ÅRSREDOVISNING
2015

Felanmälan

Felanmälan eller frågor om hyresavier görs
alltid hos HSB Stockholms Servicecenter.
Via webben görs antingen felanmälan på
föreningens hemsida flik “Felanmälan”, eller
på HSB:s hemsida under flik “Nyheter”.
För övriga frågor ställs till Styrelsen.
Samtliga telefonnummer finns i varje trapphus.
Felanmälan av Portkodsystem eller beställning
av extra brickor kontakta styrelsen.
Vid frågor eller problem som gäller våra nya
fönster med nya fönster gör felanmälan direkt
hos Fog & Fönster eller kontakta styrelsen.

1. Välj “Förmannen”

2. Tresiffrig lägenhetsnummer

3. Fyll i alla uppgifter

4. För snabbare hantering välj Ärendetyp

5. Beskriv noga

6. Nu kan du även bifoga bild eller annan dokument

7. Tryck på skicka!

BRF FÖRMANNEN

Inbjudan
Föreningens årsstämma kommer i år att hållas på Mornington Hotell, våning 6, Onsdagen
den 11 Maj 2016. Mornington Hotell har adress Norrbyvägen 30. Det kommer att vara väl
affischerat i entrén på hotellet vilken våning och lokal vi kommer att använda.
Agenda för kvällen:
18,00 Välkommen – dörrarna öppnas
I samband med detta bjuds på kaffe.
19,00 Start av årsstämman
I samband med årsmötet finns även möjlighet att ställa frågor till styrelsen.
Inkomna motioner skall behandlas av stämman.
Anmälan skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 maj 2016.
Du meddela vem som helst i styrelsen per telefon, sms eller med talongen.
Anmälan kan även ske per e-mail: brf.formannen@gmail.com, glöm inte att ange namn,
tresiffrigt lägenhetsnummer samt antal personer.

Varmt välkomna

JA, jag/vi kommer till stämman den 11 maj 2016

Namn:

Lgh nr

Antal personer

Medlemmarna i HSBs Brf Förmannen inbjudes härmed till ordinarie föreningsstämma.
Tid:
Plats:

Onsdag den 11 maj 2016, kl 19,00
Mornington Hotell

DAGORDNING
1. Föreningsstämmans öppnande.
2. Val av stämmoordförande.
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
4. Godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet.
7. Val av minst två rösträknare.
8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
9. Genomgång av styrelsens årsredovisning.
10. Genomgång av revisorernas berättelse.
11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
12. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens
ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av
föreningsstämman.
15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
17. Presentation av HSB-ledamot.
18. Beslut om antal revisorer och suppleant.
19. Val av revisor/er och suppleant.
20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen.
21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande.
22. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB.
23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda
ärenden som angivits i kallelsen.
24. Föreningsstämmans avslutande.

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt
gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i
föreningen har medlemmen en röst. Medlem som inte betalt 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.
Ombudet ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakt skall vara i original och gäller
högst ett år från utfärdandet. Ombud får bara företräda en medlem.
Medlem får vid föreningsstämman medföra ett biträde.
OBS Medtag legitimation.

Välkommen önskar styrelsen

HSB BRF FÖRMANNEN I STOCKHOLM

Styrelsen för HSBs bostadsrättsförening Förmannen i Stockholms (org.nr. 7020007097) får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under
räkenskapsåret 2015-01-01 till 2015-12-31.
Förvaltningsberättelse
Föreningen bildades 1938-11-13, registrerades 1940-12-18 och har efter renovering
nytt värdeår 1993. Föreningen äger och förvaltar fastigheterna:
Lindaren 2
Lindaren 3
Avläsaren 3
Avläsaren 4
Avläsaren 5
Avläsaren 6
Avläsaren 7
Avläsaren 8
Avläsaren 9
Svarvaren 2
Förmannen 2
Förmannen 3
Förmannen 4
Förmannen 5
Förmannen 6
Förmannen 7

Björkbacksvägen 10-12
Björkbacksvägen 16-18
Björkbacksvägen 24-26
Björkbacksvägen 28-30
Björkbacksvägen 32-34
Björkbacksvägen 36-38
Björkbacksvägen 40-42
Björkbacksvägen 44-46
Björkbacksvägen 48-50
Granbacken 7-9
Granbacken 16-18
Tallbacksvägen 11-13
Tallbacksvägen 7-9
Tallbacksvägen 3-5
Lindstigen 1-7
Granbacken 2-10

