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Att bo i en bostadsrdttsfcirening
- vad innebdr det?

. I en bostadsrattslorening bor du till sjiilvkostnadspris. Det ar ingen annan som danar pengar
pi ditt boende. Arsavgiften (: minadsavgiften, "hyran" ginger l2) tiicker loreningens lin,
driftskostnader och londavsiiftningar fur t er reparationer och underhill.

. Med bostadsriitt "iigei'du inte din liigenhet i egenttig mening. Du iiger dock
bostadsriittslbreningen tillsammans med Ovriga medlemmar/bostadsrattsinnehavare och har
diirmed enligt bostadsriittslagen en "i tiden obegriinsad nyttjanderatt" till din bostad. Du kan
inte bli uppsagd si lange du fullg6r dina skyldigheter Du bor trygg.

. Du och dina grannar bestammer sjalva hur ftrreningens mark och gemensamma lokaler ska
anvindas. Varje ir viiljer ni en styrelse bland er boende. Styrelsen har i uppdrag att skota
loreningens f-orvaltning och ekonomi. Med i styrelsen sitter aiven en ledamot lrin HSB, d&
ftireningen iir medlem i HSB.

Ta vara pfl ftirdelarna med att bo i bostadsrritt. Du ir med och iiger husen och miljiin.
Du fir full insyn i ftirvaltning och ekonomi.

I'a boh'e omslcrgets insidafinns en ordlista med.forklaringar till nagya ov de vanligaste
hqyeppen nm Jbrekommer i en ar.sredovisning.
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KALLELSE TILL FORENINGSSTAMMA
Medlemmarna i HSB:s Brf Akallahdjden kallas hrirmed till ordinarie fdreningsstztmma
torsdagen den 24 maj kl 19.00 i Akalla By. Kaffe serveras ft'6n kl 18.30.

Da9() nrns
F0reningsstammans oppnande

Val av stdmmoordforande
Anmiilan av stammoordforandens val av protokollforare
Godkiinnande av rostlangd
Friga om nArvaroratt vid foreningsstiimma

Godkinnande av dagordning
Va[ av tvfl personer att jiimte stiimmoordforanden j ustera protokollet
Va[ av minst tvi rostriiknare
Fr&ga om kallelse skett i behorig ordning
Genomging av styrelsens irsredovisning
Genomging av revisorernas beriittelse
Beslut om faststiillande av resultatriikning och balansriikning
Beslut i anledning av bostadsrattstbreningens vinst eller forlust enlig den faststiillda
balansrtikningen
Beslut om ansvarsfrihet fbr styrelsens ledamoter
Beslut om anoden och principer for andra ekonomiska ersiittningar for styrelsens ledamoter,
revisorer samt valberedning
Beslut om antal styrelseledamOter och suppleanter
Val av styrelseiedamoter och suppleanter
Presentation av HSB-ledamot
Beslut om antal revisorer och suppleant

Val av revisor/er och suppleant
Beslut om antal ledamoter i valberedningen
Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordforande
Val av ombud och ersaltare till distriktsstaimmor samt ovriga representanter i HSB
Godkiinnande av fOreningsstiimmans beslut 2018-0,+-12 att anta nya stadgar.

Beslutet vid den lorsta loreningsstiimman fattades med acklamation. Beslutet skall lor att vara
giltigt bitradas av minst tvi tredjedelar av de rostande vid denna andra stiimma.

Av styrelsen till loreningsstiimman hiinskjutna frigor och av medlemmar anmiilda iirenden som
angivits i kallelsen
25. l. Motion frin Peter Yeung giillande portar och trad
25 2 Forslag lrAn styrelsen giillande trafikhinder pi omridet
Foreningsstammans avslutande

t4
l5

24

t6
t7
l8
19

20

2t
.))

25

26

F6r information om deltagande i stamma, ombud, fullmakter och rostning, se $ l8 i foreningens
stadgar. Dessa finner du pi loreningens hemsida.

MEDTAG OVEN]-ATETSEAVTAL / BOSTADS RATTSBEVIS !

U ppsettes 2018-04-25



Brf Akallahiijden i Stockholm
Org nr 716416-6493

Arsredovisning fti r riikenskapsiret 20 I 7

Styrelsen avger foljande irsredovisning.

Innehill

forvaltningsberiittel se

resultatrzikning
balansrtikning
kassafl6desanalys
noter

Om inte annat stirskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser
foresiende ir
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Fti n'altningsberiittelse

Allmiint om verksamheten

Ftireningen
F6reningens iindamil iir att framj a medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i foreningens hus
uppllta bostadslSgenheter och lokaler till nytt_iande utan tidsbegriinsning.

Bostadsrattsforeningen bildades den 27 februari 1979 och registrerades hos Lanssry-relsen den l7
april 1979 som Brf Tomei nr 194 i Stockholm. Namnbytet till Brl Akallahojden skedde efter beslut
vid medlemsmoten den Tjuni och den 3 september 1995 och registrerades hos Patent- och
reigstreringsverket den I I december 1995, och har sitt sate i Stockholms kommun. Fdreningens
ekonomiska plan iir registrerad hos Bolagsverket I 988- l2- t 9. Foreningens nu giillande stadgar iir
registrerade hos Bolagsverket 2015-09- 17.

Stiimmor
Ordinarie irsstamma holls 20 I 7-05-03.
Under iret har styrelsen haft l4 st protokollforda styrelsemoten

Styrelsen
Foreningens angeliigenheter handhas av styrelsen. Styrelsen vlilj s pi f6reningsstiimma
Pi foreningens ordinarie irsstiimma valdes nedan styrelse.

Love Strandberg
Reija Rissanen
Catharina Ihrman
Martin Nylander
Sofia Holander
Paul Gubril
Carmen Gonzalez
Annette Amkil
Tero Rautiainen
Jan Olofsson

Valberedning
Lars Asplund
Anne-Marie Andersson
Monica Danielsson

Ordforande
Vice ordforande
Sekreterare
Ekonomiansvarig
Ledamot
Ledamot, Distriktsombud
Ledamot
Ledamot
Suppleant
HSB representant

Revisorer
HSB Riksf6rbund utser fbreningens ordinarie externa revisor

Foreningsvald revisor
Kristin Lidbtick
Kerstin Harnesk

Sammankallande -+

Brf Akallahojden i Stockholm
716416-6193

Foreningen ar efi se kallat privatbostadsforetag (akta bostadsriittsforening). Det innebar att
l6reningens intiikter i huvudsak kommer i form av irsavgifter frin foreningens medlemmar.
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Yngve Segerstr6m

Ftirvaltning
Frin 2017-01-01 bitrader PRIMAR Fastighetsfon'altning AB styrelsen med ekonomisk forvaltning
varldr bokslut och irsredovisning framtagits av detta f6retag.

Fastigheten
Foreningen,iger och fdrvaltar fastigheterna Pargas 3 (barnstuga), Pargas 4, 5, 7 (bostadshus), Pargas
6 (foreningslokal) och Pargas 8 (parkeringsdiick) i Stockholms kommun. Stadsmuseet anser Pargas 4,
5, och 7 besiua ett hogt kulhrrhistoriskt varde.

Fastighetema omfattar 25 huskroppar med sammanlagt 271 ltigenheter och 8 lokaler (varav I

liigenhetslorskola och I kommunalt arbetscenter). 1 fristiende foreningslokal och I fristiende
forskola. T otal ytaar 22 349 kvm. Foreningen har dven 1 parkeringsdlick om ca 9 000 kvm.

Fordelning av foreningens lastigheter pe objektstyp

Fastighetema byggdes iren 1975-76 av John Mattssons Byggnads AB. Forsta inflyttning skedde l5
maj 1976. Fastighetema forviirvades av HSB med tilltrade den I maj 1979.

