HSB BRF SEGELFLYGAREN

ÅRSREDOVISNING 2015

Att bo i en
Bostadsrättsförening
- vad innebär det?
• I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som
tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,
”hyran” gånger 12) täcker föreningens lån, driftskostnader och
fondavsättningar för t ex reparationer och underhåll.
• Med bostadsrätt ”äger” du inte din lägenhet i egentlig mening.
Du äger dock bostadsrättsföreningen tillsammans med övriga
medlemmar/bostadsrättsinnehavare och har därmed enligt
bostadsrättslagen en ”i tiden obegränsad nyttjanderätt” till din
bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina
skyldigheter. Du bor tryggt.
• Du och dina grannar bestämmer själva hur föreningens mark
och gemensamma lokaler ska användas. Varje år väljer ni en
styrelse bland er boende. Styrelsen har i uppdrag att sköta
föreningens förvaltning och ekonomi. Med i styrelsen sitter en
ledamot från HSB. Det betyder att styrelsen och
bostadsrättsföreningen – genom HSB-ledamoten – har hela
HSB Stockholms erfarenhet och kunnande som stöd. HSB
erbjuder också fortlöpande utbildning för nya
styrelseledamöter; kunskap är en viktig förutsättning för
levande boendedemokrati.
Ta vara på fördelarna med bostadsrätt i HSB. Du är med
och äger husen och miljön. Du får full insyn i förvaltning
och ekonomi.

På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar
till några av de vanligaste begreppen som förekommer i en
årsredovisning.

Kallelse


till Årsstämma
i


HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING SEGELFLYGAREN NR 143 I STOCKHOLM

onsdagen den 4 maj 2016 kl. 19.00
i Kyrkan på Skarpnäcks allé 3133
Kaffe kommer att serveras med början kl. 18.30 då även styrelsen finns på plats.

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
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 i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
13.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen ledamöter
14.Beslut om arvoden
15.Beslut om antal styrelseledamöter
16.Val av styrelsens ordförande och ledamöter
17.Presentation av HSBledamot
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 som ordförande
22.Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i 
HSB
23.Motioner, totalt fyra som bifogats handlingarna
24.Övriga anmälda ärenden
25.Stämmans avslutande

Org Nr: 716416-7939

Styrelsen för
HSB Bostadsrättsförening Segelflygaren i Stockholm
Org.nr: 716416-7939

får härmed avge årsredovisning för föreningens
verksamhet under räkenskapsåret

2015-01-01 - 2015-12-31
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR HSB BRF SEGELFLYGAREN I STOCKHOLM

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret
2015-01-01 - 2015-12-31
Verksamheten
Allmänt
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens fastighet
upplåta bostadslägenheter med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningen är ett privat bostadsföretag
enligt inkomstskattelagen (1999:1229).
Bostadsrättsföreningen bildades 1980-04-01 och registrerades hos Länsstyrelsen 1980-05-19. Bostäder och
lokaler färdigställdes 1985 och inflyttning påbörjades under samma år. Organisationsnummer för HSB
bostadsrättsförening Segelflygaren är 716416-7939.

Föreningens fastigheter
Föreningen äger fastigheterna och innehar tomträtterna i nedan angivna fastighetsbeteckningar.
●
●
●
●
●

Ballongen 1 (kvarteret Ballongen)
Glidflykten 1 (kvarteret Glidflykten)
Segelflygaren 2 (Garaget)
Segelflygaren 3 (kvarteret Segelflygaren)
Uppvinden 1 (kvarteret Uppvinden)

Fastigheterna inrymmer dels bostäder, dels lokaler som hyrs ut eller används för eget bruk.
I föreningens fastigheter finns:
Objekt
Antal
Kvm
Bostadsrätter 374
29435
Hyresrätter
5
488
Lokaler
7598
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Alla bostadsrätts-lägenheter finns inrymda i 32 trapphus. Varje trapphus har egen tvättstuga och egen
gemensamhetslokal. Till bostadsrättsinnehavarnas förfogande fanns tidigare två grovtvättstugor på totalt ca 100
m2, den ena vid Glidflyktsgatan 3, den andra vid Skarpnäcks allé 35. P. g. a av den ökade tvättkapaciteten i de
nya tvättstugorna har grovtvättstugorna avvecklats från med den 1 januari 2016. På Segelflygsgatan 18 finns en
föreningslokal och en bastu.
Föreningen äger också bostadsyta på Uppvindsgatan 6. De hyrs ut till Stockholms Stad och inrymmer
”Uppvindens Gruppbostad”, en verksamhet som drivs av Attendo på uppdrag av Skarpnäcks
Stadsdelsförvaltning. Bostadsytan består av fem lägenheter, expeditionslokal och allmänna utrymmen och
upptar en yta på sammanlagt 488 kvm.
Föreningen äger en sammanlagd lokalyta på 2 029 kvm som hyrs ut enligt följande:
● Ballonggatan 8. Hyrs ut till Stockholms Stad. Verksamhet: Förskolan Segelflygaren.
● Glidflyktsgatan 7. Hyrs ut till Stockholms Stad. Verksamhet: Förskolan Ballongen.
● Segelflygsgatan 41. Hyrs ut till Stockholms Stad. Verksamhet: Särskolan Albatross.
● Ballonggatan 2. Utrymme på plan 2 hyrs ut till STOKAB.
● Segelflygsgatan 18. Ett utrymme som har hyrts ut till pianotekniker Lars Elffors har under 2015 avvecklats.
Föreningen disponerar en sammanlagd lokalyta på 5569 kvm för eget bruk.
● Glidflyktsgatan 1 inrymmer fastighetsskötarens expedition, styrelselokaliteter med konferensrum,
arbetsrum, arkivrum, kök, två toaletter, omklädningsrum och dusch.
● På samma adress finns föreningens gästlägenhet, dock med egen ingång från gården.
● På Segelflygsgatan 18 finns en föreningslokal och en bastu.
● Föreningens parkeringshus har 257 bilplatser, 233 st. för uthyrning till boende, 20 st. avsedda för
gästparkering, 2 st. för fastighetsskötaren, en för markentreprenören och 1 st. för gäster boende i
gästlägenheten. Dessutom tillkommer 10 mc-platser för uthyrning till boende.
● Parkeringshuset inrymmer även fem skyddsrum som under fredstid får användas för annat bruk, exempelvis
parkering. Dessa ska enligt krav från myndighet kunna göras om till fungerande skyddsrum inom 48
timmar.
Föreningen är fullvärdesförsäkrad i Länsförsäkringar. I försäkringen ingår bostadsrättstillägg.
Föreningen är delaktig i Sopsug i Skarpnäck Samfällighetsförening.

Medlemmar och överlåtelser
Den 31 dec 2015 hade bostadsrättsföreningen 488 medlemmar. 35 överlåtelser har skett under året.

