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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Bildande

Styrelsen

Föreningen bildades 1980-04-01 och registrerades hos
Länsstyrelsen 1980-05-19. Föreningens bostäder och
lokaler färdigställdes under 1985. Inflyttning pågick
under 1985. Segelflygarens organisationsnummer är
716416-7939.

Styrelsen konstituerade sig vid första sammanträdet
efter 2008 års stämma enligt följande:
Ordförande

Vice ordförande,
Huvudtrappombud

Omfattning

Ekonomiansvarig

Föreningen äger och förvaltar samtliga byggnader
inom de fem fastigheterna samt innehar tomträtterna:

Ekonomiansvarig
Strategi och statistikansvarig

-- Ballongen 1 (kvarteret Ballongen)
-- Glidflykten 1 (kvarteret Glidflykten)
-- Segelflygaren 2-3 (kvarteret Segelflygaren och
parkeringshuset)
-- Uppvinden 1 (kvarteret Uppvinden).

Avtalsansvarig
Fastighetsansvarig,
Mark- och trädgårdsansvarig
Fastighets- och lokalansvarig
Fastighets- och
ventilationsansvarig

Föreningen har en bostadsyta om 29 434 m²
fördelade på 374 lägenheter. Samtliga upplåts med
bostadsrätt. Lägenheterna finns i 32 trapphus, alla
med var sin gemensamhetslokal och tvättstuga. Till
bostadsrättsinnehavarnas förfogande finns även två
grovtvättstugor.

Sekreterare
Informationsansvarig

Föreningen har 2070 m² lokalyta fördelade på
fem lokaler. Tre lokaler används till förskole- och
skolverksamhet, den fjärde lokalen byggdes under
2002-03 om till ett gruppboende, som har 5 lägenheter
och totalt 488 m² boyta. Dessa fyra lokaler hyrs ut till
Stockholms Stad. Den femte lokalen på Glidflyktsgatan
1 har byggts om till mindre rum med ytan 58,5 m²,
som hyrs ut till utomstående. Ett av rummen är
iordningställt som övernattningsrum som kan hyras
av föreningens medlemmar. På Segelflygsgatan 18
finns en bastu samt ett styrelserum. I anslutning till
dem finns även en föreningslokal som kan disponeras
av medlemmar.

Håkan Axberg

Gunnar Maxe

Håkan Schildt

Barbro Perivolaris

Björn Östman

Staffan Lindqvist

Ordinarie

Ordinarie

Ordinarie

Ordinarie

Ordinarie

Nick Perivolaris

Ordinarie

Leif Söderström

Ordinarie

Dick-Einar Larsson Ordinarie

Eva Tillman

Christer Ahrlind

HSB:s representant

Attila Kriss

HSB:s representant

Björn Carlsson

Firmatecknare

Ordinarie

Ordinarie

Suppleant

Ordinarie,HSB
Stockholm

Suppleant, HSB
Stockholm

Håkan Axberg, Nick Perivolaris, Håkan Schildt
och Staffan Lindqvist har två i förening tecknat
bostadsrättsföreningens firma.

Revisorer

Föreningsvald ordinarie revisor har varit Gunilla
Nirman, vald på en tid om ett år. Revisorssuppleant har
varit Désireé Solhall. Av HSB utsedd revisor har varit
Jörgen Götehed, BoRevision. Den av brf. Segelflygaren
utsedde auktoriserade revisorn heter Liselotte
Herrlander, Herrlander Revision AB.

Föreningen har ett parkeringshus med 260 platser.
Tre stycken av dessa är omgjorda till parkering för 10
st MC-platser. 235 platser hyrs ut till de boende. 22
platser är avsedda för gästparkering.

Valberedning

Valberedningen har under året bestått av tre personer;
Gunilla Holland, sammankallande, Kristina Romare
och Maria Langell.

Medlemmar och överlåtelser

Den sista december 2008 hade Segelflygaren
485 medlemmar. Under året har 45 överlåtelser
skett. Styrelsen har under året beviljat en
andrahandsuthyrning. Sedan våren 1996 har
föreningen haft en mycket restriktiv hållning kring
tillåtelser av andrahandsuthyrningar.
1

Brf. Segelflygaren Årsredovisning 2008

Möten och sammanträden

Information

Ordinarie årsstämma hölls i Skarpnäckskyrkan den 21
maj 2008. Då behandlades sedvanliga ärenden enligt
stadgarna. Protokoll från stämman har utdelats till den
som önskat ett protokoll.

