkl. moms 
Tidsförlängning          ja   
 ______________________________________________________________________ 
 Datum............................................ 
  
 Underskrift..................................... 
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Bilaga a
motion 7FRÅGA/SVAR   

 
Projektnamn Mail/fax till: 
 
Brf Bofinken  
 1....Titania Bygg & VVS AB....... 
 
 2.................................................... 
 
PM nr\Löpnr:...99....reviderad 2015-06-22, kl. 16,15................ 3.................................................... 
 
 4.................................................... 
__________________________________________________________________________________ 
 
FRÅGA   Datum......2015-06-22 
                                                                                  Underskrift: Niclas Sehlin 
Avvikelse/ändring/åtgärd: 
 
Ombyggnatiopn av avlopp tillhörande lägenheter Wv 11, 3tr, nr:1201 Sigward samt 
Wv 13, 3tr, nr: 1203 (Andersson) på er förfrågan. 
 
Omläggning grodor lgh 1201 och 1203                                 21tim 
Nedmontering ny stående stam i lgh 1201                            18tim 
Montering nytt dubbelgren dim 150 i lgh 1201                     16tim 
Återmontering stående stam i lgh 1201                                 15tim 
Intäckning del av vardagsrum i lgh 1203                                3tim 
Demontering del av parkettgolv i lgh 1203                           15tim 
Uppbilning avlopp i betonggolv i lgh 1203                             6tim 
Byte avlopp under vardagsrumsgolv lgh 1203                        8tim 
Igengjutning nytt avlopp i vardagsrumsgolv lgh 1203            4tim 
Återställning del av parkettgolv i lgh 1203                             20tim 
Avtäckning och städning vardagsrum lgh 1203                       4tim 
 
Timmar 130tim à 495:-  =  64,350kr 
Material                          =    8.245kr 
Tidsförlängning ja, ca 1 vecka 
Priser är angivna exklusive moms 
Denna offert gäller i sin helhet och delar kan ej brytas ur utan prisreglering 
Detta pris avser att demontering + återmontering del av befintlig parkett i lgh 1203 
Går att utföra. I annat fall tillkommer kostnad för byte av hela parkettgolvet i 
______________________________________________________________________________ 
 
Besked önskas:………SENAST  25/6-15…………………………( 1tim, 1 dag, 1 vecka, nästa möte, 
osv) 
 
Kostnadsförändring Ja  Kostnad  kr 72.595kr  exkl. moms 
Tidsförlängning          ja   
 ______________________________________________________________________ 
 Datum............................................ 
  
 Underskrift..................................... 
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Bilaga b
motion 7FRÅGA/SVAR   

 
Projektnamn Mail/fax till: 
 
Brf Bofinken  
 1....Titania Bygg & VVS AB....... 
 
 2.................................................... 
 
PM nr\Löpnr:...105..................................... 3.................................................... 
 
 4.................................................... 
__________________________________________________________________________________ 
 
FRÅGA   Datum......2015-10-05 
    Underskrift: Niclas Sehlin 
Avvikelse/ändring/åtgärd: 
 
Återetablering av relining i Lamellhus 1, 10.000kr 
Installation av provisoriska avlopp i källargång Lamellhus 2, 58.500kr 
Bilning/håltagning för provisorier I Lamellhus 2 , 12.800kr 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Besked önskas:………SENAST  5/10 2015…………………( 1tim, 1 dag, 1 vecka, nästa möte, osv) 
 
Kostnadsförändring Ja  Kostnad  kr  81.300 + moms 
Tidsförlängning         Nej   
 ______________________________________________________________________ 
 Datum............................................ 
  
 Underskrift..................................... 
  

 
Mina frågor gäller ÄTA-listans löpnummer 99 + 105 Jag önskar veta… 1. Varför 
behövdes dessa åtgärder i ordföranden lägenhet resp huset där lägenheten ligger? 
2. Har du rekommenderat att de utförs eller har ordf/styrelsen krävs att de ska utföras? 
3. Vilken blev den totala kostnaden för åtgärderna? 
 
Ser tacksam fram emot klargörande svar från dig! 
 
Vänliga hälsningar 
Leif Lohm 
Wiboms väg 6 
171 60 Solna 
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Bilaga c
motion 7

Niclas Sehlin 17 feb, 2017 kl 09.31 
SV: ÄTA-lista brf Bofinken 
 
Hej Leif 
 
1. Detta är inga nödvändiga åtgärder, Det är extra beställningar från BRF Bofinken 
När det gäller det provisoriska avloppen i källargångar (FS 105) så klarade sig de 
boende i det andra Lamellhuset Wv 17-27 med provisoriska dusch och WC bodar som 
redan fanns  etablerat och i bruk för övriga boende. 
 
Vad gäller FS 99 med ombyggnad av avloppsstam så var ej heller detta nödvändigt. 
Samtliga övriga lägenheter av samma typ har det enklare fullt godkända och 
fackmässiga utförandet. 
 
2. När det gäller FS 99 avrådde vi från att utföra detta då den befintliga lösningen redan 
var  fullt fackmässig. 
Denna begärda ändring av dessutom redan utfört arbete ansåg vi endast vara 
fördyrande för BRF Bofinken. 
Jag har uppfattningen att ordföranden tvingade fram denna beställning genom sina 
företrädare i projektet. 
 
3. Totala kostnader för dessa 2 åtgärder är enligt bifogade bilagor 72.595 + 81.300 = 
153.895:- + moms 
 
Hälsningar 
Niclas Sehlin 
Projektledare 
 
TITANIA 
Ernst Ahlgrens väg 1-3, 112 55 Stockholm 
Mobil: 0700- 920 326, Kontor: 08-668 44 44 
niclas.sehlin@titania.se - www.titania.se  
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Leif Lohm [mailto:leiflohm@me.com]  
Skickat: den 13 februari 2017 20:29 
Till: Niclas Sehlin <niclas.sehlin@titania.se> 
Ämne: ÄTA-lista brf Bofinken 
 
Hej Niclas, 
Tillskriver dig i egenskap av ansvarig platschef hos Titania för den stamrenovering som 
ni genomförde på föreningens uppdrag nyligen. 
Det har kommit till min kännedom att den tidigare ordföranden fått två åtgärder utförda i 
sin lägenhet resp i det hus hans lägenhet är belägen i. 
Jag har svårt att förstå varför åtgärderna behövdes och undrar därför varför de utfördes 
och om du rekommenderat att de ska utföras. 
Rimligen är det en ansenlig kostnad som föreningen fått betala för dessa båda åtgärder  

Mina frågor gäller ÄTA-listans löpnummer 99 + 105 Jag önskar veta… 1. Varför 
behövdes dessa åtgärder i ordföranden lägenhet resp huset där lägenheten ligger? 
2. Har du rekommenderat att de utförs eller har ordf/styrelsen krävs att de ska utföras? 
3. Vilken blev den totala kostnaden för åtgärderna? 
 
Ser tacksam fram emot klargörande svar från dig! 
 
Vänliga hälsningar 
Leif Lohm 
Wiboms väg 6 
171 60 Solna 
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Styrelsens yttrande över motion 7

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar

8 kap. Revision och särskild granskning ELK 2 §

Varje röstberättigad har rätt att föreslå att det hos Bolagsverket begärs att en revisor (medrevisor) utses att 
delta i revisionen tillsammans med de övriga revisorerna. Förslaget ska framställas på en föreningsstämma 
där revisorsval ska ske eller där förslaget enligt kallelsen till stämman ska behandlas. Om förslaget har 
biträtts av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller en tredjedel av de på stämman närvarande 
röstberättigade, ska styrelsen inom en vecka ansöka hos Bolagsverket om att en medrevisor utses. Om 
styrelsen försummar detta, får varje röstberättigad göra en sådan ansökan. Medrevisorn ska tjänstgöra för 
tiden till och med ordinarie föreningsstämma under nästa räkenskapsår.