Fdreningen har under 2017 varit fullviirdesldrsiikrad i Protector. I lorsdkringen har under Sret ingitt
styrel sean svarsfu rsiikri ng.

Fastigheternas tekniska status
Underhillsplan fdr periodiskt underhill har upprattats av styrelsen. Planens syfte br att siikerstiilla
medel lor det planerade underhill som kr,ivs frir att hilla ldreningens f'astigheter och mark samt
utrustning i gott skick. Planen ligger iiven till grund 16r styrelsens forslag till stamman om reservering
till eller i ansprAkstagande av underhallstbnd. Under iret utfort underhill framgir av
resultatriikningen och tvi punkter kommenteras kort nedan.

- Oversyn av varmesystemet har giorts. Byte av ventiler i lagenhet och fortsatt arbete i ktillarna
kommer att genomforas 2018.

- Renovering av garaget har utforts, men ytterligare itgarder kommer att behdva vidtas under 2018
Besiktningsanmiirkningar tillsammans med ytterligare impregnering kan piverka hyresgaster.

G

Objekt Antal kvm
Bostadsratter 271 20 444
Lokaler l0 I 905
Parkering o garagepl. 361 9 000
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Styrelsen har tillsammans med PRIMAR genomf'ort lopande besiktningar av lastigheten under 2017,
framf'or allt i samband med vZirmeproblematiken.

Tidigare er har stdrre atgarder pi fastigheterna skett enligt nedan

Byggnadsdel
Fasad
Stammar
Tak
Vatten och vtirme
Fasad
Garage
Forskola

Vindar, kallare
Ventilation
Forskola
Vindar
Entr6er

Atgard
Milning av tradetaljer pi t'asad

Spolning av avloppsstammar
Atgarder gZitlande taksiikerhet
Byte av expansionskiirl och stamventiler
Milning av utviindiga entrder
lmpregnering och utvzindig milning

Golvbyte och milning pi Akalla Hill

2018
2018
20 l8
20t9
2020

Viisentliga hiindelser under riikenskapsaret

201 7-0 I -0 I bytte foreningen fbrvaltare. Brl Akallahoj den har nu avtal om administrativ, ekonomisk
och teknisk fcinaltning med PRIMAR Fastighetstbrvaltning AB. Fdreningen ar lortsatt medlem i
HSB,

20 I 7-0 l-0 I avslutades iven det kollektiva bostadsrattstillagg som floreningen tidigare tecknat

l\l ed I enr si nfo rm ation

Antal medlemmar vid irets bdrjan
Antal medlemmar utgitt
Antal medlemmar tillkommit
Antal medlemmar vid irets slut

353
3l
35

357

Under verksamhetsiret har 22 laigenhetsoverletelser agt rum

Overl6telse- och pantsattningsavgifl tas ut enligt stadgarna. Overlitelseavgiften betalas av siiljaren
och pantsiittningsavgift av pantsattaren -G

Tidpunkt
20t4120ts
20t5
20t6
2016
2017
2017
201'il2018

Atgarder gallande brandstikerhet
OVK

Renovering av Akalla Hills yttertak
Tilliiggsi solering
Oversyn av portar och eventuellt byte av lessystem.

Nedan redovisas pigiende eller tiamtida storre underhillsitgarder f<ir de nlirmast kommande iren.
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Flerirstiversikt

Nettoomsa$ning
Resultat efter finansiella poster
Fastighetslin, kr/kvm
Arsavgifter, kr/kvm

Soliditet

Ftiriindringar i eget kapital

Vid arets borian
Resen'ering -vttre tbnd
IanspriktaSande fond
Flxtra avsziftning fbrd
Balanseras i n1 riikning
Arets resultat
Vid arets slut

20t7 20t6 20t5 2014 2013
t6 733

29'7

I 381
647

t6 763
1 680
1 425

647

16 467
t'773
I 547

629

t5 724
J.,'+

l 684
599

s( ls)

t4 610
428

1738
582

Ii)talt

tkr
tkr

% 38% 36Yo 33% 29o/o 28oh

hbetalda
il1satser

6 755 200

F ond t'or
underhall

Upplitelse
avgit'ter
769 tO\)

Balanseral
resultat Arcts rcsultirt

8 797 3,13

I 500 000
-3 95;l 6i0

I 0t5 950
-3 50() 0()1)

i 95.16i0

| 679 626 19 ()1'7 220

I 679 626

6 75-< 200 76') l{r0 ti 3.t2 713 3 150 106

-l (,79 616
297 L"3
297 173

291 t'71
l9 3l.t 693

Resultatdispostion

Till irsstiimmans forfogande stir f6lj ande medel

Balanserat resultat
Arets resultat
Reservering tilI underhil I sfond
lansprikstagande ur yttre fond

Till foreningsstiimmans f'orfogande

Behandlas si att

Balanseras i ny riikning

2 695 576
297 4'74

-3 500 000
3 954 630

I ,147 680

3 447 680
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Resu ltatr?i kning

Riirelseintiikter
Nettoomsattning
Ovriga intakter

Summa riirelseintfr kter

Riirelsekostnader
Fastighetskostnader
Personalkostnader
Avskrivning och nedskrivning av materiella
anl aggni ngstill gingar
0vriga rorelsekostnader

Summa riirelsekostnader

Rirrelseresultat

Finansiella poster
R,inteint?ikter och liknande resultatposter
Raintekostnader och I iknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Arets resultat

\ot 2017

t6 732 556
527 483

-14 080 788
-i90 485

l4 889
-396 509

-i8l 620

297 474

297 174

6( ls)

201 6

16 762 647
38 272

-12 159 286
-357 633

38 496
-157 75t

-,1l9155

| 679 626

| 679 626

2

-)

t 7 260 039 t6 800 919

I
5

6.7
8

- l 026 653
-l 081 019

-l 196 465
-988 654

-16 580 945 -14 702 038

679 094 2 098 88r

-a
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Balansriikning

Tillgingar

A nl iiggnings til lgi n ga r

Nlateriella anliiggningstillgringar
Byggnader och mark
I nventarier, verktyg och installationer
Ovri ga I ingfii stiga fbrdringar

O nr sI tt n i n qstillgir n ga r

Kortfristiga fordringar
Avgifts- och hyresfordringar
Avrilkni ngskonto HSB Stockholm
Placeringskonto HSB Stockholm
Ovriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intiikter

Summa kortfristiga fordringar

N{edlemskonto Fonus

Summa kortfristiga placeringar

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsiittningstillgingar

Summa tillgingar

Not

7(ls)

2017-12-3t 20 I 6- l2-31

6
7
o

44 212 906
406 047
244 017

89 481
I 400 839

t 477 883

618

1 462 063

4 462 063

5 940 584

50 803 554

45 t64 070
362 536
515 770

14 862 970 46 0'72 376

t39 236
t 487 467
2 651 962

9 593
830 t72

00

5 118 430

6t2

1 985 587

l 985 587

7 104 629

s3 177 00s

Summa materiella anllggningstillgingar

.G
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Balansrii kning

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital
Inbetalda insatser
Upplitelseavgilter
Fond t'6r yttre underhAll

Summa bundet eget kapital

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

LiLngfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Summa lingfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder til I kreditinstitut
Leverantdrsskulder
Skatteskulder
Medlemmamas inre fond
Ovriga kortfri stiga skulder
Upplupna kostnader och fbrutbetalda intiikter

Sumnra kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

8( l5)

2017-12-31 2016- l 2-3 INot

10

l0 900
| 967

39
147
361

2 741

000
700
09t
098
563
532

6 755 200
769 100

83427t3

r5 86701i

3150207
297 474

6 755 200
769 100

8 797 343

16 321 643

I 015 950
t 679 626

I 447 681 2 6e5 576

l9 i l4 694 19 017 219

25 33 r 876 28 2i I 876

25 331 876 28 23t 876

1l
t2

900 000
t 772 957

35 816
345 617
321 857

2 551633

6 156 984

50 803 554

5 927 910

51 177 005

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat
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Kassafltidesanalys