Föreningen har en hemsida på Internet, www.
segelflygaren.org. Hemsidan har omarbetats och
moderniserats av två medlemmar. Utöver information
om föreningen kan medlemmarna t.ex. göra
felanmälan till förvaltaren eller kontakta styrelsen via
hemsidan. Direkt e-post är styrelsen@segelflygaren.
org. Hemsidan är försedd med en förslagslåda. Där
kan föreningsmedlemmar via e-post skicka förslag på
åtgärder för hur föreningen skall kunna utvecklas och
förbättras. Medlemmar som inte har tillgång till e-post
kan lämna sina bidrag i den vita förslagslådan som sitter
i anslutning till styrelselokalen. Information ges även i
tidningen Segelflygaren. Under året har vi provat att
inte dela ut tidningen utan bett medlemmarna läsa på
hemsidan alternativt hämta tidningen i lokalen. Efter
diskussion har styrelsen beslutat att dela ut tidningen i
brevinkasten, då det är viktigt att så många medlemmar
som möjligt får ta del av styrelsens information.
Tidningen har utkommit med tre ordinarie nummer
under år 2008.

Styrelsen har under året hållit 13 protokollförda
sammanträden, varav en budgetkonferens (lördag till
söndag). Till detta kommer ett flertal arbetsmöten.
De respektive ansvariga ledamöterna har därutöver
deltagit i driftsmöten, förhandlingsmöten vid
upphandlingar, kontakter med banker vid omsättningar
av fastighetslån, gårdsmöten, träffar med främst nya
medlemmar, möten med samverkansgruppen och
Sopsug i Skarpnäck samfällighetsförening.

Budgetkonferensen

Under hösten hölls den sedvanliga budgetkonferensen,
då budgeten för 2009 fastställdes tillsammans med
underhållsplan för 2009. Konferensen avslutades
med konstaterandet att brf. Segelflygarens ekonomi
fortfarande är solid och att styrelsen beslutade om en
sänkning av bostadsavgifterna med 3% för 2009.

De gemensamma utrymmena

Föreningslokalen och bastun ligger på Segelflygsgatan
18. För att komma in används föreningskortet. Bokning
av lokalen och bastun sker via anmälan av intresse på
listor som är uppsatta i entrén. Vad gäller kostnad för
uthyrning av lokalen så är det gratis vid de första 3
tillfällena. Från det fjärde tillfället är hyran av lokalen
500 kr per gång. Bastun bokas avgiftsfritt. Lokalen har
använts mer av medlemmarna efter det att det blivit
gratis att boka tre gånger. Trivselklubben och styrelsen
använder därutöver lokalen vid alla sina månatliga
möten.

Trivselklubben

Trivselklubben, i vilken flertalet av föreningens
pensionärer är medlemmar, har för närvarande 38
medlemmar. Klubben har haft 10 välbesökta möten
med olika teman med allt från musikunderhållning,
enklare tävlingar, tips om böcker samt inte minst
mat och dryck i olika former. Mötena är förlagda
till första torsdagen varje månad (bortsett från juliaugusti). Förutom ett bidrag om 14 000 kr från brf.
Segelflygaren har medlemmarna erlagt en årsavgift
om 100 kr. Trivselklubben har under året bl.a.
deltagit i olika kultur- och fritidsaktiviteter, t.ex.
HSB: pensionärsklubbars Stora utbudsdag samt
Vårkonferens på Nürnberghuset, Friluftsdag på Bosön
besök på Stadsteatern och Klara Soppteater. Under
året gjordes ”Resa till Västerås” med brf. Vingens
Trivselklubb. Under säsongen spelar klubben boule
två gånger per vecka på Uppvindens gårdsbana. Under
föreningens städdagar har Trivselklubben ansvarat för
förtäringen.

Ett övernattningsrum finns på Glidflyktsgatan 1.
Det byggdes om under våren 2007 och kan hyras
av medlemmar för en kostnad av 200 kr per
dygn. Bokningslista och regler finns i entrén på
Segelflygsgatan 18.

Besiktningar

-- Underhållsbesiktning av samtliga hus på gårdarna
har genomförts. Det har varit en okulär besiktning av
fasader mm. Besiktningsprotokoll av samtliga skador
har upprättats och en åtgärdsplan tagits fram.
-- Besiktning av samtliga trapphus, entréer
och förrådsgångar har genomförts och ett
besiktningsprotokoll har tagits fram.
-- Markbesiktning av samtliga gårdar har gjorts
med representanter från styrelsen, FSS och
trädgårdsentreprenören Ingemanssons