Att begära särskild granskning är en mycket kraftfull åtgärd och är ägnad att vara ett minoritetsskydd och 
en möjlighet till fördjupad och kvalificerad granskning av en ekonomiskförening. Tillfällen då det kan vara 
motiverat att göra en särskild granskning är när det föreligger misstanke om oegentligheter eller försumlig 
förvaltning av den ekonomiska föreningen. Det innebär att den granskning som görs är omfattande och 
fördjupad. Granskningen utförs av den medrevisor som bolagsverket tillsätter, en auktoriserad revisor eller 
advokat. Medrevisorn tjänstgör ända fram till nästa ordinarie stämma och debiterar då tid för sitt arbete. Ko-
stnaden för en särskild granskning blir därmed oftast mycket stor och kan innebära att föreningen får betala 
ersättning för den särskilda granskningen i storleksordningen >1 miljon kronor. Det är styrelsens uppfattning 
att de frågeställningar som Leif Lohm vill få granskade inte alls är av den arten att en särskild granskning är 
motiverad.

För att undersöka de frågor som Leif Lohm är orolig för har styrelsen genom Roland Gröndal och Urban 
Hiertner gjort en kontroll av bakgrunden till de ändrings- och tilläggsarbeten som oroar Leif Lohm.

1 Förändringar i lägenhet 1201 WV 11

Under pågående föreningsarbeten i lgh 1201 Wv11 konstaterades att grannlägenhetens spillvatten höll på 
att anslutas till ledningssystemet i lgh 1201 Wv 11 och inte direkt till stammen. Styrelsens representant samt 
Rambölls representant ansåg vid det tillfället att en ändring var berättigad. Ändring av anslutningen be-
ställdes innebärande att del av stammen byttes och grannens spillvatten anslöts direkt till stammen.
I efterhand kan konstateras att denna ändring inte var befogad då gällande regelverk enl BBR inte hindrar 
att spillvatten ansluts via grannens ledningssystem. Merkostnaden 72595 SEK exkl moms har godkänts och 
betalats till Titania för utfört arbete och föreningens kostnad för stambytet inkluderar denna ändring. 

2 Provisorisk samlingsledning

Samlingsledningen för spillvatten dvs den ledning som löper längs hela låghusens källare är inte bytta utan 
relinade dvs rengjorda och renoverade genom plastbehandling. Denna behandling kräver att allt vatten och 
avlopp är avstängd under arbetets utförande. Det får inte komma något vatten eller avlopp i rören under 
arbetes utförande. Vid mosvarande arbete i WV17-27 uppstod problem då boende använde toaletter trots 
att vattnet var avstängt medförande fekalier mm i källaren.
Inför motsvarande arbeten i WW5-15 framförde Titania förslag om tilläggsarbete för att lösa problemet 
genom en provisorisk samlingsledning för att inte avlopp skulle hamna i källaren under reliningen av sam-
lingsledningen.
Titanias ändrings- och tilläggsarbete godkändes och merkostnaden 81300 SEK exkl moms har godkänts 
och betalats till Titania. Detta ändrings- och tilläggsarbete medförde som bieffekt att vatten och avlopp inte 
behövde stängas för de boende i WV 5-15 under reliningen av samlingsledningen.
Styrelsens slutsats är att ändringarna för direkt anslutning till stammen i lgh 1201 WV 11 var onödiga samt 
att lösningen med provisorisk samlingsledning under tiden för relining av samlingsledningen i WV 5-15 var 
motiverad. 
Styrelsen mening är att den granskning som Leif Lohm yrkar på inte kommer att komma till någon annan 
slutsats än den granskning som styrelsen gjort genom Roland och Urban/Ramböll/Besiktningsman/berörda 
i tidigare styrelse.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motion 7.
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Anmälningsblankett måltid 
 
 
 

Jag/vi, ____ personer, önskar delta vid måltid som följer efter  
 

föreningsstämman den 26 april 2017 på 
 

 Restaurang Terra, Solna Gate, Hemvärnsgatan 9, Solna  
 

 
 
Namn: ________________________________________  
 
           ________________________________________  
 
 
 
Wiboms väg: ____  
 

 
Anmälningsblanketten lämnas till Bofinken styrelserummet på  

Wiboms väg 8, Övre Källaren,  
 

senast kl 18.00 måndagen den 17 april 2017. 
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 Fullmakt  
  
Varje medlem har en röst.  
Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt, har de ändå bara 
en röst tillsammans.  
Om en medlem äger flera bostadsrätter i föreningen, har denne ändå 
bara en röst.  
 
Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud.  
Endast medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, annan 
närstående (såsom förälder, syskon eller barn) eller annan medlem får 
vara ombud.  
 
Ombud får bara företräda en medlem.  
 
Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller högst ett år efter 
utfärdandet.  
 
Ort ...........................................................       Datum ...............................  
 
Fullmakt för .....................................................…......................................  
 
att företräda bostadsrättshavaren .......................…..................................  
 
Lägenhetsnummer ............... i brf Bofinken i Solna. 
(Obs. Enbart föreningens unika lägenhetsnummer skall anges, 1 – 426, 7001)  
 
 
Bostadsrättshavarens egenhändiga namnteckning:  
 
...................................................................................................................  
 
(Namnförtydligande)………………………………………….………………………………………  
 
(Fullmakten behöver inte vara bevittnad) 
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Anpassningar av dessa stadgar 

Bostadsrättsföreningen har anpassat HSBs normalstadgar för 
bostadsrättsföreningar av 2011 i följande bestämmelser: §§ 5, 12, 17, 21, 
22, 31, 32, 37 
 
 



44

    
 

Sida 2 av 14 
 

Innehållsförteckning 
OM FÖRENINGEN ............................................................................................................. 4 

§ 1 Bostadsrättsföreningens firma och säte ............................................................. 4 

§ 2 Bostadsrättsföreningens ändamål ...................................................................... 4 

§ 3 Samverkan .......................................................................................................... 4 

ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT OCH MEDLEMSKAP ......................................................... 4 

§ 4 Formkrav vid överlåtelse .................................................................................... 4 

§ 5 Rätt till medlemskap ........................................................................................... 4 

Juridiska personer ..................................................................................................... 4 

§ 6 Andelsförvärv ...................................................................................................... 4 

§ 7 Familjerättsliga förvärv ....................................................................................... 4 

§ 8 Rätt att utöva bostadsrätten .............................................................................. 5 

§ 9 Prövning av medlemskap .................................................................................... 5 

§ 10 Nekat medlemskap ........................................................................................... 5 

AVGIFTER TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ................................................................... 5 

§ 11 Insats, andelstal och årsavgift .......................................................................... 5 

§ 12 Upplåtelse-, överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för 
andrahandsupplåtelse .............................................................................................. 5 

FÖRENINGSSTÄMMAN ..................................................................................................... 6 

§ 13 Räkenskapsår och årsredovisning ..................................................................... 6 

§ 14 Föreningsstämma ............................................................................................. 6 

§ 15 Motioner ........................................................................................................... 6 

§ 16 Kallelse till föreningsstämma ............................................................................ 6 

§ 17 Dagordning ....................................................................................................... 6 

Ordinarie föreningsstämma ..................................................................................... 6 

Extra föreningsstämma............................................................................................. 7 

§ 18 Rösträtt, ombud och biträde ............................................................................ 7 

§ 19 Röstning ............................................................................................................ 7 

§ 20 Protokoll vid föreningsstämma ........................................................................ 7 

STYRELSE, REVISION OCH VALBEREDNING ....................................................................... 7 

§ 21 Styrelse ............................................................................................................. 7 

§ 22 Konstituering och firmateckning ...................................................................... 7 

§ 23 Beslutförhet ...................................................................................................... 7 

§ 24 Protokoll vid styrelsesammanträde .................................................................. 8 

§ 25 Revisorer ........................................................................................................... 8 

§ 26 Valberedning ..................................................................................................... 8 



45

    
 

Sida 3 av 14 
 

 
FONDERING OCH UNDERHÅLL ......................................................................................... 8 

§ 27 Fonder ............................................................................................................... 8 

Yttre fond .................................................................................................................. 8 

Inre fond ................................................................................................................... 8 

§ 28 Underhållsplan .................................................................................................. 8 

§ 29 Över- och underskott ........................................................................................ 8 

BOSTADSRÄTTSFRÅGOR ................................................................................................... 9 

§ 30 Utdrag ur lägenhetsförteckning ....................................................................... 9 

§ 31 Bostadsrättshavarens ansvar ............................................................................ 9 

Till lägenheten hör bland annat: .............................................................................. 9 

§ 32 Bostadsrättsföreningens ansvar ..................................................................... 10 

§ 33 Brand- och vattenledningsskada samt ohyra ................................................. 10 