Styrelsen
Styrelsen konstituerade sig vid första sammanträdet efter 2015 års stämma enligt följande:
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Leif Sjölund
Marita Heiligers
Anna Svantesson
Erik Koskelainen
Magnus Wahlström
Magnus Brattström
Gunnar Maxe
Gustav Sandqvist
Mohammed Sayadi
Maggie Lindfors
Inge Hjalmarsson

Ordinarie (Ordförande)
Ordinarie (Vice ordf.)
Ordinarie (Ekonomi)
Ordinarie (Sekreterare)
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie (HSB representant)

Firmatecknare
Leif Sjölund, Anna Svantesson, Erik Koskelainen och Marita Heiligers 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
Eva Tillman. Den externa revisorn är utsedd av BoRevision.

Valberedning
Valberedningen har bestått av tre personer: Lars Gonzales Carlsson, Anders Ulmestig samt Ivar De La Cruz.

Möten och sammanträden
En extra föreningsstämma hölls 23 mars 2015 där det beslutades att anta nya stadgar för föreningen. Ordinarie
årsstämma hölls i Skarpnäckskyrkan den 6 maj 2015. Ändring av stadgarna krävde två medlemsmöten. Vid den
ordinarie årsstämman beslutades en andra gång om nya stadgar. Protokoll från stämmorna har utdelats till den
som önskat ett sådant annars finns dessa också att hämta på bostadsrättsföreningens hemsida. Styrelsen har
under året hållit 12 protokollförda sammanträden, samt en budgetkonferens. Till detta kommer ett antal
arbetsmöten och trappombudsmöten. De respektive ansvariga ledamöterna har därutöver deltagit i driftsmöten,
förhandlingsmöten vid upphandlingar, kontakter med banker och stadsdelsnämnden samt möten med
samverkansgruppen och Sopsug i Skarpnäck samfällighetsförening. Under 2015 har också 2 föreningsdagar
anordnats med möjlighet för medlemmarna att slänga grovsopor i en särskild uppställd container.

Budgetkonferensen
Under helgen den 28 november hölls den sedvanliga, årliga budgetkonferensen. Budgeten för 2016 fastställdes
tillsammans med underhållsplan för 2016. Styrelsen kunde konstatera att föreningens ekonomi fortfarande är
god och att årsavgifterna därför ska vara oförändrade för 2016. Konferensen hölls i föreningens egna lokaler
och innefattade middag på Jesses Krog i Kärrtorp.
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Trivselklubben 2015
Flertalet av föreningens pensionärer är medlemmar i Trivselklubben. Klubben har haft ett antal möten under
2015. Vid dessa möten samlas medlemmarna och äter något gott samt diskuterar vad som skall göras framöver.
Trivselklubben har ordnat grillaftnar samt ansvarat för kaffekokning på bostadsrättsföreningens föreningsdagar.
Förutom ett bidrag om 14 000 kr från bostadsrättsföreningen betalar medlemmarna en årsavgift om 100 kr till
klubben.
Trivselklubbens styrelse består av följande personer
Siv Meyer
Solveig Åkerström
Dick-Einar Larsson
Bertil Persson
Maj-Britt Danielsson
Toini Stenberg

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleant

Trappombud
I en bostadsrättsförening av Segelflygarens 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”. Trappombudet ansvarar för att
trappens nya medlemmar hälsas välkomna.

Gåvor
Under 2015 har 3000 kronor skänkts till UNHCR i samband med firandet av föreningens 30-års-firande. Vidare
har 1000 kronor skänkts till Cancerfonden till minne av före detta ledamoten Yvonne Schain.
Samverkangruppen på Skarpnäcksfältet har fått ett bidrag på 5 610 kronor.

Medlemsinformation
Information till medlemmarna sker huvudsakligen via Anslagstavlorna, Flygbladet och Hemsidan. Hemsidan
(www.brfsegelflygaren.se) är numera den primära kanalen mot medlemmarna och innehåller viktig
information om bland annat stadgar, regler vid renovering, pågående projekt m.m. Under fliken ”Senaste Nytt”
på hemsidan försöker vi att snabbt lägga in viktig eller akut information om till exempel driftstörningar.
Hemsidan är numera också anpassad till s.k. smarta mobiltelefoner. Flygbladet delas ut mer sällan än tidigare
på grund av resursbrist.
I anslagstavlorna finns bland annat uppgifter om HSB (Fastighetsskötsel), Styrelsen, trappombudet m.m. Det
finns två tavlor i varje trapp, en låsbar för styrelsen och en olåst där det boende kan sätta upp information.
Dessutom finns en anslagstavla till höger om miljörummet i garaget. Den är till för information mellan
medlemmar i hela föreningen.

De gemensamma utrymmena
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Föreningslokalen och bastun ligger på Segelflygsgatan 18. För att kunna utnyttja lokalerna måste dessa bokas.
Bokning av lokalerna sker antingen på bokningstavlan på samma adress eller via hemsidan. Föreningen har
även en gästlägenhet (bakom Glidflyktsgatan 1) som kan bokas på samma sätt som bastun och
föreningslokalen.

Besiktningar
Besiktning har skett 2015 av:
▪ Fastigheterna (Styrelsen tillsammans med HSB förvaltare)
▪ Hustaken (HSB)
▪ Garageportarna (Una Portar AB).
▪ Hissar (Inspecta AB).
▪ Ventilationen på Uppvindsgatan 6 (gruppboendet)
▪ Betongen i garaget

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Nya stadgar
Under 2015 har föreningen antagit nya stadgar. De nya stadgarna är i överensstämmelse med HSB:s
rekommenderade normalstadgar för bostadsrättsföreningar. Stadgarna trädde i kraft den 8 augusti 2015.

Marksättningar vid tunnelbanan
I april/maj 2015 upptäcktes att marken vid gångbanan utanför tunnelbanestationen har satt sig. Detta beror med
största sannolikhet på att grundvattennivån har sänkts. Fortsatta undersökningar kommer att göras i samarbete
med SL.
Underhåll
Klotter har löpande sanerats och polisanmäls alltid av All Remove som sköter om sanering av klotter. Vita
paneler har blivit målade.
Tvättstugerenoveringen
Under 2015 fortsatte renoveringen av alla 32 tvättstugor. Projektet blev klart i slutet på december, vilket var
några månader senare än planerat.
På golvet har lagts klinker och väggarna har kaklats. Ny maskinpark i alla tvättstugor. Arbetet har pågått under
2014 och 2015. Kostnaden för hela projektet budgeterades till 12 miljoner kronor. Den slutliga kostnaden för
renoveringen av alla tvättstugor blev 12,5 miljoner kronor. I en del tvättstugor tillkom kostnader som vi inte
5
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hade räknat med. Det gäller nya väggar i vissa tvättstugor för att det skulle vara möjligt att kakla. Vidare måste
dörren till gemensamhetsrummet i några tvättstugor sättas igen för att ge plats för inredning i tvättstugan.
Arbetet har utförts av GES Entreprenad AB. Maskinparken kommer från Electrolux och är upphandlad genom
HSB. Fagerströms Konsult & Byggnads AB har ansvarat för projektledning och kontroll.
Loftgångslås
Under andra halvan av 2015 gjordes en inventering av föreningens loftgångsdörrar. Syftet var att anmoda de
medlemmar som försett dörrarna med eget lås, att få det utbytt mot ett av föreningen godkänt lås. Detta för att
uppfylla de brandskyddskrav som styrelsen är juridisk ansvarig för. Det slutade med att alla dörrar nu antingen
har godkända lås eller inga lås alls. En medlem protesterade mot detta och anmälde föreningen för
Hyresnämnden. Ärendet lades dock ner efter mötet i Hyresnämnden.
Planerat underhåll under 2016
Vi kommer att utföra omfattande målningsarbete på bl.a. träpaneler och takfot i föreningen. Vi fortsätter med
utbyte av trappbelysning som påbörjades i mitten på 2015. Vi kommer att förse alla fönster med nya tätlister.
Renovering av avloppsstammarna kommer att ske under första kvartalet av 2016. I 20 trappuppgångar samt i
garaget har nya larmtelefoner installerats i hissarna.