Den liipande verksamheten
Arets resultat
Avskrivningar

Kassafliide frin finansieringsverksamheten

Arets kassafltide
Likvida medel vid irets borjan

Likvida nredel vid irets slut

Not 20l7

297 474
I 026 653

| 324 t27

-498 882

229 075

l 054 320

182 753

182 75i

-2 900 000

-2 900 000

-t 662 927
6125 628

e( rs)

2016

1 679 626
I196465

2 876 091

-3 l7 093

676 817

i 235 815

296 256

296 256

-2 489 168

-2 489 168

6.7

Kassafliide frin den ltipande verksamheten ftire
ftiriindring av riirelsekapital

Ftiriindring i riirelsekapital
0kning/mi nskning ovriga kortfri stiga fordri ngar och
placeringar
Okni ng/mi nskni ng av kortlri sti ga skulder (exkl.
kortfristig del av skulder till kreditinstitut)

Kassafltide frin den liipande verksamheten efter
ftiriindringar av rtirelsekapitalet

lnvesteringsverksamheten
Investeringar/t'orsiiljningar av fi nansiel la anl.ti ll gingar 7

Kassafliide frin investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Minskning av linglristiga skulder l0

1 042 903
5 082 725

4 462701 6 t25 628o
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Noter

Not I Redovisnings- och viirderingsprinciper

Arsredovisning har uppriittats enligt Arsredovisningslagen och Bokfdringsniimndens allmiinna rid
2012:l (K3)

Avskrivningsprinciper
Avskrivningar enligt plan baseras pi ursprungliga anskaffningsvarden och beriiknad nytdandeperiod

Byggnader (komponenter) l5 - 120 ir
lnventarier 5 ir

Not 2 Nettoomsiittning

20t7 20 l6

Arsavgi fter, b ostaider
Arsavgitler el
Hyresintakter
Bredband
Ovrigt

Summa

Not 3 Ovriga intlkter

Forsdkri n gsersiittni n g
Forsrikringsersittning ang. vattenskada

Not { Fastighetskostnader

Skiitsel fastighet
Fastighetsskotsel
Stadning
Snoroj ning

13 24'7 376
2 400

3 303 791

2 799
t76 190

to5 796
421 687

16'132 556 t6 762 647

z0t7 20 l6

38 272

521 483

20t7

I 025 669
535,+07
107 83.+

13 217 292
2 400

3 315 878
3 780

t93 297

38 272

20 l6

I 106 488
539 396
245 523
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Ovrigt

Taxebundna driftskostnader
Uppviirmning
EI
Vatten
Sophitmtning
Kabel-TV
Fasti ghetslors2ikri ng
Tomtr,ittsavgald
Kommunal avgift & fastighetsskatt

Reparationer och liipande underhill
Reparationer

Liiner, ersiittningar, sociala avgifter
Arvoden till styrelsen
Sociala avgifter enligt lag och avtal

Summa

2 095 848 I 189 799
Planerat underhrtll
Planerat underhill 3 95463 I 2 485 512

395463 I 2 .185 5 l2

Summa l4 080 789 12 159286

Not 5 Personalkostnader

F6reningen har ingen anstiilld personal. Kostnadema avser arvoden till styrelsen i enlighet med beslut
pi irsstlimman.

20t7 20 t6

20t7

I t9t

1670 r0l

2797 490
329 720
627 612
205 698
392 209
364 105

I l7l 300
472 075

6 -160 209

2 095 848

3 l3 607
76 878

-r90 485

il(15)

20 l6

,l 0118

I 895 455

2 926 5l
348 910
610 706
272 280
412 392
396 978

r 161405
459 338

6 588 520

I 189 799

274 725
82 908

357 613.G
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\ot 6 B-vggnader och mark

Ingiende ackumulerade anskatlningsvZirden

Utgiende ackumul erade anskaffningsviirden

lngiende ackumulerade avskrivningar
Arets virdeminskning byggnader

Utgiende ackumulerade avskrivningar

Utgiende restvarde enligt plan

Taxeringsvirde
Taxeringsvarde byggnad bostiider
Tareringsr lirde mark bosttlder

Not 7 lnventarier, verktl'g och installationer

Ingiende ackumulerade anskaffningsv2irden

Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

In96ende ackumulerade avskrivni ngar
-Avskrivningar

Utgiende ackumulerade avskrivningar

Utgiende resrY-arde enligt plan

l2( r s)

2017-17-31 2016-12-31

60 962 093 60 962 093

60 962 093 60 962 093

-16 749 190 -15 798 025

14 212 903 45 164 068

-t5 798 025
-95 I 165

120 400 000
i3 l71 000

-t1676 t23
- r r2l 902

120 400 000
33 l71 000

-206 486
-74 563

-281 049

362 516

2017-12-31 2016- t2-31

762 585 643 585

762 585 6'+3 585

-281 049
-75 489

-i56 518

406 017

G
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Not 8 Ovriga riirelsekostnader

Ekonomi sk l6rvaltning och revrsron
Forbrukningsinventarier & material
Foreningskostnader
Administration och kommunikation
Konsult
Juridiska itgarder
Ovri ga tbrvaltni ngskostnader

Summa

Not 9 6vriga lingfristiga fordringar

Ingiende anskaffningsviirden

Utgiende ackumulerat anskaffningsviirden

Utgiende bokfort varde

Not l0 Skulder till kreditinstitut

Laneinstitut Ranta

li(rs)

20r6

640
150
59

ll8
7t

I
42

20t7

637
058
07t
042
557
020
634

8 5il
97 493

629 692
67 304
53 031

132 603

l 083 019 988 65:l

20t7 2016

244 017 545 7'70

244 017 545 770

244 0t7 515 770

Bundet trll lngaende skuld Arets arnortering Utgaende skuld
Stadshr.potek -l I3
Stadshl potek -(,t)3
Sladshl potek -082
Stadshr potek -() I ti
Stadsh\ potek -020
Stadshr potek -55-1

Sladsh) potek {80

201 9-06-0 I

20 t 8-06-01
201 rJ-01-0 I
2018-03-01
20I8-03-0I
201 8-0.1-30
2()20- l2-0 t

5 .+82 600
5 t25 000
3 .+92 550
3 6l0 000
.l 0l0 63ti
3 360 3.1.1

I 050 7.14

-200 000
- 100 000

-2 100 000

-2(n 000
-200 000
- t00 000

l -39Yo
l.24yo
1.20%
1.15.%

l.-15%
l.ll%
1.20%

5 282
5 025
1392
3 6t0
3 tit0
3 16()

I950

(d)0

u)0
5_s 0
(xx)

63u
3.1.t

711

Sunrma

Not ll 6vriga kortfristiga skulder

Depositionsavgilter
Avr. Primiir Pant& overl.avg
Kiillskatt

-l 9(X) 0(X) 26 23t 8'16

20t7 2016

-280 222
2 004

-46 132

-280 222

-41 634

29 13 I tt76

.O



Brf Akallahojden i Stockholm
7 t6416-6493

Avr. Soc. avg.

Not l2 tipplupna kostnader och ftirutbetalda intiikter

Avtalsplacerade betalni ngar
Forskottshyror och avgifter
Upplupna sociala avgifter
Uppluppna rantekostnader
Ovr. upplupna kostn./forutbet. int.