§ 34 Bostadsrättsföreningens övertagande av underhållsåtgärd .......................... 10 

§ 35 Förändring av bostadsrättslägenhet............................................................... 10 

§ 36 Avhjälpande av brist ....................................................................................... 10 

§ 37 Ingrepp i lägenhet ........................................................................................... 10 

§ 38 Användning av bostadsrätten ......................................................................... 11 

§ 39 Tillträde till lägenheten ................................................................................... 11 

§ 40 Andrahandsupplåtelse .................................................................................... 11 

§ 41 Inrymma utomstående ................................................................................... 11 

§ 42 Ändamål med bostadsrätten .......................................................................... 11 

§ 43 Avsägelse av bostadsrätt ................................................................................ 12 

§ 44 Förverkandegrunder ....................................................................................... 12 

Rättelseanmodan, uppsägning och särskilda bestämmelser ................................. 12 

§ 45 Vissa meddelanden ......................................................................................... 13 

SÄRSKILDA BESLUT ......................................................................................................... 14 

§ 46 Bostadsrättsföreningens fastighet och tomträtt ............................................ 14 

§ 47 Särskilda regler för giltigt beslut ..................................................................... 14 

§ 48 Utträde ur HSB ................................................................................................ 14 

§ 49 Upplösning ...................................................................................................... 14 

 
  



46

Version 5 

 

Sida 4 av 14 
 

 

OM FÖRENINGEN 

§ 1 Bostadsrättsföreningens firma och 
säte 

Bostadsrättsföreningens firma är HSB 
Bostadsrättsförening Bofinken i Solna. 
Styrelsen har sitt säte i Solna. 

§ 2 Bostadsrättsföreningens ändamål 
Bostadsrättsföreningen har till ändamål 

att i bostadsrättsföreningens hus upplåta 
bostadslägenheter för permanent boende 
och lokaler åt medlemmarna till nyttjande 
utan tidsbegränsning och därmed främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen. 
Vidare har bostadsrättsföreningen till 
ändamål att främja studie- och fritids-
verksamhet inom bostadsrättsföreningen 
samt för att stärka gemenskapen och 
tillgodose gemensamma intressen och 
behov, främja serviceverksamhet och 
tillgänglighet med anknytning till boendet. 
Bostadsrättsföreningen ska i all 
verksamhet värna om miljön genom att 
verka för en långsiktig hållbar utveckling. 

Bostadsrätt är den rätt i 
bostadsrättsföreningen, som en medlem 
har på grund av upplåtelsen. 

Medlem som har bostadsrätt kallas 
bostadsrättshavare. 

§ 3 Samverkan 
Bostadsrättsföreningen ska vara 

medlem i en HSB-förening, i det följande 
kallad HSB. HSB ska vara medlem i 
bostadsrättsföreningen. 

Bostadsrättsföreningens verksamhet 
ska bedrivas i samverkan med HSB. 
 

ÖVERGÅNG AV 
BOSTADSRÄTT OCH 
MEDLEMSKAP 

§ 4 Formkrav vid överlåtelse 
Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt 

genom köp ska upprättas skriftligen och 
skrivas under av säljaren och köparen. 
Köpehandlingen ska innehålla uppgift om 
den lägenhet som överlåtelsen avser 
samt ett pris. Motsvarande gäller vid byte 
och gåva. 

Om överlåtelseavtalet inte uppfyller 
formkraven är överlåtelsen ogiltig. 

§ 5 Rätt till medlemskap 

Inträde i bostadsrättsföreningen kan 
beviljas den som är medlem i HSB och  

1. kommer att erhålla bostadsrätt 
genom upplåtelse i 
bostadsrättsföreningens hus, eller 

2. övertar bostadsrätt i 
bostadsrättsföreningens hus. 

 
Om en bostadsrätt har övergått till 

bostadsrättshavarens make/maka får 
maken/makan nekas medlemskap i 
bostadsrättsföreningen endast om 
maken/makan inte är medlem i HSB. Vad 
som nu sagts får motsvarande tillämpning 
om bostadsrätt till bostadslägenhet 
övergått till annan närstående person 
som varaktigt sammanbodde med 
bostadsrättshavaren. 

Den som en bostadsrätt övergått till får 
inte nekas inträde i bostadsrätts-
föreningen, om de villkor för medlemskap 
som föreskrivs i denna paragraf är 
uppfyllda och bostadsrättsföreningen 
skäligen bör godta honom/henne som 
bostadsrättshavare. Om det kan antas att 
förvärvaren inte avser att bosätta sig 
permanent i bostadslägenheten har 
bostadsrättsföreningen i enlighet med 
bostadsrättföreningens ändamål rätt att 
neka medlemskap. 

Medlemskap får inte nekas på 
diskriminerande grund. 

Juridiska personer 
HSB ska beviljas medlemskap i 

bostadsrättsföreningen. 
Juridisk person som förvärvat bostadsrätt 
till en bostadslägenhet får nekas 
medlemskap. Kommun eller landsting som 
förvärvat bostadsrätt till bostadslägenhet får 
inte nekas medlemskap.  

En juridisk person som är medlem i 
bostadsrättsföreningen måste ha samtycke 
av bostadsrättsföreningens styrelse för att 
genom överlåtelse förvärva bostadsrätt till 
en bostadslägenhet. Samtycke behövs inte 
vid exekutiv försäljning eller 
tvångsförsäljning om den juridiska 
personen hade panträtt i bostaden eller vid 
förvärv som görs av en kommun eller ett 
landsting. 

§ 6 Andelsförvärv 

Den som förvärvat andel i bostadsrätt till 
bostadslägenhet ska beviljas medlemskap 
om bostadsrätten efter förvärvet innehas av 
makar, sambor eller andra med varandra 
varaktigt sammanboende närstående 
personer. 

§ 7 Familjerättsliga förvärv 

Om en bostadsrätt övergått genom 
bodelning, arv, testamente, bolagsskifte 
eller liknande förvärv och förvärvaren inte 
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antagits till medlem, får bostadsrätts-
föreningen uppmana förvärvaren att inom 
sex månader från uppmaningen visa att 
någon, som inte får nekas medlemskap i 
bostadsrättsföreningen har förvärvat 
bostadsrätten och sökt medlemskap. Om 
uppmaningen inte följs, får bostadsrätten 
tvångsförsäljas enligt bostadsrättslagen för 
förvärvarens räkning. 

§ 8 Rätt att utöva bostadsrätten 
När en bostadsrätt övergått till ny 

innehavare, får denne utöva 
bostadsrätten endast om han eller hon är 
medlem eller beviljas medlemskap i 
bostadsrättsföreningen. 

Ett dödsbo efter en avliden bostads-
rättshavare får utöva bostadsrätten trots 
att dödsboet inte är medlem i bostads-
rättsföreningen. Tre år efter dödsfallet får 
bostadsrättsföreningen uppmana 
dödsboet att inom sex månader från 
uppmaningen visa att bostadsrätten har 
ingått i bodelning eller arvskifte eller att 
någon, som inte får nekas medlemskap i 
bostadsrättsföreningen, har förvärvat 
bostadsrätten och sökt medlemskap. Om 
uppmaningen inte följs, får bostadsrätten 
tvångsförsäljas för dödsboets räkning 
enligt bostadsrättslagen. 

En juridisk person som har panträtt i 
bostadsrätten och förvärvet skett genom 
tvångsförsäljning eller vid exekutiv 
försäljning, kan tre år efter förvärvet 
uppmanas att inom sex månader visa att 
någon, som inte får nekas medlemskap i 
bostadsrättsföreningen, har förvärvat 
bostadsrätten och sökt medlemskap. 

§ 9 Prövning av medlemskap 
Fråga om att anta en medlem avgörs av 

styrelsen.  
Styrelsen är skyldig att avgöra frågan 

om medlemskap inom en månad från det 
att skriftlig och fullständig ansökan om 
medlemskap tagits emot av bostadsrätts-
föreningen.  

För att pröva frågan om medlemskap 
kan bostadsrättsföreningen komma att 
begära kreditupplysning avseende 
sökanden. 

§ 10 Nekat medlemskap 
En överlåtelse är ogiltig om den som 

bostadsrätten övergått till nekas 
medlemskap i bostadsrättsföreningen. 

Enligt bostadsrättslagen gäller särskilda 
regler vid exekutiv försäljning och 
tvångsförsäljning. 