Särskilda avgifter till föreningen
Vid överlåtelse av bostadsrätten tas en avgift ut med 2,5 % och vid pantsättning med 1 % av gällande
basbelopp. Under 2015 var prisbasbeloppet 44 500 kr.

Avtal
För de brukaravtal 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 respektive av parabol på
exempelvis balkong. Till avtalen hör motsvarande policybilagor, som mer allmänt anger vad som får göras.
Föreningens generella bygglov för inglasning av balkonger och loftgångar gällde fram till 2010-12-31. Den
som vill göra en inglasning måste därför be styrelsen om tillstånd, för att söka ett eget bygglov som man själv
ska bekosta.

Ekonomi
Årets resultat
Kommentarer till bokslutet
Föreningens resultat för 2015 uppgår till -12 173 549 kr. Resultatet understiger budget med 6 833 033 kr.
Orsaken till detta underskott är följande:
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● Den främsta orsaken till underskottet är ändrade regler för redovisning av föreningens kostnader för
swapavtalen. Vi måste redovisa samtliga kostnader för framtida betalningar för swapavtalen. Av det
redovisade underskottet utgör 9 mkr av framtida kostnader för swapavtalen. Marknadsvärdet av
swapavtalen har påverkat föreningens redovisning av skulder.
● Kostnaderna för planerat underhåll understiger budget med 413 000 kr, det är främst underhållet av
markytor som understiger budget med 670 000 kr som är orsaken till avvikelsen.
● Som ett resultat av fortsatt sjunkande ränta samt omsättning av lån under året så avviker de budgeterade
räntekostnaderna kraftigt mot budget. Kostnaden för föreningens swapavtal överstiger vida budget detta
som ett resultat av att kostnaden för dessa stiger om räntorna sjunker.
● Den milda vintern har medfört att kostnaderna för uppvärmning understiger budget med 251 000 kr
samtidigt som kostnaderna för snörenhållning understiger budget med 275 000 kr.

Redovisning
HSB Stockholm har varit bostadsrättsföreningens ekonomiska och administrativa förvaltare.

Garage
Avgiften för garageplatser är 430 kr per månad respektive 495 kr per månad för plats med eluttag. I mån av
plats hyr vi också ut garaplatser till utomstående för 645 kr per månad.

Taxeringsvärde
Enligt beslut från Skatteverket är taxeringsvärdet för föreningens byggnader 265 000 000 kr och för marken är
taxeringsvärdet 132 800,000 kr, totalt 397 800 000 kr.

Fastighetsavgift och fastighetsskatt
Den kommunala fastighetsavgiften är 1 243 kr per lägenhet, totalt 471 097 kr. Den statliga fastighetsskatten för
lokalerna var totalt 318 000 kr. Tomträttsavgälden för 2015 var 1 718 350 kr.

Lån och Amorteringar
Föreningen har fastighetslån på totalt 168 488 541 kronor. Lånen är en blandning av lån knutna till fast ränta
och lån med rörlig ränta knutna till s.k. swapavtal. Samtliga lån är placerade i Svenska Handelsbanken. Swapavtalen är avtal med Nordea. Under året har ett lån på 31 131 000 kr omförhandlats till ett rörligt lån med en
ränta på 0,45 % plus Stibor. Under verksamhetsåret har 812 028 kr amorterats. Vid omförhandling av lånen har
Svenska Bolån varit föreningen behjälplig.

Årsavgifter
Under året har årsavgifterna varit oförändrade.

Ersättningar till förtroendevalda
Enligt beslut på årsmötet 2015 är arvodena för styrelsen 6 prisbasbelopp samt därutöver 2 prisbasbelopp för
projektarbete och liknande åtgärder. Arvodena till revisorer bestämdes till 1⁄2 prisbasbelopp. Ersättningen till
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valberedningen bestämdes till 1⁄2 prisbasbelopp. Till ledamöterna i styrelsen, valberedning och till revisor har
utbetalats ersättningar om sammanlagt 330 250 kr. Till dessa belopp kommer sociala kostnader om 70 723 kr.

Särskild redovisning av projektarbeten och lönebortfall
●
●
●
●
●
●
●
●

Arbete i samband med byte av entreprenör för mark och trädgård
Arbete i samband med byte av hissentreprenör.
Arbete i samband med en medlems anmälan till Hyresnämnden.
Arbete i samband med inbrott i garage, Inspektera kamerafiler tillsammans med polisen
Samråd med Stockholm Stad angående upphandling av renovering av Förskolan Segelflygaren.
Utformning av digital underhållsplan.
Bistå vid tvättstugerenoveringen.
Arbete i samråd med byte av trappbelysning.

Flerårsöversikt
Nyckeltal

2015

2014

2013

2012

2011

Nettoomsättning

30853

31475

30668

30908

30556

Resultat efter
finansiella poster

-12173

-3161

1134

1514

2049

Årsavgift*, kr/kvm

797

797

797

797

797

Drift**, kr/kvm

417

439

438

431

421

5724

5752

5774

5782

5848

14

19

20

20

19

Belåning, kr/kvm
Soliditet, %

(Nyckeltal i tkr om inte annat anges)
*Genomsnittlig årsavgift kr/kvm fördelas på kvm-ytan för bostäder och beräknas på årsavgifterna exklusive
eventuellt separat debiterade konsumtionsavgifter (el, kabel-TV och liknande).
**Genomsnittlig drift kr/kvm fördelas på kvm-ytan för bostäder och lokaler och beräknas på driftskostnader
exklusive eventuellt kostnader för planerat underhåll.

Styrelsens framtidsbedömning
Styrelsens mål skall vara att förvalta föreningen väl och att skapa en stabil ekonomi i föreningen. Föreningens
hus är mer än 30 år gamla och underhållskostnaden kommer att öka allteftersom byggnaderna blir äldre. Med
amorteringar, samt att hela tiden se över föreningens lånestock för att minska riskerna vid ränteförändringar
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skapas grunden för en fortsatt stabil ekonomi. Att dessutom ha kontroll på nödvändiga underhållsåtgärder och
hålla nere kostnader för dessa är också en förutsättning för en stabil ekonomi.