Summa

Stiilldx siikerheter

l1( l s)

2017 2016

-37 214

-16 r 56,+ -321 856

2017 -12-3 | 2016-12-3 I

I 78;l 996

929 102

155 384
| 584223

34 215
3t 362

746 419

Fiir egna avsittningar och skulder
Ar seende Skulder till kreditinstitut
Fasti ghetsi nteckni ngar

Summa stiillda siikerheter

2 74t 532 2 551 633

20t7-t2-31 2016-12-3t

46 46i 500 46 463 500

46 46:1 500 .16-+63 s00

-e
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Catharirra lhrural
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Paul Cubril

Sofia Holander

Annette Arnlil

Kristin Lidbiick

Av fiireningen vald revisor

Vir re visionsberiit telsel'tar tjamnars 7.4d
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Reija Rissanen
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Carmen Gonzalez

Q__

Olofsson

Joakirr

AvH Rikslirrbund liirordnad revisor

I

S7h No/*Ar I
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Styre lsens kommenta rer til I 5 rsredovisni ngen

samt kompletterande material



EKONOMIRAPPORT

Arets intakter uppgick till l6 732 tkr, vilket iir 69 tkr lagre iin foregiende ir. Minskningen beror i
huvudsak pi liigre intiikter frin garaget i samband med renovering.

De totala kostnadema fbr 2017 var 349 tkr hogre an for 2016. De poster som bidrog till denna Okning
iir rOdmarkerade i tabellen nedan.

Fdrandring mot
20162016 2017

Personalkostnador
Fastighetsskdtscl
Roparationer
EI
Uppvarmning

SophAmtning
FastighetsfOrsAkring
Kabol-TV
Fttrvaltningsarvoden
Tomflrattsa\€ald
ovrQ drifi
Avsattning underhall
Skatt
A\,,skrivningar
Rantekostnader

3s6
1374

941
345

2773
529
246
3AO
392
694

1149
a27

3500
447

1't96

35A
1475
1325
345

2927
611
272
397
412
640

1 '161

635
3500

459
'I1
454

392
1244
2134

330
2797

62A
206
364
392
619

1171
a47

3500
472

1027
396

34
227
ao9

19
'129

,67
33

-20
20
10

2-12
o

13
-170

61
S urYrna 15 420 161 75 16523 349

Tkr
4000
3500
3000
2500
2000
.l 500
'l ooo
500

o

Kostnader 2O15 - 2017

82O15 - 2o16

x.-\<,\

a

2017

Kommentarer kring enskilda poster
Viren 2017 stangdes insamlingen av grovsopor i iterv'inningsrummet pi grund av problem med

sortering. Trots att containrar for grovsopor har stallts ut fem ginger under iret och felaktigt liimnade
grovsopor har transporterats bort av Primiir har kostnaden minskat med 67 tkr.

Artalet med Primar gallande fastighetsskotsel iir inte lika omfattande som med HSB och kostnaden
iir diirfbr negot laigre. Detta bidrar till nigon del till att posten for reparationer har 6kat, eftersom
tillkommande arbeten ofta riknas som reparationer. Den storsta delen av okningen pa reparationer
beror emellertid pi itglirder i varmesvstemet D,irtill kommer ett okat antal vattenskador som beror
pi felaktigt utfurda renoveringar.

Ovrig drift ar sammansatt av minga olika poster och de flesta tigger pi ungefdr samma nivl som

tidigare Ar. De som bidrar mest till okningen iir bevakningskostnader for okad rondering samt inkop
av forbrukningsinventarier t.ex fler tbrthinder.

Bild 7. Fiirdelning ov kostndder 2075-2077.

Kostnader Tkr 2015

a't\'

I



Arvoden och andra ersdttningar
Stamman beslutade att styrelsearvodet ska vara totalt 4 basbelopp samt 2 basbelopp for lordelning
inom arbetsgrupperna. (Basbelopp lor 2017 var 44 800 kr.) Revisorsarvodet har varit 9 000 kr,
arvodet till redaktoren I'or informationsbtadet 5 000 kr och lor hemsidan likaledes 4 000 kr.

Utover detta har styrelseledamdtema fett ersattning for forlorad arbetstid nAr de deltagit iarbete fijr
foreningens rtikning under ordinarie arbetstid.

Lin och rdntor
Fdreningen hade vid irets utging lin pi totalt ca 26.2 |.lkr placerade i Handelsbanken med en
rantesats mellan l, I I Yo och 1,45 7o. Foreningens belining iir diirmed I 283 krlm2 bostadsyta, vilket
motsvarar i genomsnitt 96 796 krllagenhet.

Under 2017 har loreningen amorterat totalt 2.9 Mkr, varav 2,0 Mkr i fbrm av extraamortering
Styrelsen lagger stor vikt vid att minska l6nen och kommer fortsiitta strava efter att amortera extra.

Att nettot av de finansiella posterna ar 112 tk ltigre iin lorra iret beror till stor del pi det allmiinna
rantelaget, men aven med ett gott samarbete med Handelsbanken under iret.

Den inre underhillslonden har minskat med 198 549 kr och kommer att vara helt avslutad under 2018.

AHN (Akalla Husby Natort)
Akallahojden, brf Pargas, samftillighetsforeningen Akalladalen, brl Vikingen i Kista, brf Lofoten
samt brf Triidgirdsstaden utgor foreningen Akalla-Husby Natort (AF{N). AHN har Bahnhof som
internetleverantor i det egna fiberniitet och ca 180 av floreningens medlemmar var vid irets slut
anslutna till detta. AHNs fibemiit hiller hog kvalitet, vilket ger m6jlighet till mycket hog bandbredd
och mojlighet att ta in flera tjanster i natet. AHN jobbar aktivt med dessa frigor.

AHN har byggt ut mottagningsanlaggning for kabel-TV som Akallahojden anslot sig till liin
I maj 2005. Distribut0r ftr kabel-TV via AHNs fiberniit iir Comhem. Frin loreningens
anslutningspunkt distribueras kabel-TV via coaxialniit till samtliga liigenheter och lokaler.

Via AHN har styrelsen iiven tillging till en filserver ftir backup av dokumentation samt ett
ritningsarkiv med liimplig programvara for hantering av ritningar

Avtal och entreprenad
Foreningen har genom artal anlitat Primiir for fastighetsskotsel och forvaltning, Tingvalla Mark for
markskotsel och -underhill, Renik AB 16r stlidning av trapphus och lokaler, Suez Recycling AB (fd
SITA) fur itervinnings- och grovsopor, Renhflllningsforvaltningen lor hushAllssophamtning, Jiirftilla
badrumsrenovering for byte av golvbrunnar, Parking Partner for parkeringsovervakning, Securitas
for boendemiljoservice, Securitas Fastighetsservice lor jourlarm, Comhem genom AHN tijr kabel
Tv-nritet, Alektum for indrivning av utesteende fordringar samt Protector forslikringar ft)r
fastighetslorsiikring.

Foreningen har dessutom pi entreprenad anlitat foljande fdretag tiir underhillsarbeten:

o Duo Asfalt lor renovering av garaget
o Alviks mAleri AB ttir utvandig m6lning samt renovering av Akalta Hill
. RegTec lor bye av armaturer i garaget
o Knut Jonson Byggadministration AB ftir besiktning av garagearbeten
o FenixCon fbr besiktning av milningsarbeten



ARBETSGRUPPER
Under 2017 har det funnits sju arbetsgrupper for att inom sina omriden identifiera och hantera
aktiviteter. De flesta arbetsgrupperna har en eller flera styrelsemedlemmar som samordnare.

Ekonomi och avtal (Love Strandberg, Martin Nylander, Raili Airas, Bertil Hoffman, Jan

Stilhandske)

De tvi lorstnaimnda har hanterat den ldpande ekonomiska overvakningen, ft)reningens lin och

bevakat samtliga a$al. Raiti Airas har haft ansvar for overliimningen tillPrimtir. Bertil Hoffman och
Jan Stilhandske har varit behjzilpliga i arbetet med underhillsplan och budget.