Trappombud

I en förening av vår storlek har trappombuden en
mycket viktig roll, eftersom det är svårt för styrelsen
att på ett bra sätt kunna fånga upp förslag och idéer
”lokalt”. Tanken är också att via trappombuden slussa
tillbaka information från styrelsen om åtgärder/
händelser riktade till medlemmarna i en viss
trapp. Trappombudet ansvarar för att trappens nya
medlemmar hälsas välkomna.
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Underhåll
Markanläggningar AB. Ett besiktningsprotokoll
och en åtgärdslista har tagits fram. Därutöver har
styrelsen även gjort egen syn av gårdar, täppor och
byggnader.
-- Besiktning av garageporten och grinden har
genomförts av Una Portar AB.
-- De årliga inspektionerna av hissar har utförts
av Inspecta AB och anmärkningar har löpande
reparerats av Otis.
-- Besiktning av samtliga dörrstängare har genomförts
av Bergs Lås.
-- Besiktning av samtliga tvättstugor i föreningen har
genomförts. Besiktningen har varit okulär.
-- OVK av samtliga lägenheter i föreningen har
genomförts och besiktningsprotokoll tagits fram av
DJ Vent AB.
-- Besiktning av samtliga åtgärdade takterrasser har
genomförts. Denna har varit okulär.
-- Besiktning av samtliga renoverade trapphus har
genomförts. Denna har varit okulär.
-- Besiktning av samtliga fläktrum har genomförts av DJ
Vent och styrelsen. Besiktningsprotokoll av samtliga
skador har förts och en åtgärdsplan har tagits fram.
-- Besiktning av garagegolvet i plan 1 och 2 efter
färdigtställande av entreprenaden har genomförts.
Denna besiktning har varit okulär och ett besiktningsprotokoll har tagits fram.
-- Besiktning av samtliga gårdsmurar har genomförts
av All Remove AB och styrelsen. En åtgärdsplan har
tagits fram för genomförande under året.
-- Besiktningen av den helt ombyggda fjärrvärmecentralen har genomförts av den av HSB anvisade
firman Teknik.VVS KEBA AB i Norrköping.
-- Besiktning av våra byggnaders energiförbrukning
har genomförts och energideklarationer för dem har
upprättats enligt lag. Detta har genomförts av ÅF AB
-- Besiktning av tegelskadorna vid Glidflyktsgatan 1
har genomförts och en rapport har tagits fram av
Humidus AB.
-- Garantibesiktning har genomförts av ÅF och ett
besiktningsprotokoll för varje hiss har utställts, i vilka
varje funnen brist och fel har noterats. Alla sådana
noteringars punkter har åtgärdats under året.
-- Styrelsen har tagit fram en lista över samtliga låsta
loftgångar och ett åtgärdspaket för dessa är under
bearbetning av styrelsen. Ett anmodansbrev med
aktuella avtalsexemplar för accepter har skickats av
HSB till de berörda lägenhetsinnehavarna.
-- Besiktning av samtliga gårdsarmaturer har
genomförts av FSS. Denna har varit okulär.

Takterrasser
Teknikgruppen har tagit fram en åtgärdsplan för hur våra
takterrasser skall repareras. Styrelsen har provat denna
metoden på en terrass på Segelflygsgatan 39. Metod
är följande: Humidus AB har på beprövat vis avfuktat
terrasserna och när detta är gjort förseglas terrassen
med en elastiskt två-komponents epoxibeläggning. Till
slutet av år 2008 har takterrasserna i kv. Glidflykten, kv.
Ballongen och kv. Uppvinden renoverats enligt ovan.

Trapphusmålning
Styrelsen har beslutat att renovera samtliga 32
trapphus. Styrelsen har tagit fram ett renoveringspaket
med åtgärdslista för samtliga trapphus. Arbetet
påbörjades under 2007 och kommer att avslutas under
våren 2009. Trapphusen i kv. Glidflykten, kv. Ballongen
och kv. Segelflygaren är klara. Huvudentreprenör för
detta arbete är Stortorps Måleri AB.

Badrumsrenoveringar
Styrelsen har anlitat en projektledare, Thomas
Otterskog, och utarbetat en metod för att genomföra
en kollektiventreprenad för reparationer av skadade
våtrum. Bakgrunden till detta är en våtrumsbesiktning
som utfördes av Dry-IT AB under 2006. I och med att det
åligger bostadsrättsinnehavaren att utföra underhålloch reparationsarbeten har styrelsen beslutat att hjälpa
de boende med detta genom en kollektiv upphandling
av entreprenör. Detta arbete har varit mödosamt i och
med att lagstiftningen gällande badrumsrenoveringar
ändrades under 2007. Styrelsen har med hjälp av
Thomas Otterskog utrett förutsättningarna och tecknat
ett ramavtal med BTH Bygg AB för att genomföra detta
arbete. Styrelsen mål har varit att få till ett fördelaktigt
avtal för medlemmarna och att försäkra oss om en
hög kvalitetsnivå. Detta arbete har tyvärr inte gått att
genomföra på grund av meningsskiljaktigheter kring
avtalet.

Garage
Golv och pelare på garageplan 1 och 2 har totalrenoverats av BCM AB. Arbetet har varit omfattande
med reparationer av betongplattan, ny armering,
gjutningar och slutligen försegling av plattan med en
bromatta och gjutasfalt. Styrelsen har tagit fram en
åtgärdsplan gällande betongbjälklaget för plan 3 och
4 i garaget. Detta skall påbörjas i september 2009.
Samtliga väggar och dörrar i garaget i plan 1 och 2
har nymålats. Sopsorteringsrum och grovsoprum har
totalrenoverats med ny epoxibeläggning på golv och
nymålning av väggar.
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Avtal