 

AVGIFTER TILL 
BOSTADSRÄTTS-
FÖRENINGEN 

§ 11 Insats, andelstal och årsavgift 
Årsavgiften fördelas mellan bostadsrätts-

lägenheterna i förhållande till lägenheternas 
andelstal. 

Årsavgiften ska täcka bostadsrätts-
föreningens löpande verksamhet. 
Årsavgiftens storlek ska medge att 
reservering för underhåll av bostadsrätts-
föreningens fastighet kan ske enligt 
upprättad underhållsplan. Om inre fond 
finns ingår även fondering för inre 
underhåll. 

Andelstal och insats för lägenhet beslutas 
av styrelsen. Beslut om ändring av 
andelstal som medför ändring av det 
inbördes förhållandet mellan andelstalen 
beslutas av föreningsstämma. Beslutet blir 
giltigt om minst två tredjedelar av de 
röstande på föreningsstämman gått med på 
beslutet. 

Beslut om ändring av insats ska alltid 
beslutas av föreningsstämma. Regler för 
giltigt beslut anges i bostadsrättslagen. 

Styrelsen beslutar om årsavgiftens 
storlek. Årsavgiften betalas månadsvis 
senast sista vardagen före varje 
kalendermånads början om inte styrelsen 
beslutar annat. Om inte årsavgiften betalas 
i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt 
räntelagen på den obetalda avgiften från 
förfallodagen till dess full betalning sker 
samt påminnelseavgift och inkassoavgift 
enligt lag om ersättning för 
inkassokostnader m m. 

I årsavgiften ingående ersättning för 
värme och varmvatten, elektricitet, 
sophämtning eller konsumtionsvatten kan 
beräknas efter förbrukning. För 
informationsöverföring kan ersättning 
bestämmas till lika belopp per lägenhet. 

§ 12 Upplåtelse-, överlåtelse- och 
pantsättningsavgift samt avgift för 
andrahandsupplåtelse 

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och 
pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut 
av styrelsen. 

Bostadsrättsföreningen får ta ut 
överlåtelseavgift av bostadsrättshavaren 
med högst 3,5 procent av prisbasbeloppet.  

Bostadsrättsföreningen får ta ut 
pantsättningsavgift av bostadsrättshavaren 
med högst 1,5 procent av prisbasbeloppet.  

Prisbasbeloppet bestäms enligt 
socialförsäkringsbalken och fastställs för 
överlåtelseavgift vid ansökan om 
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medlemskap och för pantsättningsavgift vid 
underrättelse om pantsättning.  

Avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut 
efter beslut av styrelsen. Bostadsrätts-
föreningen får ta ut avgift för andrahands-
upplåtelse av bostadsrättshavaren med 
högst 10 procent av prisbasbeloppet per år. 
Om en lägenhet upplåts under en del av ett 
år, beräknas den högsta tillåtna avgiften 
efter det antal kalendermånader som 
lägenheten är upplåten.  

Bostadsrättsföreningen får i övrigt inte 
ta ut särskilda avgifter för åtgärder som 
bostadsrättsföreningen ska vidta med 
anledning av lag eller författning. 

 

FÖRENINGSSTÄMMAN 

§ 13 Räkenskapsår och årsredovisning 
Bostadsrättsföreningens räkenskapsår 

omfattar tiden 1 januari – 31 december. 
 
Senast sex veckor före ordinarie 

föreningsstämma ska styrelsen till 
revisorerna lämna årsredovisning. Denna 
består av förvaltningsberättelse, 
resultaträkning, balansräkning och 
tilläggsupplysningar. 

§ 14 Föreningsstämma 
Föreningsstämman är 

bostadsrättsföreningens högsta 
beslutande organ. 

Ordinarie föreningsstämma ska hållas 
inom sex månader efter utgången av 
varje räkenskapsår. 

Extra föreningsstämma ska hållas när 
styrelsen finner skäl till det. Extra 
föreningsstämma ska också hållas om det 
skriftligen begärs av en revisor eller av 
minst en tiondel av samtliga 
röstberättigade. Begäran ska ange vilket 
ärende som ska behandlas. 
   Föreningsstämman får besluta att den 
som inte är medlem ska ha rätt att 
närvara eller på annat sätt följa 
förhandlingarna vid föreningsstämman. 
Ett sådant beslut är giltigt endast om det 
biträds av samtliga röstberättigade som är 
närvarande vid föreningsstämman. 
   Ombud, biträden och andra 
stämmofunktionärer har alltid rätt att 
närvara vid föreningsstämman. 

§ 15 Motioner 
Medlem, som önskar visst ärende 

behandlat på ordinarie föreningsstämma, 
ska skriftligen anmäla ärendet till 
styrelsen före februari månads utgång. 

§ 16 Kallelse till föreningsstämma 
Styrelsen kallar till föreningsstämma.  
Kallelse till föreningsstämma ska 

innehålla uppgift om de ärenden som ska 
förekomma på föreningsstämman.  

Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor 
före föreningsstämman och ska utfärdas 
senast två veckor före föreningsstämman.  

Kallelse sker genom anslag på lämplig 
plats inom bostadsrättsföreningens 
fastighet. Skriftlig kallelse ska enligt lag i 
vissa fall sändas till varje medlem vars 
postadress är känd för 
bostadsrättsföreningen. 
   Bostadsrättsföreningen får då skriftlig 
kallelse krävs enligt lag använda 
elektroniska hjälpmedel. Närmare 
reglering av förutsättningar för 
användning av elektroniska hjälpmedel 
anges i lag. 

§ 17 Dagordning 

Ordinarie föreningsstämma 
Vid ordinarie föreningsstämma ska 

förekomma: 
1. föreningsstämmans öppnande 
2. val av stämmoordförande  
3. anmälan av stämmoordförandens 

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 styrelsens ordförande, 
styrelseledamöter och suppleanter  
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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. av styrelsen till föreningsstämman 
hänskjutna frågor och av 
medlemmar anmälda ärenden som 
angivits i kallelsen 

25. föreningsstämmans avslutande 

Extra föreningsstämma 
På extra föreningsstämma ska 

kallelsen, utöver punkt 1-8 ovan, ange de 
ärenden som ska behandlas samt extra 
föreningsstämmans avslutande. 

§ 18 Rösträtt, ombud och biträde 
På föreningsstämma har varje medlem 

en röst. Innehar flera medlemmar 
bostadsrätt gemensamt har de 
tillsammans en röst. Innehar en medlem 
flera bostadsrätter i bostadsrätts-
föreningen har medlemmen en röst. 

Medlem som inte betalat förfallen insats 
eller årsavgift har inte rösträtt.  

En medlems rätt vid föreningsstämma 
utövas av medlemmen personligen eller 
den som är medlemmens ställföreträdare 
enligt lag eller genom ombud.  

Ombud ska lämna in skriftlig daterad 
fullmakt. Fullmakten ska vara i original 
och gäller högst ett år från utfärdandet. 
Medlem får företrädas av valfritt ombud. 
Ombud får bara företräda en medlem. 
Medlem får medföra ett valfritt biträde. 

§ 19 Röstning 
Föreningsstämmans beslut utgörs av 

den mening som har fått mer än hälften 
av de avgivna rösterna eller vid lika 
röstetal den mening som 
stämmoordföranden biträder.  

Vid personval anses den vald som har 
fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal 
avgörs valet genom lottning om inte annat 
beslutas av föreningsstämman innan 
valet förrättas.  

För vissa beslut krävs särskild majoritet 
enligt bestämmelser i lag. 

Om röstsedel inte avlämnas eller 
röstsedel avlämnas utan röstningsuppgift 
(så kallad blank sedel) vid sluten 
omröstning anses inte röstning ha skett. 

§ 20 Protokoll vid föreningsstämma 
Ordföranden vid föreningsstämman ska 

se till att det förs protokoll.  
I fråga om protokollets innehåll gäller 

att: 
1. röstlängden ska tas in i eller bifogas 

protokollet 
2. föreningsstämmans beslut ska 

föras in i protokollet, samt 
3. om röstning har skett ska resultatet 

anges i protokollet 
 
Protokollet ska undertecknas av 

stämmoordföranden och av valda 
justerare. 

Senast tre veckor efter 
föreningsstämman ska det justerade 
protokollet hållas tillgängligt hos 
bostadsrättsföreningen för medlemmarna.  