Fastigheter (inklusive garage och parkering) (Reija Rissanen, Sofia Holander).

Gruppen har deltagit i arbetet med milningsarbeten under 2017 och arbetet med garaget. Gruppen
har diirutdver inventerat tillstindet pi trapphus och brandvamare.

lnformation (Love Strandberg, Catharina Ihrman, Reija Rissanen).

Gruppen har ansvarat 1'or information till boende genom att skriva texter till hemsidan och

medlemsblad, hiilsa alla nyinflyttade v?ilkomna och arrangera informationsm6ten fur dem. Under
viren hrills ett mote for nyinfl)ttade och under hosten tva.

lT-gruppen (Paul Gubril, Love Strandberg, Frank Gaverot (till maj))

Paul och Frank har hjalpt medlemmar med internetanslutning. Paul och Love har dven varit
loreningens representanter i styrelsen lor Alalla-Husby Natort (AHN).

Markgruppen (Annette Amkil, Sofia Holander)

Under 201 7 har staket satts upp i omr6det. 10 triid har fiillts pi Kommunalgingen. En terrass med

mur, grasmatta och buskar har iordningstiillts pi P.2. En julgran har for brsta gingen spridit ljus
kring viindplanen pi Pargasgatan

Htijdarseniorerna (Britt-Marie Leyon, Catharina Ihrman, Lena Larsson, Anne-Kristin Johansson).

Under 2017 har fem aktiviteter anordnats. Catharina Ihrman visade bilder lrin sin resa till Vietnam
och Kambodja. I maj berittade Eva-Karin Gyllenberg, DN, om "Stockholm pi trekvart". Sedvanlig
midsommartirta i juni samt en dagskryssning med julbord till Aland. Catharina lhrman liimnade sitt
uppdrag. Nya i gruppen iir Eva Kjulsten och Gunilla Nylander.

Stugviirdarna (Kristin Lidbiick, Catharina Ihrman, Raili Airas) har ansvarat for bokning av

loreningslokal och overnattningsrummet, sett till att dessa ar igott skick samt skott lopande kontakter
med dem som hyr.

Atervinning och miljd (Martin Nylander, Love Strandberg).
Gruppen ansvarar for itervinning och grovsoprummet och bevakar lopande tbreningens energi- och
vattenlorbrukning. Under 201 7 har gruppen arbetat med viirmeproblematiken.

Utover dessa bor iiven de grupper som loreningens medlemmar initierat och bedriver helt ideellt
namnas, niimligen:

Bouleklubben, som varannan onsdag anordnar bouleturneringar sommartid och dartkvaillar pa

vintern.

Syjuntan, som triiffas varannan torsdag for att umges och liira av varandra.

Forslag pi ytterligare arbetsgrupper, medlemsaktiviteter och ansvariga fbr dessa moftages tacksamt.



KONTAKT MED MEDLEMMARNA

Styrelsens och f6rvaltarens jour
Varje helglri mindag mellan kt. 19.00 och 19.30 har tvi personer i styrelsen haft jour i
foreningslokalen pi Pargasgatan 27 . Under lorsta halvan av 201 7 holls jour iiven helgfria torsdagar

Jouren ar till for att

. medlemmar pi ett enkelt satt ska kunna fE kontakt med styrelsen och diskutera olika synpunkter
och problem

o medlemmar ska kunna lina bord. stolar m.m.
o medlemmar ska kunna {i inlormation om hur betalning ska ske lor bokade lokaler
. medlemmar ska k-unna lamna bidrag till virt informationsblad
. dock inte for att anmila fet, vilket g6rs via loreningens hemsida

Som komplement till styrelsens jour har ft)rvaltaren haft jour varje helgfri mindag. kl. 18-20. Under
fdrsta halvan av 2017 hdllsjour iiven helgfria torsdagar, kl. 8- 10.

Hemsidan
Foreningens hemsida har fEtt nytt utseende under iret med hjalp av Oskar Yildiz. Ansvariga lor
innehillet har varit Reija Rissanen, Catharina lhrman och Love Strandberg.

Synpunkter pi hemsidan liimnas enklast via mail till styrelsen. akallahojden@akalla. st eller direkt pi
styrelsens jour.

Medlemstidningen
F6reningens informationsblad, "VI PA AKALLAHOJDEN", med information till boende har
utkommit med $,ra nummer under iret. Redaktor har varit Hikan S6derlund.

Alla medlemmar er varmt valkomna att lamna bidrag till informationsbladet. Det kan vara inlagg som
ror oss alla, ttirslag till florbiittringar, bilder fiin omridet eller helt enkelt nigon hiindelse som kan av
vara intresse ftir andra boende

Bidrag till informationsbladet kan lamnas till loreningslokalen Pargasgatan 27, direkt till redaktoren,
eller via e-post tilI infiobladet. akallahojden@akalla. st.



Revisionsber5ttelse
Till foreningsstemman i HSB Bd Akallahojdeo i Stockholm, org.nr. 7164j 6-6493

Rappod om arsredovisnin gen

Ultelanden

Vrharutlon enrevisron av ,rsredousningel lor LiSB Brl
AKartanoJden i Slockhdm fdrAr 20j7

E.lrgt ver uDdannhg har ersredovisnngefl uppranas I entqhel
"ned esredovisningslagen och ger en i alla vasenuiga avdnden
raflvrsande^bild avlorenrngens linansrella {a nrng furden 31
december 2017 odr av dess tSnansiella resullal och kassafldde lor
arel enhgl arsredovisningslagefi Forvallmnqsberafldsefl ar
rorenttg med drsredoMsningens ijwiga delar.

Vi trllstyrker dadlil afi tdreningsstamman faslstaler
resurtarahntngen och balansrakn,ngen fdr fdreningen.

Grund ltn uttalanden

V, harulldrt reMsionen enlig god rcvisroossed isveflge
t<evrsoremas ans.rar enhgt denna sed beskdvs nannare iavsnrflen
Hey,som fdn fuRewsions ansvat och bn f,drcendevalda
revisoms ansvat.

y].:::f"IT"o" 
' 
,9l,rllr1oe t t roren,ngen ent,gr goo revrsoEsed I

svenge RevEom fren BoRev6ion har fullgiod slt-yrftesetska
ansvar enlgt dessa krav.

Vianser_afl derevisionsbevis u har tnhamlat ar lillracklrga och
anoamatsentrga som grund ldr v5ra u6a1aa6aa

SlyreAerE arsyat

Det ar $)reisen som har ansvarel fOr an ersredovisningen
uDDrdtlas och afl den ger en raltvisande tild enlgt
aBred_ovrsningslagen Styrelsen ansvarar eyen tdr den tnlema
ko,rtoll som Oe Dedbme. ar nbdvandtg ldr afl Lpprafla en
a6redoesning som lnte lnnehaler nAgra vase;tirga lelaktigheter,
vare srg dessa beml pi oegentighelet eller pi ,el.

Vrd upprefiandel av S6redovtsningen ansvarar slyrclsen lor
oeoomnhgen av foreningens lom6ga afl fonsafla ve*samhelen.
ue upplyser na, si 5r tilldmpligt, om lorhe anden som kan
Develka fdm,gan afl fonsdfla vefisamheten och alt anvenda
anlagandet om lorlsafl drft. Anlagandet om fortsatt drifl lj ampas
00cl( rnte om styr€lsen ayser an liividera fdreningen upphbra medve 

-samheten 
dterinle har n6got reahstiskt afte;atv titiafl gora

nagot av delta.