Övrigt underhåll
-- Generella bygglov för inglasning av balkonger
och loftgångar framtagits och ett nytt avtal har
bearbetats för detta ändamål.  Styrelsen godkänner
och slutbesiktigar samtliga inglasningar.
-- En total renovering har skett av värmecentralen,
varvid en ny värmecentralenhet har installerats.
Avsikten har varit att åstadkomma bättre reglering
av värmeflöden, så att bl.a. uppvärmningen av
radiator- och tappvarmvatten sker effektivare. Det
medför stora kostnadsbesparingar i framtiden.
-- Asfaltering av en del skadade gångvägar på gårdarna
har genomförts.
-- Samtliga gårdsbrunnar i hela föreningen har
slamsugits, inklusive brunnar på atriumgårdar.
-- Reparationer av skadade plåtdelar och stuprör vid
garagets tak har utförts.
-- Injustering av samtliga dörrstängare har genomförts
och vårt låsserviceavtal med Bergs Lås löper vidare.
-- Målning av klotterförstörda dörrar, fasader och
träväggar har skett. Det värsta klottret har sanerats
och avtalet med All Remove AB löper vidare.
-- All Remove AB har högtryckstvättat samtliga
gårdsmurar.
-- Filterbyte och injustering av fläktarna i fläktrummen
har genomförts.
-- Byte av garageport har genomförts på grund av
skador.
-- Styrelsen har påbörjat en inventering av samtliga
avtal för gällande inglasning av balkonger, loftgångar
och terrasser, uppsättning av markiser, låsta
loftgångar, och utökande av markanvändning för de
som har marklägenheter.
-- Styrelsen har också tagit fram avtal och information
gällande vattenskador i lägenheterna.
-- Diverse plåtarbete har genomförts i föreningen vid
tak och burspråk i föreningens fastigheter.
-- Byte av fyra stycken tvättmaskiner har genomförts.
-- Reparation av skadade staket och grindar vid
föreningens gårdar har genomförts.
-- Reparationen av tegelmuren vid Glidflyktsgatan
1 har genomförts och samtliga åtgärder enligt
besiktningsrapporten har genomförts.
-- Otis har åtgärdat alla anmärkningspunkter från
hissbesiktningarna och andra reparationer. Ett antal
jourutryckningar har skett under året.
-- Ett nytt avtal med DJ Vent AB har upphandlats
gällande kontroll och löpande underhåll av samtliga
fläktrum.

Den uthyrbara ytan av lokalen Glidflyktsgatan 1 är
numer 58,5 m2, efter det att uthyrningsrummet
byggts om under 2007 och gjorts större. All möjlig
uthyrningsbar yta till utomstående är fortsatt uthyrd.

Styrelsen har under året fortsatt att jobba med de fyra
standardavtal som finns för medlemmarna. För de
avtal som redan har tecknats av medlemmarna pågår
en inventering. De gäller för inglasning (av balkong
och loftgång), för eget bruk av loft- eller markgång, för
uppsättning av markis resp. av parabol på ex. balkong.
Till avtalen hör motsvarande policybilagor, som mer
allmänt anger vad som får göras.

Anmälan om ovanstående avtal görs till HSB Stockholm,
som då skickar ut de skrifter som hör till avtalet i
fråga. De två avtalsexemplaren ska efter påskrivning
lämnas in till styrelsen för godkännande och fortsatt
hantering med t.ex. slutbesiktning. Därefter återsänds
ett exemplar till medlemmen. HSB Stockholm kommer
att förvara ett ex. av avtalet, så att det kan följa med
lägenheten vid en framtida försäljning. Alla som har
och vill fortsatt ha kvar möjligheten att ha sin loftgång
låst måste givetvis också teckna ett avtal även om
det med föreningen. Det har inte skett. En särskild
genomgång har påbörjats för att alla loftgångar ska
vara åtkomliga för föreningens fastighetsskötare
och styrelse. Den pågår in på året 2009. Föreningens
generella bygglov för inglasning av balkonger och
loftgångar gäller fram till 2011.

Styrelsen har även i år tecknat en försäkring till
medlemmarnas förmån för bostadsrätterna, ett
s.k. bostadsrättstillägg, men för 2009 har det skett
hos Länsförsäkringar Stockholm. Tillägget gäller
under tiden 1.1 – 31.12.2009. Föreningen är därför
försäkringspart, varför medlemmar som råkar ut för
en skada måste begära ersättning av föreningen. Den
går sedan vidare till försäkringsbolaget.

Särskilda avgifter till föreningen

Vid överlåtelse av bostadsrätten tas en avgift ut med
2,5 % och vid pantsättning med 1 % av gällande
basbelopp.
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Ett avtal med information om hur man ska göra vid
en försäkringsskada (t.ex. en vattenskada) finns. Med
ett sådant kan medlemmen sluta ett särskilt avtal vid
skada, om att föreningen tar hand om allt praktiskt och
ekonomiskt fram till ett färdigt återställande av skadan.
När man får en skada som det bostadsrättstillägget
omfattar, ska man göra en anmälan till felanmälan.
Efter det kommer vår fastighetsskötare att kontakta
anmälaren och delar då bl.a. ut avtal plus information.  
På den nya hemsidan som föreningen har gjort i
ordning, www.segelflygaren.org, kan man läsa mer om
avtal, försäkringar, vad som i ansvarshänseende gäller
för en bostadsrättshavare.
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EKONOMI
Årets resultat

Finansiellt

Resultatet för år 2008 blev negativt. Orsaken til detta
var att renoveringen av garaget fördyrades genom
att större ytor än budgeterat   krävde åtgärd. Det
budgeterade resultatet var 0 kr.
Utfallet blev -1 137 tkr.