Protokoll ska förvaras betryggande. 

 

STYRELSE, REVISION 
OCH VALBEREDNING 

§ 21 Styrelse 
Styrelsen består av lägst fem och högst 

elva styrelseledamöter med högst fyra 
suppleanter. Av dessa utses en styrelse-
ledamot och högst en suppleant för denne 
av styrelsen för HSB. 

Föreningsstämman väljer styrelsens 
ordförande och övriga styrelseledamöter 
och suppleanter. 

Mandattiden är högst två år. 
Styrelseledamot och suppleant kan väljas 
om. Om helt ny styrelse väljs av 
föreningsstämman ska mandattiden för 
hälften, eller vid udda tal närmast högre 
antal, vara ett år. 

§ 22 Konstituering och firmateckning 
Styrelsen konstituerar sig själv med 

undantag av styrelsens ordförande som 
väljs av föreningsstämma. Styrelsen utser 
inom sig vice ordförande och sekreterare 
samt bestämmer tjänstgöringsordningen 
för suppleanterna.  

Bostadsrättsföreningens firma tecknas 
av styrelsen. Styrelsen kan utse högst 
fyra personer, varav minst två styrelse-
ledamöter, att två tillsammans teckna 
bostadsrättsföreningens firma. 

§ 23 Beslutförhet 
Styrelsen är beslutför när fler än hälften 

av hela antalet styrelseledamöter är 
närvarande. Som styrelsens beslut gäller 
den mening de flesta röstande förenar sig 
om. Vid lika röstetal gäller den mening 
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som styrelsens ordförande biträder. När 
minsta antal ledamöter är närvarande 
krävs enhällighet för giltigt beslut. 

§ 24 Protokoll vid styrelsesammanträde 
Vid styrelsens sammanträden ska det 

föras protokoll. Protokollet ska justeras av 
ordföranden för sammanträdet och den 
ytterligare ledamot som styrelsen utser. 

Styrelseledamot har rätt att få 
avvikande mening antecknad till 
protokollet. 

Endast styrelseledamot och revisor har 
rätt att ta del av styrelseprotokoll. 
Styrelsen förfogar över möjligheten att 
låta annan ta del av styrelsens protokoll. 

Protokoll ska förvaras betryggande. 
Protokoll från styrelsesammanträde ska 
föras i nummerföljd. 

§ 25 Revisorer 
Revisorerna ska till antalet vara lägst 

två och högst tre, samt högst en 
suppleant. Av dessa utses alltid en 
revisor av HSB Riksförbund, övriga väljs 
av föreningsstämman. Mandattiden är 
fram till nästa ordinarie föreningsstämma.  

Revisorerna ska bedriva sitt arbete så 
att revisionen är avslutad och 
revisionsberättelsen lämnad senast tre 
veckor före föreningsstämman. Styrelsen 
ska lämna skriftlig förklaring till ordinarie 
föreningsstämma över gjorda 
anmärkningar i revisionsberättelsen. 

Årsredovisningshandlingar, 
revisionsberättelsen och styrelsens 
förklaring över gjorda anmärkningar i 
revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga 
för medlemmarna minst två veckor före 
den föreningsstämma på vilken de ska 
behandlas. 

§ 26 Valberedning 
Vid ordinarie föreningsstämma väljs 

valberedning. 
Mandattiden är fram till nästa ordinarie 

föreningsstämma. Valberedningen ska 
bestå av lägst två ledamöter. En ledamot 
utses av föreningsstämman till ordförande 
i valberedningen. 

Valberedningen bereder och föreslår 
personer till de förtroendeuppdrag som 
föreningsstämman ska tillsätta. 

Valberedningen ska till 
föreningsstämman lämna förslag på 
arvode och föreslå principer för andra 
ekonomiska ersättningar för styrelsens 
ledamöter och revisorer. 

 

FONDERING OCH 
UNDERHÅLL 

§ 27 Fonder 

Yttre fond 
Bostadsrättsföreningen ska ha fond för 

yttre underhåll. 
Styrelsen ska i enlighet med upprättad 

underhållsplan reservera respektive ta i 
anspråk medel för yttre underhåll. 

Inre fond  
Bostadsrättsföreningen kan ha fond för 

inre underhåll av bostadsrättslägenheter. 
Överföring till fond för inre underhåll 

bestäms av styrelsen.  
Bostadsrättshavare får för att bekosta 

inre underhåll av lägenhet använda sig av 
den del av fonden som tillhör 
bostadsrättslägenheten.  

Bostadsrättslägenhetens andel av 
fonden bestäms utifrån förhållandet 
mellan andelstalet för lägenheten och 
samtliga andelstal för bostadsrätts-
lägenheter i bostadsrättsföreningen, med 
avdrag för gjorda uttag. 

§ 28 Underhållsplan 
Styrelsen ska: 
1. upprätta en underhållsplan för 

genomförande av underhåll av 
bostadsrättsföreningens fastighet 

2. årligen budgetera för att säkerställa 
att tillräckliga medel finns för 
underhåll av 
bostadsrättsföreningens fastighet  

3. se till att bostadsrättsföreningens 
egendom besiktigas i lämplig 
omfattning och i enlighet med 
bostadsrättsföreningens 
underhållsplan, samt 

4. regelbundet uppdatera 
underhållsplanen 

§ 29 Över- och underskott 
Det över- eller underskott som kan 

uppstå på bostadsrättsföreningens 
verksamhet ska, efter 
underhållsfondering, balanseras i ny 
räkning. 
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BOSTADSRÄTTS-
FRÅGOR 

§ 30 Utdrag ur lägenhetsförteckning 
Bostadsrättshavare har rätt att få utdrag 

ur lägenhetsförteckningen beträffande sin 
bostadsrätt. Utdraget ska ange: 

1. lägenhetens beteckning, 
belägenhet, rumsantal och övriga 
utrymmen 

2. dagen för Bolagsverkets 
registrering av den ekonomiska 
plan som ligger till grund för 
upplåtelsen 

3. bostadsrättshavarens namn 
4. insatsen för bostadsrätten 
5. vad som finns antecknat rörande 

pantsättning av bostadsrätten, samt  
6. datum för utfärdandet 

§ 31 Bostadsrättshavarens ansvar 
Bostadsrättshavaren ska på egen 

bekostnad hålla lägenheten i gott skick. 
Det innebär att bostadsrättshavaren 
ansvarar för att såväl underhålla som 
reparera lägenheten och att bekosta 
åtgärderna.  

Bostadsrättshavaren bör teckna 
försäkring som omfattar 
bostadsrättshavarens underhålls- och 
reparationsansvar som följer av lag och 
dessa stadgar. Om bostadsrätts-
föreningen tecknat en motsvarande 
försäkring till förmån för bostadsrätts-
havaren svarar bostadsrättshavaren i 
förekommande fall för självrisk och 
kostnaden för åldersavdrag.  

Bostadsrättshavaren ska följa de 
anvisningar som bostadsrättsföreningen 
lämnar beträffande installationer 
avseende avlopp, värme, gas, el, vatten, 
ventilation och anordning för informations-
överföring. För vissa åtgärder i 
lägenheten krävs styrelsens tillstånd 
enligt § 37. De åtgärder bostadsrätts-
havaren vidtar i lägenheten ska alltid 
utföras fackmässigt. 

Till lägenheten hör bland annat: 
1. ytskikt på rummens väggar, golv och 

tak jämte den underliggande 
behandling som krävs för att anbringa 
ytskiktet på ett fackmässigt sätt. 
Bostadsrättshavaren ansvarar också 
för fuktisolerande skikt i badrum och 
våtrum 

2. icke bärande innerväggar 
3. inredning i lägenheten och övriga 

utrymmen tillhörande lägenheten, 
exempelvis: sanitetsporslin, 
köksinredning, vitvaror såsom kyl/frys 

och tvättmaskin; bostadsrättshavaren 
svarar också för vattenledningar, 
avstängningsventiler och i 
förekommande fall 
anslutningskopplingar på 
vattenledning till denna inredning 

4. lägenhetens ytter- och innerdörrar 
med tillhörande lister, foder, karm, 
tätningslister, lås inklusive nycklar 
mm; bostadsrättsföreningen svarar 
dock för målning av ytterdörrens 
yttersida. Vid byte av lägenhetens 
ytterdörr ska den nya dörren 
motsvara de normer som vid utbytet 
gäller för brandklassning och 
ljuddämpning samt i övrigt passa i 
husets utformning. 