Förslag till disposition av årets resultat
Styrelsens disposition
Balanserat resultat
Årets resultat
Reservering till underhållsfond
I anspråkstagande av underhållsfond
Summa till Stämmans förfogande

9 929 620 kr
-12 173 549 kr
-2 782 000 kr
8 747 098 kr
3 721 169 kr

Ovanstående beslut medför följande utveckling av Fond för yttre underhåll
Ingående balans
8 967 114 kr
Uttag motsvarande kostnad för 2015
-8 747 098 kr
Överföring till fonden
2 782 000 kr
Utgående fondbehållning
3 002 016 kr
Stämman har att ta ställning till:
Balanseras i ny räkning

3 721 169 kr

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.
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HSB Bostadsrättsförening Segelflygaren i Stockholm
2015-01-01
2015-12-31

Resultaträkning
Rörelseintäkter
Nettoomsättning

Not 1

Rörelsekostnader
Driftskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader och arvoden
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

Not 2
Not 3
Not 4

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

Not 5
Not 6

Årets resultat
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30 852 626
-24 397
-503
-414
-2 795
-28 110

049
544
748
008
348

2014-01-01
2014-12-31

31 475 192
-23 878
-678
-447
-2 795
-27 798

011
835
001
009
855

2 742 278

3 676 337

14 145
-14 929 972
-14 915 827

102 595
-6 940 314
-6 837 719

-12 173 549

-3 161 382

Org Nr: 716416-7939

HSB Bostadsrättsförening Segelflygaren i Stockholm
2015-01-01
2015-12-31

Balansräkning

2014-01-01
2014-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier och maskiner

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 7
Not 8

204 770 745
0
204 770 745

207 552 834
12 919
207 565 753

Not 9

500
500

500
500

204 771 245

207 566 253

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

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

Not 10
Not 11

22 206
8 076 917
2 039 552
10 138 675

40 262
6 382 125
2 472 438
8 894 825

Kortfristiga placeringar

Not 12

0

2 000 000

Kassa och bank

Not 13

160 329

155 411

10 299 004

11 050 237

215 070 249

218 616 489

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

12

Org Nr: 716416-7939

HSB Bostadsrättsförening Segelflygaren i Stockholm
2015-01-01
2015-12-31

Balansräkning

2014-01-01
2014-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Not 14

Bundet eget kapital

Medlemsinsatser
Yttre underhållsfond

22 952 974
3 002 016
25 954 990

22 952 974
14 126 021
37 078 995

Balanserat resultat
Årets resultat

15 894 718
-12 173 549
3 721 169

7 932 095
-3 161 382
4 770 713

Summa eget kapital

29 676 159

41 849 708

Not 15

167 676 513
167 676 513

168 648 450
168 648 450

Not 16

9 812 337
2 950 836
41 636
491 668
4 421 100
17 717 576

Fritt eget kapital

Skulder

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 17
Not 18

Summa skulder
Summa eget kapital och skulder

652
2 095
125
479
4 766
8 118

119
102
179
831
100
331

185 394 089

176 766 781

215 070 249

218 616 489

231 473 000
231 473 000

231 473 000
231 473 000

Inga

Inga

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut
Summa ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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HSB Bostadsrättsförening Segelflygaren i Stockholm
Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer
Belopp anges i kronor om inget annat anges.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1
årsredovisning för mindre ekonomiska föreningar (K2). Föreningen följer BFNAR 2009:1.
Avskrivning fastighet
Principen för K2 är att endast om- och tillbyggnader kan aktiveras. De tidigare aktiverade komponenter som i enlighet med
god redovisningssed och tidigare normgivning aktiverats som separata avskrivningsenheter ligger fortsatt kvar med
separata avskrivningsplaner.
Byggnaden skrivs av linjärt över nyttjandeperioden med 0,9 % av anskaffningsvärdet årligen och total livslängd har
bedömts till 120 år från färdigställandetiden.
Övriga komponenter skrivs av linjärt mellan 10-60 år. Under året har komponenterna skrivits av med 5 % av
anskaffningsvärdet.
Avskrivning inventarier och maskiner
Avskrivning sker med 20% på anskaffningskostnaden.
Fond för yttre underhåll
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition på basis av föreningens
underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av styrelsen.
Inkomstskatt och underskottsavdrag
En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen 2010-12-29 är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten.
Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter
avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 %. Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag
enligt inkomstskattelagen (1999:1229).
Föreningens skattemässiga underskott är oförändrat ifrån föregående år och uppgick vid utgången av räkenskapsåret till
195 581 047.
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HSB Bostadsrättsförening Segelflygaren i Stockholm
Noter
Not 1

Avgifts- och hyresbortfall
Hyresförluster

-222 286
-5 053
31 475 192

105 635
318 580
418 575
080 738
593 153
555 645
283 015
884 314
789 097
792 364
1 718 350
110 485
8 747 098
24 397 049

2
3
2
3

245 827
040 907
410 274
101 105
582 601
719 973
255 621
904 259
779 243
761 085
1 560 168
108 041
7 408 907
23 878 011

214 833
80
31 035
176 121
28 450
9 625
43 400
503 544

202 956
0
169 712
180 204
27 938
54 625
43 400
678 835

285 750
22 250
22 250
70 723
13 775
414 748

340 865
22 200
0
68 202
15 734
447 001

1 297
5 412
-351
5 833
1 954
14 145

2 482
18 294
335
77 538
3 945
102 595

1 855 683
13 073 926
363
14 929 972

3 482 296
3 456 973
1 044
6 940 314

Personalkostnader och arvoden

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm
Ränteintäkter HSB placeringskonto
Ränteintäkter skattekonto
Ränteintäkter HSB bunden placering
Övriga ränteintäkter

Not 6

-231 075
-297
30 852 626

Övriga externa kostnader

Arvode styrelse
Revisionsarvode
Övriga arvoden
Sociala avgifter
Övriga personalkostnader
Not 5

23 450 936
1 747 962
4 897 348
561 000
1 045 285
31 702 531

2
2
2
3

Bevakningskostnader
Hyror och arrenden
Förbrukningsinventarier och varuinköp
Administrationskostnader
Extern revision
Konsultkostnader
Medlemsavgifter
Not 4

23 451 276
1 678 425
4 906 189
561 000
487 108
31 083 998

Driftskostnader
Fastighetsskötsel och lokalvård
Reparationer
El
Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Fastighetsförsäkring
Kabel-TV och bredband
Fastighetsskatt
Förvaltningsarvoden
Tomträttsavgäld
Övriga driftskostnader
Planerat underhåll

Not 3

2014-01-01
2014-12-31

Nettoomsättning
Årsavgifter
Årsavgifter el
Hyror
Bredband
Övriga intäkter
Bruttoomsättning