Under året har fyra lån omsatts till ett värde av drygt
89 mkr. De har placerats med både bunden ränta
och rörlig ränta. Två av lånen har omsatts med s.k.
ränteswappar istället för traditionella hypotekslån.
Alla lånen har placerats om enligt plan, med avsikten
att minska risker för framtida ränteförändringar såväl
som att ändå få fortsatt låga räntekostnader under
närmast kommande år.

Redovisning

HSB Stockholm har varit föreningens ekonomiske och
administrative förvaltare, som har skött om bokföring
och redovisning.

Föreningens förmögenhet

Då det är Stockholms stad som äger marken
för tomträtterna, är föreningens tomträtter
inte en materiell förmögenhet, men värdet av
tomträttsinnehavet i sig är en immateriell tillgång av
stor betydelse. Tillsammans med sina byggnader blir
de en materiell enhet av än större värde. Föreningen
har under 2008 minskat den totala låneskulden med
4,99 mkr genom ordinarie amorteringar samt extra
amorteringar i samband med omsättning av lån.

Garage

Avgiften för garageplatser har varit oförändrade under
året och avgifterna är därmed 380 kr per månad för
ordinarie plats och 445 kr per månad för plats med
eluttag.

Fondavsättningar

I tidigare bokslut har HSB, som sköter föreningens
ekonomiadministration, missat att göra ett avlyft i
bokföringen från yttre underhållsfonden för utfört
underhållsarbete. Detta fel   härrör till 2005 års
periodiska underhåll om 2 262 976 kr och korrigeras i
år genom att i förslaget till vinstdisposition föreslå en
extra avsättning uppgående till 2 262 976 kr.

Årsavgifter

Styrelsen har tagit beslut om att sänka avgiften för
2009 med tre procent. Framtida underhållsbehov
samt avsatta medel för att möta dessa finns med
den föreslagna nya avsättningen till yttre fonden.
Planeringen är långsiktig med rullande 10-årsplaner
för att kunna vara i takt med kommande års
underhållsbehov och åldrande byggnader. Styrelsen
arbetar för att föreningens ekonomi ska vara
långsiktigt stabil och därmed även avgiften.

Yttre fonden
Ingående saldo,enligt stämmobeslut 2008    9 005 791
Med förslaget om att avsätta för 2009
3 600 000
Avlyftes för utfört yttre underhåll 2008
-7 009 387
Extra avlyft för underhåll utfört 2005
-2 262 976
Utgående saldo
3 333 428

Ersättningar till förtroendevalda

I likhet med föregående år har till de förtroendevalda
personerna utgått ersättningar om 5 plus 1 basbelopp,
det senare för eventuella lönebortfall och ev.
projektarbeten. Till ledamöterna i styrelsen, de två
revisorerna och de tre personerna i valberedningen
har därför utbetalats ersättningar om sammanlagt
210 005 kronor. För att ersätta lönebortfall har 2 438
kronor utbetalats. Till dessa belopp kommer sociala
kostnader om 62 253 kr.

Inre fonden
Avsättning till fonden för inre underhåll upphörde
1997-07-01. De som har innestående medel i fonden
disponerar dessa enligt föreningens stadgar.

Fastighetsskatt

För taxeringsåret 2007 har Skatteverket fastställt
taxeringsvärdet för byggnaderna till 198 mkr och
för marken till knappt 88 mkr, vilket ger ett totalt
taxeringsvärde om 285 631 000 kronor. Tills vidare
gäller samma värde för år 2008.

För inkomståret 2008 ersattes fastighetsskatten för
bostäder av en kommunal fastighetsavgift. Den i sin tur
maximerades till antingen 1 200 kr/lägenhet eller 0,4
% av taxeringsvärdet för bostäderna. Den nya avgiften
är klart lägre än skatten för 2007.
5
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Styrelsens framtidsbedömning

Förslag till vinstdisposition

Styrelsens mål är att förvalta föreningen väl och att
investera för framtiden. Flera investeringar för att
sänka föreningens kostnader har gjorts de senaste
åren och fler är planerade. Detta kommer att bli än
viktigare i takt med att kostnader för energi och vatten
väntas öka i framtiden. Föreningens hus är över 20
år gamla och därför kommer underhållet att öka
allteftersom byggnaderna blir äldre, vilket kommer att
innebära ökade kostnader för föreningen i framtiden.
Med de kostnadsbesparingar som utförts och planeras
samt det tidigt inledda underhållsarbetet och den
ökade amorteringen, tillsammans med arbetet med
föreningens lånestock för att minska riskerna vid
ränteförändringar, är grunden skapad för en fortsatt
stabil ekonomi.