Sammanlagt 37 portar med 223 lägenheter upplåtna som bostadsrätt.
Medlemmar
Förutom HSB Stockholm, HSB Stockholms styrelseledamöter och suppleanter har
föreningen 223 medlemmar. Under räkenskapsåret har 34 lägenhetsöverlåtelser ägt
rum.
Föreningsfrågor
Föreningen har haft en ordinarie stämma, 2015-05-07 då 39 röstberättigade
medlemmar närvarade varav 7 med fullmakt.
Styrelse
Styrelsen har sedan föregående ordinarie föreningsstämma haft följande
sammansättning:
Ordinarie ledamöter
Olof Larde
Cyrus Swire
Per Clarin
Per Horneij
Michael Gustafsson
Hugo Lindberg

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ekonomi
Ledamot
HSB representant (till 30/6)

Susanne Ripén
Perihan Caglayan

HSB representant (1/7 till 30/11)
HSB representant (från 1/12)

Suppleanter
Daniel Larsson
Marigold Vermehren
Vid kommande föreningsstämma står följande medlemmar i tur att avgå eller väljas
om: Per Clarin, Per Horneij, Michael Gustafsson, Daniel Larsson och Marigold
Vermehren
Firmatecknare
Föreningens firmatecknare har varit Olof Larde, Per Horneij, Michael Gustafsson, Per
Clarin samt Cyrus Swire, två i förening.
Revisorer
Revisorer har varit Ann-Charlotte (Lotta) Olsson (ord) och Angelica Ask (suppl) samt
Borevision AB; av HSBs riksförbund utsedd revisor.
Föreningens revisorer är båda valda på ett år.
Valberedning
Sedan föregående föreningsstämma 2015-05-07 har valberedningen bestått av
Jacob Löfgren, Jannice Nikander, Kim Tapper och Oscar Fagerlund.
Alla fyra är valda på ett år.
Ombud vid distriktsstämma
Styrelsens ordinarie ledamöter har varit föreningens ombud vid distriktsstämman för
HSB Stockholms distrikt 8. Suppleanter har varit styrelsens suppleanter.
Sammanträden
Ordinarie föreningsstämma hölls 2015-05-07. Styrelsen har under räkenskapsåret
hållit 12 protokollförda ordinarie sammanträden.
Anställda
Föreningen har inte haft några anställda.
Arvoden och ersättningar
Arvoden till förtroendevalda har utgått med 182 028kr inklusive sociala avgifter.
Fastigheterna
Året har präglats av en viss återhållsamhet efter det hektiska 2014
 Ombyggnad av lokaler till lägenheter i fastigheten vid Lindstigen 1
 Reparation av entréer och tvättstuga Björkbacksvägen16-18
 Inventering av lägenheterna
 Inventering av tvättstugor
 Nytt torkskåp på Tallbacksvägen 13
 OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll)

Framtida underhåll
Styrelsen följer en 20-årig underhållsplan som revideras kontinuerligt. Förutom
periodisk återkommande åtgärder utför vi grundrenoveringar i den takt som vår
ekonomi tillåter.
Planerade åtgärder 2016
 Asfaltsytan och marken på entrésidan av Lindstigen
 Reparation av fasadskador
 Projektering av renovering av tvättstugor
 Renovering av föreningslokalen
 Målning av några trapphus på Björkbacksvägen
 Reparation av cisternutrymme vid Tallbacksvägen 13.
Årsavgifter och hyror
Årsavgifterna har höjts med 1,5% från och med januari för att finansiera fönsterbytet
2014.
Andelstal
Avgifterna för lägenheterna i föreningen baseras på andelstal. Dessa är uträknade
utifrån de insatser som åsattes lägenheterna efter byggnationen 1938-40. Då husen
längs Björkbacksvägen färdigställdes året efter de övriga och då var dyrare att bygga
så fick lägenheterna i dessa fastigheter högre insatser och därmed högre avgifter än
övriga. Detta innebär att avgiften för två, i övrigt likvärdiga, lägenheter skiljer sig.
Studieverksamhet
Per Horneij har gått ekonomikurs och budgetkurs, Per Clarin och Cyrus Swire har
deltagit i HSBs styrelsekonferens, Lotta Ohlsson har gått en revisorskurs.
Ekonomi
HSB har skött fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel och markskötsel.
Föreningen har avtal med Com Hem AB för kabel-TV och Internet samt även
föreningens fastighetsnät.
Städning inom fastigheterna har skötts av HSB Städ.
Ekonomin har skötts av HSB Stockholm enligt avtal.
Föreningen är försäkrad genom Folksam.
Föreningens största enskilda utgift är uppvärmning som brukligt.
Om föreningens lån se nedan.
Ränteswap
Tre av föreningens lån nu ligger i Nordea som ränteswappar, tre som rörliga.
Styrelsen har valt att inte lösa ett av lånen utan istället investera detta kapital i
föreningen i enlighet med underhållsplanen. Våra kontakter på Nordea besöker oss
en gång om året för att gå igenom läget och föreslå eventuella förändringar.
Förväntad framtida utveckling
Budget för 2016 visar på ett utfall efter finansiella poster på -868 931kr.
Under verksamhetsperioden görs avsättning till yttre fond på 1 100 000.