Not 2

2015-01-01
2015-12-31

Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader långfristiga skulder
Ränteswap kostnader
Övriga räntekostnader
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HSB Bostadsrättsförening Segelflygaren i Stockholm

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Anskaffningsvärde byggnader
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

250 952 554
250 952 554

250 952 554
250 952 554

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-43 399 720
-2 782 089
-46 181 809

-40 617 629
-2 782 091
-43 399 720

Utgående bokfört värde

204 770 745

207 552 834

244 000 000
21 000 000

244 000 000
21 000 000

122 000 000
10 800 000
397 800 000

122 000 000
10 800 000
397 800 000

1 132 277
1 132 277

1 132 277
1 132 277

-1 119 358
-12 919
-1 132 277

-1 106 440
-12 918
-1 119 358

0

12 919

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

500
500

500
500

Andel i HSB Stockholm

500

500

1 707
5 453 983
2 621 227
8 076 917

78 460
3 287 850
3 015 815
6 382 125

1 436 552
603 000
2 039 552

1 272 334
1 200 105
2 472 438

Noter
Not 7

Byggnader och mark

Taxeringsvärde
Taxeringsvärde byggnad - bostäder
Taxeringsvärde byggnad - lokaler
Taxeringsvärde mark - bostäder
Taxeringsvärde mark - lokaler
Summa taxeringsvärde
Not 8

Inventarier och maskiner
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

Not 9

Not 10

Aktier, andelar och värdepapper

Övriga kortfristiga fordringar
Skattekonto
Avräkningskonto HSB Stockholm
Placeringskonto HSB Stockholm

Not 11

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt
intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår.
Not 12

Kortfristiga placeringar
Bunden placering 3-mån HSB Stockholm

0
0
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HSB Bostadsrättsförening Segelflygaren i Stockholm
Noter
Not 13

40 000
3 642
45 380
71 306
160 329

0
43 642
40 463
71 306
155 411

Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition 2014
Årets resultat
Resultatdisposition 2015
Belopp vid årets slut

Not 15

2014-01-01
2014-12-31

Kassa och bank
Handelsbanken
Nordea
Nordea plusgiro
Swedbank

Not 14

2015-01-01
2015-12-31

Medlemsinsatser
Insatser
Uppl avgifter
21 929 356
1 023 618

21 929 356

Yttre uh
fond
14 126 021
-5 158 907

Balanserat
resultat
7 932 095
1 997 525

1 023 618

-5 965 098
3 002 016

5 965 098
15 894 718

Årets resultat
-3 161 382
3 161 382
-12 173 549
0
-12 173 549

Ränta
1,03%
1,03%
0,30%
0,67%
2,52%
0,45%
0,67%
2,48%
2,35%

Ränteändr
dag
2016-12-01
2016-12-01
2016-02-11
2016-03-09
2016-12-01
2016-03-14
2016-03-06
2016-12-01
2017-03-01

Belopp
12 032 536
19 769 552
33 425 000
18 000 000
3 052 709
31 131 000
33 000 000
7 730 000
10 347 744
168 488 541

Nästa års
amortering
60 464
99 448
0
0
381 588
0
0
0
270 528
812 028

Skulder till kreditinstitut
Låneinstitut
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek

Lånenummer
45566
45567
60516
630393
704341
909570
916101
972273
988177

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del

167 676 513

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till

164 428 401

Föreningen har följande swapavtal
Låneinstitut
Nordea
Nordea
Nordea
Nordea

Not 16

Kontraktsnummer

968524/1212376
968525/1212377
1050864/1328975
968526/1212378

Ränta
3,86%
3,98%
3,79%
3,77%

Nominellt
belopp
33 425 000
30 000 000
21 000 000
30 000 000
114 425 000

Marknadsvärde
-1 416 531
-2 530 057
-1 676 017
-3 377 704
-9 000 309

812 028
9 000 309
9 812 337

652 119
0
652 119

26 849
420 225
44 594
491 668

11 164
454 717
13 950
479 831

Övriga skulder till kreditinstitut
Kortfristig del av långfristig skuld
Marknadsvärde swapavtal

Not 17

Förfallodag
2016-11-03
2017-11-03
2017-11-20
2018-11-05

Övriga skulder
Momsskuld
Inre fond
Källskatt
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HSB Bostadsrättsförening Segelflygaren i Stockholm
Noter
Not 18

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

80 022
3 025 768
1 315 310
4 421 100

191 590
2 769 555
1 804 955
4 766 100

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna räntekostnader
Förutbetalda hyror och avgifter
Övriga upplupna kostnader

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

Anna Svantesson

Erik Koskelainen

Gunnar Maxe

Gustav Sandqvist

Inge Hjalmarsson

Leif Sjölund

Maggie Lindfors

Magnus Brattström

Magnus Wahlström

Marita Heiligers

Mohammad Sayadi

Vår revisionsberättelse har

Av föreningen vald revisor

-

-

lämnats beträffande denna årsredovisning

Av HSB Riksförbund förordnad revisor
Gunilla Norman
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Segelflygaren i Stockholm, org.nr. 716416-7939

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB
Bostadsrättsförening Segelflygaren i Stockholm för räkenskapsåret
2015-01-01 - 2015-12-31.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning
som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst
eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB
Bostadsrättsförening Segelflygaren i Stockholm för räkenskapsåret
2015-01-01 - 2015-12-31.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som
har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av
vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För
revisorn utsedd av HSB Riksförbund innebär detta att denne har
utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn följer
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den
interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av
den övergripande presentationen i årsredovisningen.

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

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till
dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen
på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen 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 har handlat i strid
med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 2015-12-31
och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga
delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Stockholm den

Av föreningen vald
revisor
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Av HSB Riksförbund
förordnad revisor
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HSB Bostadsrättsförening Segelflygaren i Stockholm
Kassaflödesanalys
Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

-12 173 549

-3 161 382

2 795 008
-9 378 541

2 795 009
-366 373

527 695
9 439 336
588 491

-1 235 332
1 768 259
166 554

-812 028
-812 028

-653 851
-653 851

-223 537

-487 297

Likvida medel vid årets början

8 459 076

8 946 374

Likvida medel vid årets slut

8 235 539

8 459 076

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Kassaflöde från löpande verksamhet
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från löpande verksamhet
Finansieringsverksamhet
Ökning (+) /minskning (-) av lån till kreditinstitut
Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Årets kassaflöde

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen.
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Valberedningens förslag av styrelseledamöter till stämman den 4 maj 2016
Sittande: kvarvarande mandatperiod 1 år
Anna Svantesson

Uppvindsgatan 4 (1 år)

Leif Sjölund Ord. f

Ballonggatan 7 A (1 år)

Marita Heiligers

Skarpnäcks Allé 35(1 år)

Erik Koskelainen

Ballonggatan 3 (1 år)

Gustav Sandqvist

Segelflygsgatan 37 (1 år)