Revisom frj,n BoReyiab,s anavat

;fs^la^::li Tlflr-Tl gnrisl tnremaronat standards on Audfljng
{r5AJ C'Cn gO0 revtstonssed I sveflge. il|fl m,J6r atl uppne en
4mlrg grad av sikeftel om huruvida ersredoMsningen ;om helhet
inle rnneh-aller negra vasgnthga fdaktigheler. vare srg dessa beror
pa oegenttgheler eller pi fel, och afl lemna en revisi;nsberanebe
som mnehallerrera uflalanden.-Rimhg sakeftel ar en nog Ead av
sa(emet men ar ingen ganmi lor a[ en reviston som dfiri enlrgt
rsA ocn go0 revFonssed I Svenge alhd kommer att upplacka e;
]11e]ll9 lelak'rshel.oJn 

en seoan rrnns. Fetakrgheter kan uppsD
pa gruno.av,oegentigheter eller fel och anses vard vesenfljg; om
0e enslrn elbr tillsammans flmligen kan fdrvantas paverka je
exonomiska beslut som anvanoare fadar med qrund I

afsredOv,Snlngen,

Som del av en revi$on erlut ISA anvander jag prolessoflelll
omdome och iaren profess onellt s(eplisk instdllntrg unoe,heta
levrsronen, Dessutom

. identilierar och bedOmerjag riskema fbr vesen iga
felaktigheter drsredovirningen, vare sig dessa beror pa
oegentligheler eller pi fel, utfomar och utf6r
gransknings&garder Uand annat utjfren dessa dskeroch
inhemtar revisionsbevis som ,r t rao*figa och
andamalsenliga f6r att utgdra en grundf&mina ultalanden.
Risken fijr at inte upptecka en v,sen[ig felaklrghel till foljd av
oegentighebr er h6gre an toren vasentig felaktighel som
beror pe fel, eflersom oege ligheter kan innefatta agerande i

maskopi, fdrfalskning, avsjktiga ulelamnanden, Ielaktig
information eibr esidcsettande av inlem kontrdl.

. skafar jag mig en forsleelse av den del av foreningens
inlema kontroll som har betydelse fOr min @vision for att
utfoma granskningsAgerder soD ir lamplga med h,nsyn lill
omsland{helema. men nte for aI utala mtg om
effekliviteten i den inlema kontrolleo.

. dverderalag Hmphghelen I de redovisningspdndDer sorn
anvands och rimligheten istyrdsens uppskattningar i

redovisningen och tjllh6.ande upplysningar.

. drarjag en slutsals om l5mplighelen iattstyrelsen anvander
anlagandet om lorlsafl drift vid uppra(andet av
ersredovisningen. Jag drar ockse en slulsats, med grund ide
inhambde revisionsbevisen, om humvida defiinns neoon
vasendig csakerheMaktor som avser sedana handeb;r eller
t6rhAlanden som kan leda till betydande Mvd om
fdreningens tdrmiga att forbatta verksamheten. Or jag drar
slulsatsen afl det linns en vasen{ig osakehetsfaktor. masts
jag i revisionsbedttelsen iasta uppmafisamhelen pa
upplysniogama i ersredovisningen om den vasenfliga
osekeft els.fahom eller, om sldana upplysntngar e.
ou raddlga. modil5era uttalandet om arsredovEnrngen. Mina
slutsatser baseras pe de reviSonsbevis so.I inhemtas fram
till dalumet fti revisionsbe,attdsen. oock kan tramlida
hendelser eller fdrhillanden g6ra att en fOrening ide langre
kan lortsafi a verksamheten.

. ulvaderarjagdenovergripandepresentatjonen,slrukturen

och inneha et i Ersredovisningen, daribland upplysningama
och om ecredovisningen ,lerger de undedjggande
fansaktionema odt handelsema p6 et saft som ger en
rattvisande Uld.

Jag m6ste tnformera slyrclsen om dand annal reusoneos
p aneraoe ornfaltning oci inriklrjng saml tjdpunkten lor den Jag
maste oc*se informera om belydelsefulla takflaaelser unoer "
revrstonen. dSdbland de betydande bnsterr de;tnte.na kontoller
som iag identilieral

Den frt'oamhvalda 
'l,risoms ansva,

Jag har ulfdrl en,revsion enligl revtsionslagen och oer.ned elligl
goo reysronss€d I Svenge. i,li( m6l ar afl uppni en riftlig grad;v
saremel om huruvida ersrcdovisnrngen nar upprafl als i ;nighet
meo arsredousningslagen och om arsredovisningen ger en
raflesande bild av lorenrngens resultal och slblln;g._+



Rappo om andra krav enligt lagar, andra

l6rlattningar samt stadgar

Ult hndetl

Illdverver revision av S6redovisninqen harviAven utf6n en

revison av stYrelsens fdvaltnrng lor HSB Bd Akalahbloen i

Stockholm ldAl 2017 samt av ftrslagel till disposilioner

belraffande liircningens vinst eller fdrlust.

vi trllstvrker atl lorentnqsstarnman behandlaresullatet enligl

fordaq;t r lorvalhtngs6erenelsen och bevillar styrelsens ledamoler

ansva6Jdhet tor rakenskapseret

Grund liit utbl do/l

Viharutfdrt revisionen enligt god revisionssed iSvedge V'rt
ansvarenliql denna beskrivs nbmare iavsnitlel Revisoms ansvar'

vr er ober;nde i lorhelande lilllorenrngen enligl god revso,ssed I

Svedge. Revisom lran BoRevision har iovigtfullgiort silt

y*esetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser a( de revisionsbevis vihar inhamtat artilkacklgaoch

endamelsenliga som grund I0r vara uttalanden

Som en delav en revision enligt god revisionssed iSveige

anvander revrsom taan BoRevision proiessionellt omdbme och ha[

en Drofessonellt skeplisk lnslaltnlnq unde( hela revlgonen'

Granskningen av fbNallnlngen och lorslagel llll drspositoner av

lorenrnoens vrns( ellerlodust qrundar slg framsl pa revlsoner av

rekens[aoema. Vitka l lkommande gransknlngsalgaroer som

utibrs baseras0i reusom lren BoRevrslons prolesslonella

beddmrung med ulgangspunkl I risk och vasentlighel' Del rnnebar

att vr foku;rar gra;shningen pa sedana eqa'oel, om'.den och

f6hallanden som ar vlsentliga for vertsamheten och dar avsteg

och overfadeber skulle ha sa6kild betydelse fdr foreningens

situation. Vigirigenom och prbYar fanade beslut, beslutsundedag

,'airona atqiroei oa anOra torhallanden som ar relevanla for vid

unal;de o; ansvarstrihel. Son undedag fo' ve( unalande om

styrelsens forslag till dispositoner belrafanoe 'b'e"rTens vrnsl

elierlorlusl har viqranshat om lorslagel a'lolenhql med

bostadsrattslagen.

Slyaerlers artvat

Del er $welsen som h ansvarct lbr lbdaget tll dtspositioner

belraffande forenrngens vrnsl eller tdrlust. Vid fbrslag tll udelning

innefattff detta bland annal en beddmning av om utdelningen ar

liirsvadn med hansyn tlllde krav som ibreningens ve samhelsart'

omlatlnr;o och nsker slaller pi slorleken av loreningens egoa

kapitai k;nsolidedngsbehov, likviditet och stallning i bvrigt'

den f 2018

hu "12//rz,
Stvrelsen ansvarar fbr foreningens organisalon och ldruahningen

avf6reninoens anqelaqenheler. Detla lnnetalar bland annal att

fonl60and; bed6m; lorenlngens ekonomiska silualion och atl tillse

attlo;eninqens organisaton ar utlomad sa an boKoringen,

medelsior;ahning;n och foreningens ekonomiska angehgenheter i

6vdgt konlrclleras p6 e( betryggande satt

Rovisoms a,tlvar

Ved mal belraflande revisionen av fbrvaltningen' och darmed vart

ultalande om ansvarsfrihel. ar atl inhemla revislonsbevls 16r atl

med e4 rimlig grad av sakerhel kunna Dedo'ra o'n negon

styrelseledamol i nagol vasentligt avseende:

. lorelagit nigon atgerd ellergjon sig skyldig li[ negon

Idrcummelse som kan foranleda e6amingssvdighet mot

torenrngen, eller

. pe nagot annd sa handlat istnd med bosladsrattslagen,

tltampliga delar av lage^ om ekono'nrska fdreningar'

elsredovsningslaqen dler siadgama.