Flerårsöversikt
Nyckeltal
Nettoomsättning
Resultat efter
finansiella poster
Årsavgift*, kr/kvm

2015
10 207

2014
10 087

2013
9 860

2012
9 860

2011
9 838

355

1 033

-145

-1 194

201

991

971

957

957

957

Drift**, kr/kvm

610

575

575

613

567

4 859
7,6

4 900
6,9

4 548
5,3

4 575
5,9

4 592
7,9

Belåning, kr/kvm
Soliditet, %

Förslag till resultatdisposition
Styrelsens disposition:
Balanserat resultat före fondreglering
Årets resultat
Styrelsens ianspråktagande av yttre fond enligt underhållsplan
Styrelsens avsättning till yttre fond enligt underhållsplan
Summa till stämmans förfogande

107 999
355 420
413 736
-1 000 000
- 122 845

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
med tilläggsupplysningar.

MOTION 1
Ändra tillvägagångssättet för hur vi utser nya medlemmar till bostadsrättsföreningens styrelse.
Idag uppfattar jag det som att det är som följer:
1. En valberedning djupintervjuar de personer som anmält intresse att bedriva styrelsearbete.
2. Sedan lägger valberedningen fram resultatet vid dessa intervjuer för styrelsen, i detta resultat ligger då deras personliga omdömen
om de intervjuade personerna, detta då inga andra underlag än deras högst personliga frågor ställs vid dessa intervjuer.
3. Sedan föreslår styrelsen för Föreningsstämman de som dom ser som de lämpligaste kandidaterna för kommande års styrelsearbete.
4. Sedan beslutar Föreningsstämman vilka av dessa som skall väljas.
Denna nuvarande metod är en sedan länge känd och vedertagen arbetsmetod som används vid de tillfällen där man behöver en viss
typ av persontyper, t.ex. brandmän, poliser och piloter, d.v.s. man vill gallra igenom en eftersök persontyp.
Detta tillvägagångssätt är ej heller en odemokratisk ordning, däremot finns det en viss överhängande risk att vi får en styrelse som
inte består av ett genomsnitt av våra medlemmar och det tjänar varken medlemmarna eller brf förmannen på.
Jag föreslår därför att vi istället tillämpar denna metod.
1. Valberedningens huvudsakliga uppdrag är att ta fram namn på personer som är intresserade av att ingå vid föreningens
styrelsearbete
2. Sedan lägger valberedningen fram dessa namn för styrelsen.
3. Sedan får dessa personer presentera sig på den Ordinarie Föreningsstämman
4. Sedan beslutar Föreningsstämman vilka av dessa som skall väljas
Styrelsens förslag:
Motionen beskriver ett tillvägagångssätt som inte stämmer med verkligheten, valberedningen arbetar självständigt.
Styrelsen ska inte kunna påverka valberedningens arbete. Vi föreslår avslag på motionen och att nuvarande arbetssätt bibehålls.

.............................................................................

MOTION 2
Jag föreslår att brf förmannens styrelse inte skall föreslå bifall eller avslag på motioner inlämnade till den årliga stämman eller
eventuella extrastämmor.
Styrelsens förslag:
Styrelsen har ingen åsikt i frågan.

.............................................................................

MOTION 3
Jag föreslår att det vid varje beslut vid årsstämmorna skall det i fortsättningen finnas tre naturliga alternativ att rösta på, det vill
säga att antingen:

1.
2.
3.

Bifalla motionen
Föra motionen vidare till en Arbetsgrupp, detta för att sedan eventuellt kalla till ett extra medlemsmöte för beslut.
Avslå motionen

Styrelsens förslag:
Möjligheten finns och har alltid funnits.