Omval: Mandatperiod 2 år
Magnus Brattström

Glidflyktsgatan 2 (2 år)

Maggie Lindfors

Glidflyktsgatan 4 (2 år)

Magnus Wahlström

Ballonggatan 7 (2 år)

Mohammad Sayadi

Ballonggatan 1(2 år )

Gunnar Maxe

Glidflyktsgatan 6(2 år )

Valberedningens förslag till föreningsordförande till stämman den 4 maj 2016
Mandat period 1 år
Leif Sjölund Ord. f

Ballonggatan 7 A

Valberedningens förslag av revisor och revisorssuppleant till stämman den 4 maj 2016

Revisor:
Eva Tillman

Segelflygsgatan 22

Revisorssuppleant:
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Motion 1

Den 25 februari 2016 10:41 skrev Tove Entin <t
oveentin@gmail.com
>:
Hej!
Jag har ett förslag angående hissarna i vår förening. Jag tycker att vi borde installera sensorer så att de
stannar om man vidrör eller kommer för nära dörrarna. Som de ser ut nu är de farliga, då man lätt kan
fasta med kläderna vilket är livsfarligt.
Ett annat alternativ är förstås att installera innerdörr på hisskorgen.
Mvh |Tove Entin, glidflyktsgatan 6

Styrelsens kommentar:
Styrelsen rekommenderar att Årsstämman ger styrelsen i uppdrag att utreda frågan.
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Motion 2

Styrelsens kommentar:
Styrelsen rekommenderar att Årsstämman tillstyrker motionen.
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Motion 3 (MOP) och 4 (IBF) från Peter Sandblad
P.g.a. storleken på motionerna har vi lagt kommentarerna före motionerna. Motionerna följer
på nästa sida. Vi uppmanar dock alla att noga läsa genom bägge motionerna från Peter
Sandblad.
Styrelsens kommentar till Motion 3 (MOP)
Motionen innehåller bl.a. indirekta uppmaningar att, medvetet eller omedvetet, störa det
brandskyddsarbete som styrelsen är juridisk ansvarig för. S
tyrelsen går även i linje med
Hyresnämndens beslut i samma ärende och rekommenderar därför att Årsstämman avslår
motionen.

Styrelsens kommentar till Motion 4 (IBF)
Styrelsen rekommenderar att Årsstämman avslår motionen med motivation att Stockholms
Stadsbyggnadskontor använde termen L
oftgångsentréer
för våra byggnader redan 1981.
Därför bör samma term gälla fortfarande. Därmed faller termen “Loftgångssynvilla” som
används som underlag i motionen.
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Motion till HSB Brf Segelflygarens årsstämma 2016!
Denna motion är en anmodan till såväl styrelse som alla andra i
föreningen, att reflektera över hur dåligt vår förenings-demokrati
fungerar i den trapphus-inkapslade och därmed kontaktbegränsande borätts-ordning vi har i vår förening. !
Motionen utmynnar i förslag på hur den skall omvandlas till en
kontakt-tillgänglig borätts-ordning, genom att stämman utser en
ny föreningsfunktion, en Medlems-Ombuds-Person, MOP, med
uppgift att få till en ökad gemenskap och horisontell kommunikation
medlemmar emellan i brf Segelflygaren.!

!!

”HSB är en av Sveriges största boendeorganisationer. Vi ägs av våra medlemmar och
vårt uppdrag är att tillsammans med dem skapa det goda boendet. Som kooperativ
organisation har vi hela tiden fokus på medlemsnytta och medlemsinflytande.”!

!

HSB har tre styrdokument för verksamheten och alla dessa börjar med ovanstående
ingress under rubriken ”Starkare tillsammans” och avslutas med: ”All verksamhet i HSB
bygger på samverkan människor emellan.” Och däremellan betonas den kooperativa
principen ”demokratisk medlemskontroll.”!

!

I HSB brf Segelflygarens stadga, ändamåls-paragrfen, står det bl a:!
”Vidare har bostadsrättsföreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet
inom bostadsrättsföreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose
gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet och tillgänglighet med
anknytning till boendet.”!

!
!

Det ovan sagda är väl vad man borde förvänta sig ifrån vilken brf som helst, men i HSB
är extra tydlig med det. Hur fungerar det då i HSB brf Segelflygaren? !

Bakgrund: Min erfarenhet från sep t. o m. jan. 2016!
Har en av den 1/3 av bostadsrätterna, som är direkt drabbad av styrelsens oegentliga
definition, att våra ”in-balkong-fasad-hus” är loftgångs-hus! Utifrån detta har styrelsen
hittat på ett antal säregna regler, vi har att följa. Många har, utan att riktigt förstå vad det
är fråga om, gått med på dessa under tidigare år. !
Ett 40-tal medlemmar (enl. förvaltaren) har tydligen gjort motstånd fram till i slutet av sep.
2015. De fick då, liksom jag, en rekommenderad ”Anmodan att vidtaga rättelse
gällande låsanordning på loftgång”. För tredje gången! De två tidigare ”avvärjde” jag
med motioner till årsstämman 2009 och 2010. De avvisades på inrådan av styrelsen.
Sedan hände inget förrän nu i höstas, 2015.!
Trodde styrelsen gett upp det här oegentliga projektet och kommit på bättre tankar, men
inte så. Vad göra? Måste få dem att förstå, att de är fel ute och skrev ett genomarbetat
brev, jag 16 okt. sände till styrelsen med första delen av rubriken lydande:!
Anmodan till styrelsen att reflektera över sin ”loftgångs-synvilla” …!!

!

Någon reflexion har jag dock inte märkt av, annat än att ordföranden i en skriftväxling
sagt sig ”förstå den frustration, som genomsyrar innehållet” och påpekat en feluppfattning
han tycker jag har, vad gäller rätten till min balkong. !
Ville inte nöja mig med det svaret, utan sände en ansökan till Hyresnämnden för medling
i saken. Begärde då att också få kontakt med de övriga 40-talet medlemmar, för att
informera dem om min ansökan, så att dessa skulle kunna göra gemensam sak med mig.
Styrelsen gick inte med på det.!
Försökte ändå få kontakt, i första hand med 40-talet anmodade, men också med de
andra ”loftgångs-drabbade”, och i övrigt få till en horisontell kommunikation med
Facebook-sidan Medlemmar emellan i brf Segelflygaren. Detta för att komma tillrätta
med den helt vertikaliserade och därmed odemokratiska kommunikationsordning som
råder i föreningen. !
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Lätt ordnat, men hur nå ut med info om denna kontaktmöjlighet, då vi alla är inkapslade i
våra trapphus och inte kan nå ut till resten av medlemmarna? !

!