Vad mal berafiande revisionen av foElaget till dispositjoner av

lorennoens vrnst eller l6rlusl, och dermed vefi utlalande om detta'

ar an m;d nmlq grad av sakerhet bedbma om ldrslagel arforenligl

med bostadsriittslagen.

Rimlig sakerhel eren hog grad av sekehel, men ingen garanlildr

at e;revision som utfbrs enligl god revisionssed i Svenge alllid

kommer att uppthd(a atgarder eller forsummelser som kan

fbranleda ersbttningss*yldighet mol fdreningen, eller att etl fdrslag

lill disposilioner av foreningens vinst eller fodust inte ar fbrenligt

med bostadsrattslagen.

Joakim

BoRev sion AB Fonroendevald revlsor

/



Styrelsens svar pi inkomna motioner
och frirslag frin styrelsen



2t12t2018 Motion till akallaholden 2018 - Google Docs

BrF Akallahojden

Motion titl stiimman onsdagen den28/2 - 2018

Jag yrkar ddrfor p5 att styrelsen under eret genomfor foljande:

a

Justera tiden mer noggrant niir portarna skall lAsas, nu lAser de ca 17:50 stellet for
18:00. Har man barn eller nagon som inte har nyckel sA 5r det problem om det l6ser
trdigare.

lnstallera Kodl6s och brick l6sare p5 alla portar: Niir man glommer nyckeln efter kl.
18:00 sA blir det problem att komma in, med kod skulle del underlStta inpassering och
slippa springa efter grannar och styrelsemedlemmar.
Ta bort med det stora tridet framfor varan uteplats pe T19 som gor att rottema tranger
sig in i uteplatsen och gor att marken blir oldmn, har redan huggit av rdtter som vaxer
fram som forstor uteplatsen. Rrltter fr6n denna stora tred kan snart skada aven husets
grund och asfalten i kommunal gAngen.
Ta bort med den vilda ronnbarstradet pA backen vid trappan mot MariehemsvAgen (vid
T.19), den har blivit s6 stor att den skymmer den fina eken bakom.

Underskriven

a

a

a

WW,ry,
Peter Yeung
T. 19

hftps://doGs.google.com/documenUd/.t SaHtcBCvO2nCjX6meEdEsHqpUyldrjcONK2hfuU6z_8iedit#
1t'l



Motion frin Peter Yeung gdllande portar och trdd

Denna motion innehiller fyra yrkanden om olika iimnen, vilka derfor kommer att diskuteras var for sig.

Yrkande gdllande installation av kod16s

Styrelsen har som tidigare meddelats for avsikt att pa sikt installera kodlis med bricklisare,
men anser inte att det 5r aktuellt f6r nirvarande.

Forst och frimst vill styrelsen av ekonomiska skil samordna installationen av kodlis med byte
av portar till trapphusen. Dessa kommer att behova bytas inom nigra ir, men iir 5n s6 lSnge i

tillrdckligt bra skick for att det ska vara fordelaktigt att underhilla dem. Vidare meste vart
bokningssystem konfigureras om nir alla portar ska lSggas in och det finns di anledning att
samtidigt undersoka om det dr dags att byta system, bokningspaneler itvettstugorna etc.
Styrelsen har dirfor for avsikt att undersoka frigan genomgripande under 2020.

Styrelsen fdresldr dtirldr stiimmon ott ovsld yrkdndet

Yrkanden gdllande borttagning av trad

Styrelsen bedomer inte att fr5gor om enskilda trdd dr en stimmofr6ga, utan en friga om
underhill av foreningens markytor som styrelsen ska hantera lopande. Det kan dock noteras
att traden pi kommunalgingen ses over enligt tidigare stemmobeslut och att styrelsen helst
inte villta ned for minga tr;d samtidigt.

Styrelsen fdresldr diirf<ir sttimman ott anse motionens tredje och fiiirde yrkanden
besvarade.

Yrkande gdllande tidlls

Tidleset ska naturligtvis lisa korrekt tid och vir forvaltare har fatt i uppdrag att se till att sa

sker. Detta ar inte iformell mening en friga for foren ingsstd mma n och styrelsen vill be den
som finner avvikelser att l6gga en felanmilan.

. Styrelsen ldresldr dtirfdr stdmman att anse yrkandet besvarot,



Frirslag frin styrelsen betrdffande trafikhinder pi omr6det

For att minska trafiken har styrelsen bland annat informerat boende via informationsblad och

hemsida, stoppat bilister som kort fort och pratat direkt med dem, b6tfillt parkerade bilar
med mera. lnga Stgerder av det slaget tycks hjdlpa.

Styrelsen vill ddrfor underscjka mojligheten att installera trafikhinder, exempelvis bommar
eller hoj- och sinkbara pollare, vid infarterna till omr6det. Detta har diskuterats pi olika
m6ten, men aldrig vid en foren ingssti m ma. DA detta skulle innebira en viisentlig fordndring
av omr6dets karaktAr vill styrelsen hdnskjuta frAgan till st;mman.

For att motarbeta den utveckling som beskrivits bor trafikhindren forsvira inpassage for
motortrafik, men ej for g5ende, samt vara robusta och tila p6korning.

Styrelsen f6reslir diirf 6r stiimman

att uppdra it styrelsen att skyndsamt utreda installation av trafikhinder vid samtliga
infarter till omridet

Akallahojden ir byggt som ett bilfritt omride, men antalet bilar som kor in okar stadigt varje
Ar. Endast krypfart ar tilliten, eftersom sikten inte iir god och omridet ir rikt pA barn, men
hastigheterna cikar hela tiden. Styrelsen ir oroad for att det inte kommer att droja lSnge innan
det sker en olycka.



FULLMAKT

Varje medlem har en rost. Om flera medlemmar iiger bostadsratten gemensamt, har de
bara en rost tillsammans. Om en medlem iiger flera bostadsr,itter i f6reningen, har
denne bara en rcist.

Fysisk person fir utova sin rclstriitt genom ombud. Endast medlemmens make/maka,
registrerad partner, sambo, annan nirstiende(fortilder, syskon eller barn) eller annan
medlem f6r vara ombud. Ombud fir bara foretrdda en medlem.

Fullmakt ska vara skriltlig och daterad. Den giiller hogst ett &r efter utflrdandet.

Fullmakt ges til I

att fdretrada

med lagenhetsnummer

i bostadsriittsforening

Underskrift bostadsraftshavare

Datum

Namn Underskrift

Ort

FullmaKen behdver inte vara bevittnad

HSB - dar mdiligheterna bor



Valberedningens frirslag till styrelse ftir brf Akallah6jden 201,8-2019.