5. glas i fönster och dörrar samt spröjs 
på fönster och i förekommande fall 
isolerglaskassett 

6. till fönster och fönsterdörr hörande 
beslag, handtag, gångjärn, tätnings-
lister samt målning; bostadsrätts-
föreningen svarar dock för målning av 
utifrån synliga delar av fönster/ 
fönsterdörr 

7. målning av radiatorer och 
värmeledningar 

8. ledningar för avlopp, gas, vatten och 
anordningar för informations-
överföring till de delar de är synliga i 
lägenheten och betjänar endast den 
aktuella lägenheten 

9. armaturer för vatten (blandare, 
duschmunstycke med mera) inklusive 
packning, avstängningsventiler och 
anslutningskopplingar på 
vattenledning 

10. klämringen runt golvbrunnen, 
rensning av golvbrunn och vattenlås 

11. eldstäder och braskaminer 
12. köksfläkt, kolfilterfläkt, spiskåpa, 

ventilationsdon och ventilationsfläkt 
om de inte är en del av husets 
ventilationssystem. Installation av 
anordning som påverkar husets 
ventilation kräver styrelsens tillstånd 

13. säkringsskåp, samtliga elledningar i 
lägenheten samt brytare, eluttag och 
fasta armaturer 

14. brandvarnare, samt 
15. elburen golvvärme och handdukstork 

som bostadsrättshavare försett 
lägenheten med 

 
Bostadsrättshavarens underhållsansvar 

för mark, som inte ingår i upplåtelsen, 
som upplåts med nyttjanderätt,  
balkonginglasning samt markiser  
ska regleras i avtal mellan 
bostadsrättsföreningen och 
bostadsrättshavaren. 
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Ingår i bostadsrättsupplåtelsen förråd, 
garage eller annat lägenhetskomplement 
har bostadsrättshavaren samma 
underhålls- och reparationsansvar för 
dessa utrymmen som för lägenheten 
enligt ovan. Detta gäller även mark som 
är upplåten med bostadsrätt. 

Om lägenheten är utrustad med 
balkong, altan eller hör till lägenheten 
mark/uteplats som är upplåten med 
bostadsrätt svarar bostadsrättshavaren 
för renhållning och snöskottning. För 
balkong/altan svarar bostadsrättshavaren 
för målning av insida av balkongfront/ 
altanfront samt golv. Målning utförs enligt 
bostadsrättsföreningens instruktioner. Om 
lägenheten är utrustad med takterrass 
ska bostadsrättshavaren därutöver se till 
att avrinning för dagvatten inte hindras. 
Vad avser mark/uteplats är bostadsrätts-
havaren skyldig att följa bostadsrätts-
föreningens anvisningar gällande skötsel 
av marken/uteplatsen. 

Bostadsrättshavaren är skyldig att till 
bostadsrättsföreningen anmäla fel och 
brister i sådan lägenhetsutrustning/ 
ledningar som bostadsrättsföreningen 
svarar för enligt denna stadge-
bestämmelse eller enligt lag. 

§ 32 Bostadsrättsföreningens ansvar 
Bostadsrättsföreningen svarar för att 

huset och bostadsrättsföreningens fasta 
egendom, med undantag för bostadsrätts-
havarens ansvar enligt § 31, är väl 
underhållet och hålls i gott skick. 

Bostadsrättsföreningen svarar vidare för 
underhåll och reparationer av följande: 

1. ledningar för avlopp, värme, gas, 
elektricitet och vatten, om 
bostadsrättsföreningen har försett 
lägenheten med ledningarna och 
dessa tjänar fler än en lägenhet (så 
kallade stamledningar) 

2. ledningar för avlopp, gas, vatten 
och anordningar för informations-
överföring som bostadsrätts-
föreningen försett lägenheten med 
och som finns i golv, tak, lägenhets-
avskiljande eller bärande vägg 

3. radiatorer och värmeledningar i 
lägenheten som bostadsrätts-
föreningen försett lägenheten med 

4. rökgångar (ej rökgångar i 
kakelugnar) och ventilationskanaler, 
inkluderat hela ventilationssystemet 
inklusive ventilationsdon samt även 
för spiskåpa/köksfläkt som utgör del 
av husets ventilation, samt 

5. i förekommande fall för postbox och 
staket 

§ 33 Brand- och vattenledningsskada 
samt ohyra 

För reparation på grund av brandskada 
eller vattenledningsskada (skada på 
grund av utströmmande tappvatten) 
svarar bostadsrättshavaren endast i 
begränsad omfattning i enlighet med 
bostadsrättslagen. 

Detta gäller även i tillämpliga delar om 
det finns ohyra i lägenheten. 

§ 34 Bostadsrättsföreningens 
övertagande av underhållsåtgärd 

Bostadsrättsföreningen får utföra 
reparation samt byta inredning och 
utrustning som bostadsrättshavaren enligt 
§ 31 ska svara för. Ett sådant beslut ska 
fattas av föreningsstämma och får endast 
avse åtgärd som företas i samband med 
omfattande underhåll eller ombyggnad av 
bostadsrättsföreningens hus och som 
berör bostadsrättshavarens lägenhet. 

§ 35 Förändring av bostadsrättslägenhet 
Om ett beslut som fattats på 

föreningsstämma innebär att en lägenhet 
som upplåtits med bostadsrätt kommer att 
förändras eller i sin helhet behöva tas i 
anspråk av bostadsrättsföreningen med 
anledning av en om- eller tillbyggnad ska 
bostadsrättshavaren ha gått med på 
beslutet. Om bostadsrättshavaren inte ger 
sitt samtycke till förändringen, blir beslutet 
ändå giltigt om minst två tredjedelar av de 
röstande har gått med på det och beslutet 
dessutom har godkänts av 
hyresnämnden. 

§ 36 Avhjälpande av brist 
Om bostadsrättshavaren försummar sitt 

ansvar för lägenhetens skick så att 
annans säkerhet äventyras eller det finns 
risk för omfattande skador på annans 
egendom och inte efter uppmaning 
avhjälper bristen i lägenhetens skick så 
snart som möjligt, får bostadsrätts-
föreningen avhjälpa bristen på 
bostadsrättshavarens bekostnad. 

§ 37 Ingrepp i lägenhet 
Bostadsrättshavaren får inte utan 

styrelsens tillstånd i lägenheten utföra 
åtgärd som innefattar: 

1. ingrepp i en bärande konstruktion 
2. ändring av befintliga ledningar för 

avlopp, värme, gas, ventilation eller 
vatten, eller 

3. annan väsentlig förändring av 
lägenheten 
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Styrelsen får bara vägra att medge 
tillstånd till en åtgärd som avses i första 
stycket om åtgärden är till påtaglig skada 
eller olägenhet för 
bostadsrättsföreningen. 

§ 38 Användning av bostadsrätten 
Vid användning av lägenheten ska 

bostadsrättshavaren se till att de som bor 
i omgivningen inte utsätts för störningar 
som i sådan grad kan vara skadliga för 
hälsan eller annars försämra deras 
bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. 
Bostadsrättshavaren ska även i övrigt vid 
sin användning av lägenheten iaktta allt 
som fordras för att bevara sundhet, 
ordning och gott skick inom eller utanför 
huset.  

Bostadsrättshavaren ska hålla 
noggrann tillsyn över att dessa 
åligganden fullgörs också av de som hör 
till bostadsrättshavarens hushåll, de som 
besöker bostadsrättshavaren som gäst, 
någon som bostadsrättshavaren har 
inrymt eller någon som på uppdrag av 
bostadsrättshavaren utför arbete i 
lägenheten.  

Bostadsrättsföreningen kan anta 
ordningsregler. Ordningsreglerna ska 
vara i överensstämmelse med ortens sed. 
Bostadsrättshavaren ska följa 
bostadsrättsföreningens ordningsregler. 

Om det förekommer störningar i 
boendet ska bostadsrättsföreningen ge 
bostadsrättshavaren tillsägelse att se till 
att störningarna omedelbart upphör. Det 
gäller inte om bostadsrättshavaren sägs 
upp med anledning av att störningarna är 
särskilt allvarliga med hänsyn till deras art 
eller omfattning. 