Styrelsens motion till stämmän 2016
Angående föreningens stadgar och andelsvärde, andelstal
Brf. Förmannen antog nya stadgar 2014.
I samband med ombildandet av lokalerna på Lindstigen upptäckte HSB:s jurister ett fel som insmugit
sig i dessa stadgar vilket ingen noterade eller förstod vid antagandet.
I nuvarande stadgar står om andelstal.
Föreningen har enligt ekonomiska planen inga andelstal. Vi har andelsvärde.
Således består felet i våra stadgar att det står andelstal när vi har andelsvärde.
Skillnad mellan andelstal och andelsvärde är förenklat olika metoder att ange lägenheters
ekonomiska del av föreningen.
I praktiken är skillnaden mellan andelstal och andelsvärde liten, dock är det lättare att hantera små
ändringar, typ en ny lägenhet, med andelstal. Med andelsvärden måste hyresnämnden blandas in
även för små ändringar.
HSB:s jurister rekommenderar att ändring utförs snarast.
Stämman står nu inför två val:
1. Ändra i nuvarande stadgar från andelstal tillbaka till andelsvärde.
För att göra detta krävs 2 (två) stämmobeslut.
2. Anta förslag till andelstal i stället för andelsvärde.
Denna förändring innebär ingen ändring i avgifter m.m. till föreningen utan får endast
stadgar och ekonomi att stämma.
Styrelsen och medlemmarna är medvetna att frågor om andelstal finns i och med andra motioner till
stämman.
Denna motion har inget samband med andra motioner/frågor utan ska endast klarlägga och fastställa
nuvarande status mellan stadgar och ekonomiska plan.
Innan andra frågor kan diskuteras behöver denna fråga lösas.
Styrelsens (och HSB:s jurister) rekommenderar att välja andelstal (förslag 2) enligt ovan.

Inför ett andelstalssystem som baseras på en gemensam beräkningsformel

Bromma 2016-02-24
MOTION

Bakgrund Björkbacksvägen och Granbacken/Lindstigen/Tallbacksvägen uppfördes från början som två helt separata bostadsrättsföreningar. Tidigt valde de att slå samman
de två och då valde de att behålla de olika beräkningsgrunderna för dess andelstalssystem. Detta har över åren lett till en oacceptable spridning på våra månadsavgifter.
Produktionskostnaderna är för länge sedan betalda så idag består föreningens kostnader baserade på lån från den omfattande renoveringen som gjordes 1992-1994 samt
avsättningar för nu- och framtida renoverings. och underhållsarbeten. Dessa anser vi skall fördelas rättvist utifrån en gemensam beräkningsformel.

Som exempel kan nämnas att det på Granbacken/Lindstigen/Tallbacksvägen kan skilja så mycket som 472 kr/mån (5664 kr/år) mellan två 42-kvadratare, på Björkbacksvägen
är spridningen inte lika stor men det kan skilja nästan 330 kr/mån (3960 kr/år) mellan två 38-kvadratare. Diagrammet nedan visar hur mycket mer (ovanför strecket) eller
mindre (nedanför strecket) respektive lägenhet skulle betala i månadsavgift om vi skulle tillämpa ett andelstalssystem som baseras på en gemensam formel.

Lite grovt kan man säga att Björkbacksvägen i snitt får en lägre kostnad om 161 kr/mån och Granbacken/Lindstigen/Tallbacksvägen får i snitt en höjning om 228 kr/mån.
Samtlig data baseras på 36 lägenheter på Granbacken/Lindstigen/Tallbacksvägen samt 49 på Björkbacksvägen. Samliga data har vi fått av styrelsen. Diagrammet finns även i
en mycket bättre upplösning på www.eddievan.com/brfformannen.png

Styrelsens svar på motion om
andelstalssystem baserat på en
gemensam beräkningsformel
Föreningen har aldrig varit uppdelad i två, däremot fick föreningen först tillgång till fastigheterna på Lindstigen,
Tallbacksvägen och Granbacken, 1938, sedan de på Björkbacksvägen, 1939.
De andelsvärden vi har baseras på byggkostnaden för de två delarna, hur stor lägenheten är, vilket våningsplan den ligger på
och om den har balkong eller inte.
En förändring av andelstalssystem kräver ett stämmobeslut med tvåtredjedels majoritet. För att fatta ett sådant beslut måste
det finnas en beräknad andelstalslista så att föreningsmedlemmarna klart kan förstå vad ett beslut betyder för dem.
Det innebär att denna motion inte kan ligga till grund för en förändring av andelstalssystemet.

HSB Bostadsrättsförening Förmannen i Stockholm
www.formannen.net
brf.formannen@gmail.com
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