För att ta sig runt i vårt område, så har fastighetsskötaren en ”huvud-tagg” till trapphusen.
Brevbärare har en sådan, reklamutdelare och människor som tekniskt servar våra hus,
får låna en sådan ”tagg”, för att komma in i våra hus. !
Trivselklubben, en pensionärsförening, som riktar sig till boende i Segelflygaren och
vars medlemsantal endast motsvarar ≈ 3,5% av föreningens 374 bostadsrätter, har en
helt egen ”huvud-tag” för att kunna sprida sin info.!
Men då jag begär att få låna en ”huvud-tag”, för att dela ut info om Facebook-sidan, får
jag 4 nov. veta av styrelsens ordförande följande:!

!

”Däremot har det dykt upp vissa förbehåll till att låna ut en huvudnyckel till en enskild
medlem, samt att utnyttja anslagstavlorna för andra ändamål än vad dessa är avsedda
för.!
Detta är som du kanske förstår en principfråga. D.v.s. om vi låter någon medlem få
tillgång till huvudnyckel för olika syften så måste vi tillåta alla andra medlemmar i
föreningen samma sak. Detta kallas för "likabehandlingsregeln" och är en av dom
viktigaste regler som styrelsen måste förhålla sig till.” !

!

Efter att ha klagat på ovanstående får jag 14 nov. av ordf. veta:!
”Jag (och resten av styrelsen för den delen) har ingenting emot att du startar en
faceboksgrupp där målgruppen är medlemmar i Brf Segelflygaren. Det är bra med
konstruktiv kritik som det är en viktig beståndsdel i en demokrati. Håller även med dig
också om att kommunikation mellan medlemmar är viktig. …………….!
Börja t.ex. med din egen trapp, där jag så sent som i onsdags gick förbi och såg att
anslagstavlan var tom(?). Du kan även dela ut budskapet på olika strategiska ställen i
Skarpnäck, ex.vist vid tunnelbanan där många medlemmar passerar dagligen. Tror till
och med att det finns en anslagstavla där som på många andra ställen i Skarpnäck. !
Du är fortfarande välkommen att föra fram dina åsikter för styrelsen, antingen via besök
när vi har öppet hus eller via email eller kanske din faceboksida, som åtminstone jag
läser då och då. !
Jag (och resten av styrelsen för den delen) önskar dig återigen att lycka till med din
Faceboksida.” !

!

En vecka senare 20 nov får jag veta att styrelsen satt upp en anslagstavla utanför
soprummet ”för att förbättra tvåvägs-kommunikationen mellan alla medlemmar i
föreningen.” Den kan ju jag använda mig av tycker ordf.!

!

I slutet av dec. kommer brev om att arbetet med låsen skulle verkställas 25-29 jan. 2016.
Sänder 16 jan. ett brev inför styrelsemötet den 17 jan. med rubriken: !
”Betr. det nödvändiga i att styrelsen väntar med den ’lås-anordnings-verkställighet’ som är
aviserad till 25-29 jan.” !
Som huvudanledning till detta anger jag, att vi skall invänta resultatet från medlingen om
saken i Hyresnämnden, som skall äga rum om en månad. !
21 jan. får jag veta att styrelsen ändå skall genomföra sin verkställigheten.!

!

Ovanstående – en följd av dagens kontakt-begränsade borätts-ordning! !
Det handlar alltså om att styrelsen är på mig, och 40 andra medlemmar, med en
oegentlig lås-anordnings-anmodan. Tillbakavisar den i ett brev till styrelsen, men fortsatt
går på med sin anmodan. Ansöker om medling i Hyresnämnden. Försöker få kontakt med
de övriga 40, men styrelsen vägrar låna ut huvud-taggen till trapphusen och omintetgör
därmed mina möjligheter till kontakt med övriga medlemmar inom en förening som skall
vara demokratisk! Enda möjligheten, jag inte tar, är att ett massutskick på Posten.!
Försök att komma tillrätta med en oegentlig åtgärd från styrelsens sida, har aktualiserat
ytterligare ett allvarligt bristtillstånd i föreningen. Situationen är den, att vårt boende blivit
arrangerat så, att medlemmar inte kan ta kontakt med varandra och samtala om problem
i boendet, eller om vad som allmänt händer i bostadsrättsföreningen, annat än med dem i
det egna trapphuset. Det är alltså mycket dåligt ställt med de demokratiska möjligheterna
i HSB brf Segelflygaren och styrelsen gör inget för att ändra eller kompensera för detta.!
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!

Ovan – alternativt, med 1960-talets kontakt-tillgängliga borätts-ordning.!
Hade ovanstående hänt på 1960-70-talet eller så, då vi varit en förening med fritt
tillgängliga medlemmar. Då hade jag enkelt kunnat ta mig runt i husen och kontakta 100talet medlemmar i liknande boende-situation, som jag har. Hade också kunnat delat ut
flygblad till alla lägenheter. !
Vi, 40-tal akut drabbade, hade kunnat samlats, och tala om vår situation. Kontakta
styrelsen som grupp om saken. Vi 40 hade gemensamt kunna ansöka om medling i
Hyresnämnden. Vi hade kunnat kontaktat övriga i föreningen och snacka ihop oss om en
annan ordning, och motionera i saken på årsstämman.!

!

Den avgörande skillnaden mellan den äldre och dagens situation, är trapphusinkapslingen. Detta har inte skett för att försvaga demokratin, eller att försvåra en
horisontell kommunikation medlemmar emellan, utan samhällssituationen har lett till att vi
vill ha denna typ av låsarrangemang, i våra bostäder. !
Följden av vår trapphus-inkapsling är en kontakt-begränsad borätts-ordning horisontellt
medlemmar emellan. Detta har i sin tur lett till en helt vertikaliserad kommunikationsordningen i föreningen, som enbart går mellan styrelse och enskilda medlemmar. Samtal
om förenings-angelägenheter medlemmar emellan, annat än inom resp. trapphus-enklav
för sig, är inte längre möjlig. !

!

Det vi nu fått i föreningen är precis en sådan ordning autokrater av olika kategorier
arbetar för att få till i odemokratiska regimer. Om vi ser till det pyttelilla ”geopolitiska rike”
vår förhållandevis stora brf Segelflygaren utgör, och hur vår ”regim” fungerar så råder där
en tämligen autokratisk ordning. Det är dock ingen elak autokrat, som drivit fram denna
ordning, utan den har kommit till av omständigheter i tiden, utifrån ett antal olika goda
syften. !
Trots att de demokratiska möjligheterna blivit förminskade har vår styrelse ännu inte
bekvämat sig med att inse hur illa ställt det är. Styrelsens goda människor, som vill göra
gott för oss, går utan närmare reflexion på, som om allt i vår kooperativa förening
demokratiskt fungerar som sig bör.!

!

Trapphus-inkapslingen gäller säkerligen för fler brf än Segelflygaren. Något, som
kommer med dygnet-runt-låsning, med nycklar, koder och nu de effektiva tagg-låsen och
minskad användning av porttelefoner. Den tilltagande trapphus-inkapslingen, gör att vi
måste finna nya vägar och arrangemang, så att den horisontella kommunikationen
medlemmar emellan i vår och andra bostadsrättsförening kan börja att fungera igen.!

!!