Förslag till behandling av balanserat resultat och årets
vinst
Ingående balans
Avsättning till yttre fonden
enligt 2008 års stämma
Summa

12 106 970

Ingående fritt kapital den 2008-01-01
Avlyft från yttre fonden under året
Extra avlyft för underhåll utfört 2005
Årets resultat
Summa

6 341 970
7 009 387
2 262 976
-1 136 760
14 477 573

Till yttre reparationsfond
föreslås en avsättning om
Därefter blir det nya fria kapitalet  

Sammantaget leder detta till att styrelsen ser ljust
på föreningens framtid trots det allmänt oroliga
finansiella läget.

-5 765 000
6 341 970

-3 600 000
10 877 573

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av
efterföljande specificerade resultat- och balansräkning
med tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning
Nettoomsättning
Fastighetskostnader
Drift
Planerat underhåll
Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift
Avskrivningar
Summa fastighetskostnader

2008-01-01
2008-12-31

2007-01-01
2007-12-31

Not 1

30 782 968

31 291 908

Not 2

-13 579
-7 009
-665
-2 422
-23 676

-13
-2
-1
-2
-19

Not 3

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

Not 4
Not 5

Årets resultat

7

556
387
110
630
683

435
700
100
428
664

181
579
310
069
139

7 106 285

11 627 769

366 058
-8 609 103
-8 243 045

173 824
-7 096 500
-6 922 676

-1 136 760

4 705 093
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Balansräkning
2008-12-31

2007-12-31

Not 6
Not 7

220 146 842
194 666
220 341 508

222 465 796
298 342
222 764 138

Not 8

500
500

500
500

220 342 008

222 764 638

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och ombyggnader
Inventarier

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristigt värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

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

Not 9
Not 10

Kassa och bank

Not 11

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

8

69
3 239
65
1 297
4 672

880
807
112
765
564

3
3 988
25
1 172
5 189

223
410
709
131
473

2 309 756

5 074 854

6 982 321

10 264 328

227 324 328

233 028 965
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2008-12-31

2007-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Not 12

Bundet eget kapital

Insatser
Upplåtelseavgifter
Underhållsfond

21
1
9
31

Fritt eget kapital

929
023
005
958

356
618
791
765

21
1
5
28

929
023
941
894

356
618
370
344

Balanserat resultat
Årets resultat

6 341 970
-1 136 760
5 205 210

4 701 298
4 705 093
9 406 391

Summa eget kapital

37 163 976

38 300 736

183 495 441
2 126 934
90 157
704 488
183 840
3 559 492
190 160 353

188 480 925
1 741 138
127 107
778 634
131 661
3 468 765
194 728 230

227 324 328

233 028 965

223 719 000
231 473 000

231 473 000
231 473 000

Inga

Inga

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

Not 13

Not 14
Not 15

Summa eget kapital och skulder
Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar totalt uttagna
Ansvarsförbindelser
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Kassaflödesanalys
2008-01-01
2008-12-31

2007-01-01
2007-12-31

-1 136 760

4 705 093

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

2 422 630
1 285 870

2 428 069
7 133 162

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

-231 694
417 607
1 471 783

217 108
-388 192
6 962 078

0
0
0

-422 625
-11 244
-433 869

-4 985 484
-4 985 484

-7 485 910
-7 485 910

-3 513 701

-957 701

Likvida medel vid årets början

9 063 265

10 020 966

Likvida medel vid årets slut

5 549 564

9 063 265

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster

Investeringsverksamhet
Investeringar i fastigheter
Investeringar i maskiner/inventarier
Kassaflöde från investeringsverksamhet
Finansieringsverksamhet
Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Årets kassaflöde

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto HSB Stockholm i de likvida medlen
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Noter

Redovisningsprinciper m.m.
Belopp anges i kronor om inget annat anges.
Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Avskrivning på byggnader
Avskrivning sker enligt en 100-årig annuitetsplan och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och
beräknad ekonomisk livslängd. Övriga anläggningar har en avskrivningstid mellan 15 och 30 år.
Avskrivning på inventarier
Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserad på inventariernas livslängd cirka 5 år.
Fond för yttre underhåll
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av
föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna.
Inkomstskatt och underskottsavdrag
I en bostadsrättsförening inkomstbeskattas kapitalintäkter, såsom ränteintäkter och utdelningar, samt i
förekommande fall verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning. Efter avräkning av eventuellt befintligt
skattemässigt underskottsavdrag sker beskattning med 28 procent.
Föreningens skattemässiga underskott uppgick vid utgången av räkenskapsåret till 188 172 187, en minskning
med 202 495 jämfört med föregående år.
Övriga bokslutskommentarer