 
Om bostadsrättshavaren vet eller har 

anledning att misstänka att ett föremål är 
behäftat med ohyra får detta inte tas in i 
lägenheten. 

§ 39 Tillträde till lägenheten 
Företrädare för bostadsrättsföreningen 

har rätt att få komma in i lägenheten när 
det behövs för tillsyn eller för att utföra 
arbete som bostadsrättsföreningen svarar 
för eller för att avhjälpa brist när 
bostadsrättshavaren försummar sitt 
ansvar för lägenhetens skick.  

När bostadsrättshavaren har avsagt sig 
bostadsrätten eller när bostadsrätten ska 
tvångsförsäljas är bostadsrättshavaren 
skyldig att låta lägenheten visas på 
lämplig tid. Bostadsrättsföreningen ska se 
till att bostadsrättshavaren inte drabbas 
av större olägenhet än nödvändigt. 

Bostadsrättsföreningen har rätt att 
komma in i lägenheten och utföra 
nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i 
huset eller på marken. 

Om bostadsrättshavaren inte lämnar 
tillträde när bostadsrättsföreningen har 
rätt till det kan bostadsrättsföreningen 
ansöka om särskild handräckning vid 
kronofogdemyndigheten. 

§ 40 Andrahandsupplåtelse 
En bostadsrättshavare får upplåta sin 

lägenhet i andra hand till annan för 
självständigt brukande endast om styrelsen 
ger sitt skriftliga samtycke. Styrelsens 
samtycke bör begränsas till viss tid och ska 
lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för 
upplåtelsen och bostadsrättsföreningen inte 
har någon befogad anledning att vägra 
samtycke.  

Om inte samtycke till andrahands-
upplåtelse lämnas av styrelsen får 
bostadsrättshavaren ändå upplåta sin 
lägenhet i andra hand om hyresnämnden 
lämnar sitt tillstånd.  

 
När en juridisk person innehar en 

bostadslägenhet kan samtycke till 
andrahandsupplåtelse endast nekas om 
bostadsrättsföreningen har befogad 
anledning. 

Samtycke till andrahandsupplåtelse 
behövs inte: 

1. om en bostadsrätt har förvärvats vid 
exekutiv försäljning eller tvångs-
försäljning enligt bostadsrättslagen 
av en juridisk person som hade 
panträtt i bostadsrätten och som 
inte antagits till medlem i 
bostadsrättsföreningen, eller 

2. om lägenheten är avsedd för 
permanentboende och 
bostadsrätten till lägenheten 
innehas av en kommun eller ett 
landsting 
 

När samtycke inte behövs ska 
bostadsrättshavaren genast meddela 
styrelsen om andrahandsupplåtelsen. 

§ 41 Inrymma utomstående 
Bostadsrättshavaren får inte inrymma 

utomstående personer i lägenheten, om 
det kan medföra men för bostadsrätts-
föreningen eller någon annan medlem i 
bostadsrättsföreningen. 

§ 42 Ändamål med bostadsrätten 
Bostadsrättshavaren får inte använda 

lägenheten för något annat ändamål än 
det avsedda. 
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Bostadsrättsföreningen får dock endast 
åberopa avvikelse som är av avsevärd 
betydelse för bostadsrättsföreningen eller 
någon medlem i bostadsrättsföreningen. 

§ 43 Avsägelse av bostadsrätt 
En bostadsrättshavare får avsäga sig 

bostadsrätten tidigast efter två år från 
upplåtelsen och därigenom bli fri från sina 
förpliktelser som bostadsrättshavare. 
Avsägelsen ska göras skriftligen hos 
styrelsen. 

Vid en avsägelse övergår bostadsrätten 
till bostadsrättsföreningen vid det 
månadsskifte som inträffar närmast efter 
tre månader från avsägelsen eller vid det 
senare månadsskifte som angetts i 
avsägelsen. 

§ 44 Förverkandegrunder 
Nyttjanderätten till en lägenhet som 

innehas med bostadsrätt och som tillträtts 
är förverkad och bostadsrättsföreningen har 
rätt att säga upp bostadsrättshavaren till 
avflyttning enligt följande: 

1. Dröjsmål med insats eller 
upplåtelseavgift 

om bostadsrättshavaren dröjer med att 
betala insats eller upplåtelseavgift utöver 
två veckor från det att bostadsrätts-
föreningen efter förfallodagen anmanat 
bostadsrättshavaren att fullgöra sin 
betalningsskyldighet 

 
2. Dröjsmål med årsavgift eller avgift för 
andrahandsupplåtelse 

om bostadsrättshavaren dröjer med att 
betala årsavgift eller avgift för 
andrahandsupplåtelse, när det gäller en 
bostadslägenhet, mer än en vecka efter 
förfallodagen eller, när det gäller en lokal, 
mer än två vardagar efter förfallodagen 
 
3. Olovlig upplåtelse i andra hand 

om bostadsrättshavaren utan 
nödvändigt samtycke eller tillstånd 
upplåter lägenheten i andra hand 

 
4. Annat ändamål 

om lägenheten används för annat 
ändamål än det avsedda 

 
5. Inrymma utomstående 

om bostadsrättshavaren inrymmer 
utomstående personer till men för 
bostadsrättsföreningen eller annan 
medlem 

 
6. Ohyra 

om bostadsrättshavaren eller den, som 
lägenheten upplåtits till i andra hand, 

genom vårdslöshet är vållande till att det 
finns ohyra i lägenheten eller om 
bostadsrättshavaren genom att inte utan 
oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om 
att det finns ohyra i lägenheten bidrar till 
att ohyran sprids i huset 

 
7. Vanvård, störningar och liknande 

om lägenheten på annat sätt vanvårdas 
eller om bostadsrättshavaren eller den 
som bostadsrätten är upplåten till i andra 
hand utsätter boende i omgivningen för 
störningar, inte iakttar sundhet, ordning 
och gott skick eller inte följer 
bostadsrättsföreningens ordningsregler 

 
8. Vägrat tillträde 

om bostadsrättshavaren inte lämnar 
tillträde till lägenheten när bostadsrätts-
föreningen har rätt till tillträde och 
bostadsrättshavaren inte kan visa en giltig 
ursäkt för detta 

 
9. Skyldighet av synnerlig vikt 

om bostadsrättshavaren inte fullgör 
skyldighet som går utöver det han ska 
göra enligt bostadsrättslagen och det 
måste anses vara av synnerlig vikt för 
bostadsrättsföreningen att skyldigheten 
fullgörs, samt 

 
10. Brottsligt förfarande 

om lägenheten helt eller till väsentlig del 
används för näringsverksamhet eller 
därmed likartad verksamhet, vilken utgör 
eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår 
brottsligt förfarande eller om lägenheten 
används för tillfälliga sexuella förbindelser 
mot ersättning. 

 
En uppsägning ska vara skriftlig. 
 
Nyttjanderätten är inte förverkad, om 

det som ligger bostadsrättshavaren till 
last är av ringa betydelse. 

Rättelseanmodan, uppsägning och 
särskilda bestämmelser 

Punkt 3-5 och 7-9 
Uppsägning enligt punkt 3-5 eller 7–9 

får ske om bostadsrättshavaren låter bli 
att efter tillsägelse vidta rättelse utan 
dröjsmål. 

 
Punkt 1-6 och 7-9 

Är nyttjanderätten enligt punkt 1–5 eller 
7–9 förverkad men sker rättelse innan 
bostadsrättsföreningen har sagt upp 
bostadsrättshavaren till avflyttning, får 
bostadsrättshavaren inte därefter skiljas 
från lägenheten på den grunden. Detta 
gäller inte om nyttjanderätten är förverkad 
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på grund av särskilt allvarliga störningar i 
boendet. 

 
Bostadsrättshavaren får inte heller 

skiljas från lägenheten enligt punkt 6 eller 
9 om bostadsrättsföreningen inte har sagt 
upp bostadsrättshavaren till avflyttning 
inom tre månader från den dag då 
bostadsrättsföreningen fick reda på 
förhållande som avses. 
 