Ledamdter
Love Strandberg
Reija Rissanen
Annette Amkil
Carmen Gonzalez
Paul Gubril
Martin Nylander
Sofia Holander
Fredrik Persson

Suppleanter
Alejandra Pizarro Carrasco
Vikram Singh

Revisor
Kristin Lidbaick

Revisorssuppleant
Kerstin Hamesk

Arvodesf6rslag
o St) relsen

. Revisom
o Redaktriren frir

infobladet
o Ansvarig for

foreningens webbsida
. Arbetsgrupper och

aktiviteter

Pargasgatan I

Pargasgatan 30
Tomeigatan 29
Pargasgatan 8

Pargasgatan 32
Pargasgatan 12

Pargasgatan 3

Tomeegatan 15

Tometgatan 2 I

Pargasgatan 42

I ir kvar av mandatperioden
I ir kvar av mandatperioden
I &r kvar av mandatperioden
I ir kvar av mandatperioden
Omval. 2 ir
Omval, 2 ir
Omval. 2 ir
Nyval, 2 ir

Nyval, l6r
Nyval, lir

Pargasgatan 30 Omval. I 6r

Tornedgatan 39 Omval. I ir

5 basbelopp Okning med 0,5 basbelopp
Vi foreslir hojning av an'ode till styrelsen pi grund av att
arbetsbordan ar stor och en utokning med ytterligare en
suppleant.
9 000 kr Oforiindrat
5 000 kr Ofdriindrat

4 000 kr Otbraindrat

Mar 2,5 basbelopp Okning med 0,5 basbelopp
For styrelsen att fordela som arvoden och aktivitetsbidrag till
arbetsgrupper och aktivitetsgrupper i loreningen. Frin och med
detta ir finns forslag att riven stugvirdarna ingir i arbetsgrupper
och dessutom finns fdrslag pi nya arbetsgrupper.

Rapport fran valberedningens arbete
Valberedningen har bestitt av Lars Asplund (ordforande), Anne-Marie Andersson, Monica
Danielsson (del av tiden) och Yngve Segerstrom. Under iret har vi haft l2 moten och
intervjuat alla i 201712018 irs styrelse.
Vi inbjod de boende till en informationstrliff i fdreningslokalen. Dessutom har vi haft en notis
i Akallahojdens informationsblad dar vi sokte boende som var intresserade av styrelsearbete.
Vi har ocksi knackat dorr och pratat med ett f'lertal boende. Vid dessa tillfiillen jobbade vi wi
och wi. Genom dessa aktiviteter hittade vi nigra intresserade som vi sedan intervjuade.
Utifren resultatet av dessa intenjuer har vi tagit fram ett tbrslag till styrelse.
Flera av de boende som inte har mojlighet att delta i styrelsearbete erbj0d sina tjanster genom
att ingi i en arbetsgrupp. Det framkom fiirslag pi olika typer av arbetsgrupper och
valberedningen kommer att lramfcira detta till styrelsen.

Valberedningen tackar de boende pi Akallahojden och styrelsen t'or ett gott samarbete.

Akallahojden den 3 maj 20 18

l,ars Aspluncl (ordfbrande),;fuzra-Marie Andersstn, A.,lonica l)anielsson (del u'aret) och
Yng,-e Segerstrom



Ordlista

Arsredovisning: Bcstar ar en f6n attningsbcriittslsc
samt den ekonomiska rcdor isningcn.

FOrvaltningsberlttelse: Den del av
arsredol isningen som i /exl f(irkla-rar r crksamhetcn
kallas fci n altn ingsbc raittcl sc (ibland
lcrksamhetsberiittelse cller st\ re lse bc raftc lsc ).
Fon altningsbcriittelscn talar om r ilka som haft
uppdrag i fcircningen. r ad som i hunrdsak
f6rekommit samt redovisar en del fakta om antalct
mcdlcmmar m m.

Den ekonomiska redovisningen, bokslutet. foljcr
den EU-anpassade drsredor isningslagen.
Rcdovisningcn bcstdr av resultatriikning-
balansrtikning och noter. I resultat- och
balansnlkningama rcdol isas klumpsulnmor. Notema
rnnehaller mcr dctallerad informctron.

Resultatriikningen risar r.ilka intliklcr rcspektilc
kostnader ftircningen har haft undcr arct. lntiikter
minus kostnadcr = arots o\ 0rskofl/underskott.
For en bostadsraittslorcning gttller det nu inte att fi
sa stort O\ erskott som mcijligt. utan ist{illct att
anpassa intiilitcma till kostnadema. Med ardra ord
ska arsavgiftema bcrdkras sa att de uicker de
kostnader (inklusrve avsittning till fonder) som man
rdntar ska uppkomnla. F6rcningsstarmman bcslutar
eftcr fbrslag fran stl rclscn hur resultatet ska
hanteras.

Anllggningstillgingar iir tillgangar som d.r arscdda
fcir litrgvarigt bruk inom foreningcn. Den r iktigaste
anlaggningstillgangcrr d.r fdreningcns fastrghct mcd
mark och blggnader.

rcdovisas som cn kostnad frir avsknvning i
rcsultatrd.kningcn laryc ar. Det vd.rde som star som
tillgang r balansrdlningen tir viirdet eftcr alla
ar skrivningar.

Kortfristiga skulder ;ir skuldcr som frircningen
mastc bctala scnast inom cft ar. t (j\
lcr erantcirsskuldcr

Likviditet .ir bostadsrdttsfrireningcns formaga att
betala sina kortfnstiga skulder (t cx vattcn. cl- rdntor.
br:insle). Lik,'iditeten crhalls genom att jaimfOra

bostadsrilttsfcireningens omsdttningstillgangar med
dcss kortfnstiga skuldcr. Ar omsittningstillgangama
stOrrc ai.n de kortfristiga skuldcma- iir likr iditcten
t i I lfrcdsstiil landc .

Skulder. Skuldcr till utonrstacndo. dcls sadana sont
ska bctalas rnom ett ar. dels skuldsr till kreditinstitut

Fond fiir yttre underhflll: Str relscn ska upprdtta
undcrhallsplan ftir fcircningens hus. I arsbudgcten
ska medcl a\ saftas fdr undcrhallct. Gcnom bcslut om
arsal gift cns storlek siikerstd.lls ertbrdcrliga nrcdcl
ftir att tngga underhallct ar fcireningcns hus Bcslut
om fonda\ slruIrg firftas forc n ingsstaim nran.

Fond fOr inre underhill: I dc
bostadsrittsfcircningar som har en inrc
undcrhrlllsfond. reglcras a\sattningen till fondcn i
bostadsnittsforeningcns stadgar. Fondbcloppet cnl igt
balansnlkningen utvisar den sammallagda
bchallningen al samtliga bostadsnitters
tillgodohar.anden. Fondens fordelning pa respektirc
Itigenhet framgeir ar dcn al ispccifikation sont foljer
inbetalningskorten va{c kvartal.

Ansvarsfdrbindelser itr atagandcn for forcningon
som rntc bokats som kort- cllcr langfristig skuld.
Kan rara borgensfdrbindelser cllcr ar talsenligt
atagandc. som avgdld.

Stellda panter avscr i lorcningens fall dc
pantbre\/fastighctsinteckningar som ldmnats som
sdkerhet f<ir crhallna lan.

Balansrikningen r, isar forcningens trllgangar
(tillgangssrdan) och hur dessa f'rnansicras
(skuldsidan). Pa tillgangssidan redor. isas fOreningcns
anlaggningstillgangar i tbnl ar fastighetcr och
invcntaricr samt forcningens omsdttningstillgangar i
fomr av t cx kontantcr och andra likvida medcl.
Pa skuldsidan redovisas forcningens egct kapital
sorn innehallcr mcdlcmmamas insatser- balanserat
resultat och l ttrc fonden. Ovriga postcr pa
skuldsidan dr skuldcr till kroditinstitut och oi riga. t
cr. lcvcrantrirsskuldcr.

Avskrivningar: Vrirdet pa fastighctcnla och inkdpta
inr entaricr minskar pa grund ar f'orslitning Dctta

Omsiittnin gstillgin gar kan i allminhet omvandlas
Illl kontlntcr inom ctt ar. Blalld
omsiittningstillgangar kan naimnas HSB
ar nikningskonto och andra likr ida mcdcl.