Föreningen har inte haft några anställda under året.
Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Arvoden förtroendevalda
Sociala kostnader
Revisorer
Föreningsvald
Övriga förtroendevalda/anställda
Löner och ersättningar
Sociala kostnader
Totalt

Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift.
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2008-01-01
2008-12-31
205 005
61 463
266 468

2007-01-01
2007-12-31
200 307
56 097
256 404

5 000

1 500

2 438
790
3 229

11 238
3 643
14 882

274 696

272 785
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2008-12-31
Not 1

Nettoomsättning
Årsavgifter
Hyror
Övriga intäkter
Bruttoomsättning

24
4
2
30

Avgifts- och hyresbortfall
Hyresförluster
Not 2

25
4
2
31

172
161
090
424

909
960
085
954

-161 857
-50
30 782 968

-133 005
-41
31 291 908

329 749
798 486
381 889
907 002
872 780
533 715
793 423
159 415
292 112
144 901
484 464
1 356 958
524 662
13 579 556

304 834
676 224
705 318
764 753
968 443
628 934
641 751
175 581
212 688
91 935
453 261
1 356 958
454 501
13 435 181

1 919 672
399 282
103 676
2 422 630

1 919 672
399 282
109 115
2 428 069

62 851
162 524
140 683
366 058

45 874
0
127 950
173 824

8 654 822
-59 546
9 038
4 789
8 609 103

7 315 621
-219 470
0
349
7 096 500

1
1
2
2

Avskrivningar

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm
Ränteswap intäkter
Övriga ränteintäkter

Not 5

339
038
498
875

1
1
2
2

Byggnader
Om- och tillbyggnad
Inventarier
Not 4

669
206
069
944

Drift
Personalkostnader
Fastighetsskötsel och lokalvård
Reparationer
El
Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Fastighetsförsäkring
Kabel-TV
Övriga avgifter
Förvaltningsarvoden
Tomträttsavgäld
Övriga driftskostnader

Not 3

2007-12-31

Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader långfristiga skulder
Erhållna räntebidrag
Ränteswap kostnader
Övriga räntekostnader
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Not 6

2008-01-01
2008-12-31

2007-01-01
2007-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

248 845 121
0
248 845 121

248 422 496
422 625
248 845 121

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

-26 379 325
-2 318 954
-28 698 279

-24 060 371
-2 318 954
-26 379 325

220 146 842

222 465 796

198 000 000
87 631 000
285 631 000

151 800 000
86 968 000
238 768 000

1 067 687
0
1 067 687

1 056 443
11 244
1 067 687

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

-769 345
-103 676
-873 021

-660 230
-109 115
-769 345

Bokfört värde

194 666

298 342

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

500
500

500
500

Andel i HSB Stockholm

500

500

65 112
65 112

25 709
25 709

Byggnader och ombyggnader

Bokfört värde
Taxeringsvärde
Byggnader
Mark
Not 7

Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Not 8

Not 9

Aktier, andelar och värdepapper

Övriga kortfristiga fordringar
Skattekonto

Not 10

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Drift enhetsmätning el
Fastighetsförsäkring
Bevakningskostnader
Tomträttsavgäld
Kabel-tv
Räntebidrag
Vidarefakturering el

1 781
158 703
22 980
339 201
75 216
9 884
690 000
1 297 765
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2008-01-01
2008-12-31

Not 15

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna räntekostnader
Förutbetalda hyror och avgifter
Arvode BoRevision
Ränta, ränteswap
Arvode föreningsvald revisor
Sociala avgifter

993 144
2 503 906
22 000
9 038
5 000
26 404
3 559 492
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Stockholm den

Håkan Axberg

Eva Tillman

Håkan Schildt

Attila Kriss

Nick Perivolaris

Leif Söderström

Dick-Einar Larsson

Björn Östman

Barbro Perivolaris

Staffan Lindqvist

Christer Ahrlind

Gunnar Maxe

Revisorpåteckning
Datum

Gunillla Nirman
Föreningsrevisor
(av föreningen utsedd)

Jörgen Götehed

(av HSB utsedd)
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Liselotte Herrlander
Auktoriserad revisor
(av styrelsen utsedd)
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Till föreningsstämman i HSB brf Segelflygaren i Stockholm
Organisationsnummer 716416-7939

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB:s Brf
Segelflygaren i Stockholm för räkenskapsåret 2008-01-01 - 2008-12-31
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om
årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla
uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade
informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot
på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi
anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av
föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen,
behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den

Gunilla Nirman
Av föreningen vald revisor

Jörgen Götehed
BoRevision AB
Av HSB Riksförbund utsedd revisor

Liselotte Herrlander
Auktoriserad revisor
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Kallelse till

Årsstämma
i

HSB:S BOSTADSRÄTTSFÖRENING SEGELFLYGAREN
NR 143 I STOCKHOLM

onsdagen den 13 maj 2009
kl. 19.00
i Kyrkan på Skarpnäcks allé 31-33
Kaffe kommer att serveras med början kl. 18.30 då även
styrelsen finns på plats.

Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Anmälan av ordförandens val av protokollförare
Godkännande av röstlängd
Fastställande av dagordningen
Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
Fråga om kallelse behörigen skett
Styrelsens årsredovisning
Revisorernas berättelse
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda
balansräkningen
Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fråga om arvoden
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av revisor och revisorssuppleant
Val av valberedning
Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga
representanter i HSB
Motioner, som bifogats handlingarna
Övriga anmälda ärenden
Stämmans avslutande
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Vad som gäller angående deltagande, rösträtt och ombud på årsstämman.
Vid stämman kan medlem företrädas av ombud om ombudet är medlemmens make/maka, registrerad partner,
sambo, föräldrar, syskon eller barn eller om ombudet är medlem i föreningen. Medlem får på föreningsstämman
medföra högst ett biträde.

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock
tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.
Om medlem skall företrädas av ombud skall ombudet ha en skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten gäller endast ett år från utfärdandet. Ombud som själv är medlem och har rösträtt på stämma kan rösta för sig själv samt
den medlem som företrädes genom fullmakt. Ingen deltagare på stämman får dock såsom ombud företräda mer
än en medlem.
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Ekonomisk 5-årsöversikt
för åren 2004-2008, i tusen kronor.
Ekonomisk
femårsöversikt
Intäkter
Hyror för lokaler
Hyror för p-platser i garage
Bortfall för ej uthyrda p-platser m.m.
Årsavgifter
Övrigt
Hushållsel
Summa rörelseintäkter

Kostnader, totalt
Driftskostnader m.m.
Teknisk förvaltning + OVK
Markskötsel + snöröjning
Städning m.m.
Löpande underhåll
El till byggnaderna + från 2006 även till hushållen
Fjärrvärme
Vatten
Sophämtning/sopsug
Fastighetsförsäkring + självrisker
Ekonomisk förvaltning
Kabel-TV (ej 2004) m.m.
Förtroendevalda m.m.
Bevakning, skador och övrig föreningsverksamhet
summa direkta driftskostnader
Planerat underhåll
totala drifts- och underhållskostnader
driftsresultat före finansposter och övrigt
Övriga kostnader
Avskrivningar
Statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift
Tomträttsavgälder m.m.
summa övriga kostnader
rörelseresultat
Finansiella poster
Värdepappersaffärers resultat
Räntebidrag
Ränteintäkter
summa finansiella intäktsposter
Räntekostnader, fastighetslån m.m.
summa finansiella kostnadsposter
finansnetto

Årets resultat
Balanserat fritt kapitalunder/-överskott enligt styrelsebeslut
Yttre reparationsfonds-IB vid årets ingång enligt budget
Fondförändring, budgeterat tillskott och bokförda avlyft
Fond-UB, enligt styrelsebeslut och bokförda PU-kostnader
Taxeringsvärden, summa (för 2008 beskattningsvärden)
varav för byggnader
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BRÖ. 2009-04-26

2004
2 916
1 100
-214
25 427
399
0
29 627

2005
3 001
1 113
-217
25 423
159
0
29 479

2006
3 012
1 108
-185
25 427
244
1 190
30 796

2007
3 038
1 124
-133
25 173
447
1 644
31 292

2008
3 064
1 142
-162
24 669
253
1 816
30 783

28 600

24 587

25 541

26 587

31 917

778
500
349
1 666
1 087
2 935
710
708
182
361
214
276
458
10 221
2 761
12 983
16 644

789
710
362
1 378
1 134
2 953
633
543
141
342
441
273
539
10 237
2 263
12 500
16 978

736
628
392
1 161
2 079
2 870
337
550
179
384
346
280
1 094
11 033
3 087
14 120
16 676

730
588
359
1 176
2 765
2 968
629
642
241
453
216
273
1 039
12 078
2 701
14 779
16 513

855
562
381
1 080
2 907
2 873
534
793
166
456
295
270
1 066
12 239
7 009
19 248
11 534

2 225
1 283
1 627
5 135
11 510

2 225
1 283
1 359
4 867
12 112

2 281
1 283
1 357
4 921
11 755

2 428
1 100
1 357
4 885
11 628

2 423
655
1 357
4 435
7 099

0
0
18
18
10 501
10 501
-10 483

0
0
15
15
7 235
7 235
-7 220

0
74
51
125
6 625
6 625
-6 500

0
219
173
393
7 316
7 316
-6 923

0
60
366
426
8 660
8 660
-8 234

1 027
-607
2 315
1 549
1 103

4 892
4 284
1 103
3 270
2 110

5 255
9 356
2 110
1 568
3 678

4 705
12 107
3 678
3 064
6 743

-1 137
7 563
6 743
-3 409
3 333

238 768
151 800

238 768
151 800

238 768
151 800

285 631
198 000

133 284
129 997

HSB:s Brf. Segelflygaren 143
Segelflygsgatan 18
128 33 Skarpnäck
www.segelflygaren.org