Punkt 2 

Är nyttjanderätten enligt punkt 2 förverkad 
på grund av dröjsmål med betalning av 
årsavgift eller avgift för andrahands-
upplåtelse, och har bostadsrättsföreningen 
med anledning av detta sagt upp 
bostadsrättshavaren till avflyttning, får 
denne på grund av dröjsmålet inte skiljas 
från lägenheten: 

1. om avgiften – när det är fråga om 
en bostadslägenhet – betalas inom 
tre veckor från det att bostadsrätts-
havaren har delgetts underrättelse 
om möjligheten att få tillbaka 
lägenheten genom att betala 
avgiften inom denna tid, och 
meddelande om uppsägningen och 
anledningen till denna har lämnats 
till socialnämnden i den kommun 
där lägenheten är belägen 

2. om avgiften – när det är fråga om 
en lokal – betalas inom två veckor 
från det att bostadsrättshavaren har 
delgetts underrättelse om 
möjligheten att få tillbaka 
lägenheten genom att betala 
avgiften inom denna tid 

 
Är det fråga om en bostadslägenhet får en 

bostadsrättshavare inte heller skiljas från 
lägenheten om bostadsrättshavaren har 
varit förhindrad att betala avgiften inom den 
tid som anges i första stycket 1 på grund av 
sjukdom eller liknande oförutsedd 
omständighet och avgiften har betalats så 
snart det var möjligt, dock senast när 
tvisten om avhysning avgörs i första 
instans.  

Vad som sägs i första stycket gäller inte 
om bostadsrättshavaren, genom att vid 
upprepade tillfällen inte betala avgiften, har 
åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att 
bostadsrättshavaren skäligen inte bör få 
behålla lägenheten.  

Beslut om avhysning får meddelas 
tidigast tredje vardagen efter utgången av 
den tid som anges i första stycket 1 eller 
2. 
 
Punkt 3 

 Uppsägning enligt punkt 3 får dock, om 
det är fråga om en bostadslägenhet, inte 

ske om bostadsrättshavaren utan 
dröjsmål ansöker om tillstånd till 
upplåtelsen och får ansökan beviljad.  

Bostadsrättshavaren får endast skiljas 
från lägenheten om bostadsrätts-
föreningen har sagt till bostadsrätts-
havaren att vidta rättelse. Uppmaningen 
att vidta rättelse ska ske inom två 
månader från den dag då bostadsrätts-
föreningen fick reda på förhållande som 
avses i punkt 3. 
 
Punkt 7 

Vid särskilt allvarliga störningar i 
boendet gäller vad som sägs i punkt 7 
även om någon tillsägelse om rättelse 
inte har skett. Tillsägelse om rättelse ska 
alltid ske om bostadsrätten är upplåten i 
andra hand.  

Innan uppsägning får ske av 
bostadslägenhet enligt punkt 7 ska 
socialnämnden underrättas. Vid särskilt 
allvarliga störningar får uppsägning ske 
utan underrättelse till socialnämnden, en 
kopia av uppsägningen ska dock skickas 
till socialnämnden. 

 
Punkt 10 

En bostadsrättshavare kan skiljas från 
lägenheten enligt punkt 10 endast om 
bostadsrättsföreningen har sagt upp 
bostadsrättshavaren till avflyttning inom 
två månader från det att bostadsrätts-
föreningen fick reda på förhållandet. Om 
det brottsliga förfarandet har angetts till 
åtal eller om förundersökning har inletts 
inom samma tid, har bostadsrätts-
föreningen dock kvar sin rätt till 
uppsägning intill dess att två månader har 
gått från det att domen i brottmålet har 
vunnit laga kraft eller det rättsliga 
förfarandet har avslutats på något annat 
sätt. 

§ 45 Vissa meddelanden 
När meddelande enligt nedan har 

skickats från bostadsrättsföreningen i 
rekommenderat brev under mottagarens 
vanliga adress har bostadsrättsföreningen 
gjort vad som krävs av den: 

1. tillsägelse om störningar i boendet 
2. tillsägelse att avhjälpa brist 
3. uppmaning att betala insats eller 

upplåtelseavgift 
4. tillsägelse att vidta rättelse 
5. meddelande till socialnämnden 
6. underrättelse till panthavare 

angående obetalda avgifter till 
bostadsrättsföreningen 

7. uppmaning till juridiska personer, 
dödsbon med flera angående nekat 
medlemskap 
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Andra meddelanden till medlemmarna 
sker genom anslag på lämplig plats inom 
föreningens fastighet eller genom brev. 
   Bostadsrättsföreningen får till 
medlemmarna eller till någon annan då 
krav enligt lag finns på skriftlig information 
använda elektroniska hjälpmedel. 
Närmare reglering av förutsättningar för 
användning av elektroniska hjälpmedel 
anges i lag. 

 

SÄRSKILDA BESLUT 

§ 46 Bostadsrättsföreningens fastighet 
och tomträtt 

Styrelsen eller firmatecknare får inte 
utan föreningsstämmans godkännande 
avhända bostadsrättsföreningens 
fastighet, del av fastighet eller tomträtt.  

Styrelsen eller firmatecknare får inte 
heller riva eller besluta om väsentliga 
förändringar av bostadsrättsföreningens 
hus eller mark såsom väsentliga till-, ny- 
och ombyggnader av sådan egendom.  

Styrelsen eller firmatecknare får ansöka 
om inteckning eller annan inskrivning i 
bostadsrättsföreningens fastighet eller 
tomträtt. 

§ 47 Särskilda regler för giltigt beslut 
För giltigheten av följande beslut krävs 

godkännande av styrelsen för HSB: 
1. beslut att överlåta bostadsrätts-

föreningens fastighet, del av 
fastighet eller tomträtt 

2. beslut om ändring av bostadsrätts-
föreningens stadgar 

 
För giltigheten av följande beslut krävs 

godkännande av styrelsen för HSB och 
HSB Riksförbund: 

3. beslut att bostadsrättsföreningen 
ska träda i likvidation eller 
fusioneras med annan juridisk 
person 

4. beslut om ändring av bostadsrätts-
föreningens stadgar som inte 
överensstämmer med av HSB 
Riksförbund rekommenderade 
normalstadgar för bostadsrätts-
föreningar 

§ 48 Utträde ur HSB 
Om ett beslut innebär att 

bostadsrättsföreningen begär sitt utträde 
ur HSB blir beslutet giltigt om det fattas 
på två på varandra följande förenings-
stämmor och på den senare förenings-
stämman biträtts av minst två tredjedelar 
av de röstande. 

    Vid utträde ur HSB ska bostadsrätts-
föreningens stadgar och firma ändras 
utan tillämpning av § 47. 

§ 49 Upplösning 
Om bostadsrättsföreningen upplöses 

ska behållna tillgångar tillfalla 
medlemmarna i förhållande till 
bostadsrättslägenheternas insatser. 

 
Stadgarna antagna vid föreningsstämmor 2017-04-26 och 2018-04-xx 

 
 
 
Firmatecknare    Firmatecknare 
 
 
 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
 

Godkännes av HSB Stockholm ekonomisk förening 
 
 
 
Namnteckning    Namnteckning 
 
 
 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
 

Godkännes av HSB Riksförbund ekonomisk förening 
 
 
 
Namnteckning 
 

___________________________________________ 
   Namnförtydligande 



Ordlista
Årsredovisning: Består av en förvaltningsberättelse 
samt den ekonomiska redovisningen.

Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen 
som i text förklarar verksamheten kallas för för-
valtningsberättelse (ibland verksamhetsberättelse eller 
styrelseberättelse). Förvaltningsberättelsen talar om 
vilka som haft uppdrag i föreningen, vad som i huvud-
sak förekommit samt redovisar en del fakta om antalet 
medlemmar m m.

Den ekonomiska redovisningen, bokslutet, följer 
den EU-anpassade årsredovisningslagen. Redovis-
ningen består av resultaträkning, balansräkning och 
noter. I resultat- och balansräkningarna redovisas 
klumpsummor. Noterna innehåller mer detaljerad 
information.

Resultaträkningen visar vilka intäkter respektive 
kostnader föreningen 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 intäk-
terna till kostnaderna. Med andra ord ska årsavgifter-
na 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 (skuldsi-
dan). 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 fonder. 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 resultat-
räkningen 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 bo-
stadsrättsföreningens omsättningstillgångar med dess 
kortfristiga skulder. Är omsättningstillgångarna större 
än de kortfristiga skulderna, är likviditeten tillfredstäl-
lande.

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. Fondbe-
loppet enligt balansräkningen utvisar den samman-
lagda behållningen av samtliga bostadsrätters tillgodo-
havanden. 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 borgensförbindelse 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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