Trapphus-inkapsling – fast med i kontakt-tillgänglig borätts-ordning!
Om alla i föreningen har en porttelefon, med ägarnas namn i listade i porten, så skulle
trapphus-inkapsling inte vara något kontakt-problem.!

!

Om inte porttelefon, så är det tvunget av demokratiska skäl, att styrelsen gör det möjligt
för oss medlemmar, som vill söka kontakt med andra medlemmar, för att starta en bridgeklubb, samtala om brf-politiskt ärende, söka barnvakt eller annat, att nå ut till alla
medlemmar. Om styrelsen inte vill låna ut en ”huvud-tagg”, så blir man tvungen se till att
distributionen sker på annat sätt, som internt post-arrangemang eller att föreningen
betalar för massutskick med den vanliga posten.!

!

Internet-sociala arrangemang, som t ex Facebook-sida för Medlemmar emellan i brf
Segelflygaren skulle öka kontakt-möjligheterna radikalt om ett flertalet medlemmar kom
med. En utmärkt möjlighet för alla medlemmar som vill dela med sig av vad som händer,
inte händer och borde hända, samt veta vad som händer i i stort och i smått.!

!

Styrelsens gemenskapande aktiviteter fungerar dåligt!
Brf Segelflygaren ordnar två städdagar om året som ”tillfälle för boende att träffa och lära
känna grannarna och på så sätt bidraga till att öka gemenskapen i området.”
……”Trappombuden har information om vad som skall göras…..” ”Styrelsen och
Trivselklubben ordnar med förstärkt fika….”!
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Har deltagit några gånger i dessa, tämligen loja tillställningar. Det som skall göras är
enkelt och snabbt gjort och av ringa angelägenhetsgrad, mest sparat för att vi skall ha
något att göra tillsammans. Ökad gemenskap är viktigt, men det hela är lite väl valhänt
arrangerat. !
För att gemenskapande skall fungera måste uppgifterna vara mera angelägna och
omfattade och falla sig naturliga och rimliga att göra.!
På efter-fikat träffar man i huvudsak styrelsen och förenings innegäng och en och annan
nyinflyttad och kanske någon annan ”vanlig” medlem, som jag själv. !
Engagemangs-graden verkar minska med åren och det senaste tillfället i höstas, med
speciella arrangemang som led i föreningens 30-årsfirande, var det precis inget trängsel.!

!

Trapphus-inkappsling borde ge trappombuden, TO, en framträdande uppgift. Deras
arbetsbeskrivning radar dock bara upp en rad triviala uppgifter av enkelt slag, förutom
fyra möten om året med styrelsen. Ett TO kan förvisso ta sig an sin uppgifter på mycket
olika sätt, varav somliga kan vara väldigt givande för sina trapphus-medlemmar. Men det
får vi ju inte veta något om, eftersom den horisontella kommunikationen medlemmar
emellan inte fungerar. I övrigt ser det ju ut som trappombuden till del är styrelsens
känselspröt och röst mot medlemmarna och därmed ett inslag i den vertikala
kommunikationsordning, som nu dominerar över den horisontella. Något nytt måste
därför hända vad gäller gemenskap och den horisontella kontakten medlemmar emellan.!

!!

Vi väljer en ”Medlems-Ombuds-Person”, MOP, på årsstämman! !
Något radikalt behöver göras för att få till en kontakt-tillgänglig borätts-ordning i vår
förening. Mitt förslag är att på årsstämman välja en Medlems-Ombuds-Person, MOP,
som har att se till att relationen mellan styrelse och medlemmar fungerar på ett
demokratiskt sätt, men också att se till att den horisontella kommunikationen medlemmar
emellan fungerar och utvecklas. !
Inspirationen till detta kommer ifrån den världsberömda svenska institutionen
JustitieOmbudsmannen, JO. JO har att för riksdagens räkning fungera som en
övervakare av hur de statliga myndigheterna fungerar gentemot sina medborgare och de
lagar som gäller. !
’Årsstämman’ är föreningens ”riksdag” och ’styrelsen’ är ”regering och myndighet” och vi
’medlemmar’ är ”medborgare” i det lilla rike som vår brf utgör. !

!

Förslaget är att på årsstämman välja en MOP, kanske med ett par suppleanter, som bör
arvodenas som en styrelsemedlem, dock utan att vara en sådan, och som skall
avrapportera sitt årliga arbete direkt till årsstämman och inte till styrelsen. MOP skall !
1. ha koll på att styrelsen relaterar sig på ett riktigt sätt till medlemmarna. !
2. Vara den som vi vänder oss till om vi behöver låna en huvud-tagg för att dela ut info
gällande medlems- och föreningsangelägenheter. !
3. Vara den som administrerar Facebook-sidan Medlemmar emellan i brf Segelflygaren
där alla medlemmar kan få veta vad som händer. Där lyckade arrangemang kan
avrapporteras och bli inspiration för alla trapphus och gårdar i föreningen !
4. Men framför allt vara den som håller samman trappombuden TO i en ömsesidigt
inspirerande grupp, Ombudsgruppen kanske ,- för mera engagemang och
gemenskap i HSB brf Segelflygaren.!

!

I första hand tycker jag man skall ta fasta på lättsamma träffar t ex årliga mingel-träffar,
utan andra syften än att grannar träffas och lära känna varandra. Man kan mingla med te
och scones, med nyttiga smoothis, med vin och lite plockmat, med öl och korvprovning,
göra något alla i trapphuset kan ställa upp på.!
Får man grannarna att trivas ihop så, har man en grund för att klara av alla andra
eventuella uppgifter, som behöver klaras av inom trapphus-sammanhanget. !

!

När trapphusgemenskapen fungerar blir nästa steg kanske ett hus- eller gårdsmingel.
Man kan man t ex gå runt prova på vad för slags plockmat - smakmat resp. trapphus eller
våningsplan erbjuder. Det finns förstås mycket annat man kan göra än det mingelarrangemang som jag som första gemensamhetsåtgärd skulle vilja se i mitt trapphus.!

!
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MOP och TO i I Ombudsgruppen har sedan till uppgift att se till att det finns ett TO i varje
trapphus. Viktigt att gå varligt fram, så att man inte forcerar fram något som ännu inte är
moget. Det kommer också att ta sin tid innan MOP-instutionen och Ombudsgruppen
finner sin riktiga plats i föreningen. Att välja Medlems-Ombuds-Person blir att välja en ny
ordning på prov några år, med förhoppning att det utvecklas till något gör positiv skillnad
och blir något som andra stora brf vill ta efter. Det finns mycket mer att säga om MOP,
men det får komma fram under resans gång s a s.!

!

Äntligen är vi vid slutklämmen!
Trapphus-inkapslingen, har lett till att föreningen utvecklat en helt vertikal
kommunikations-ordning av auktoritärt odemokratiskt slag. Den har funnits till i många år
utan att vare sig styrelsen eller HSB, som ju har en ledamot i styrelsen, bekymrat sig
över situation. Under de senaste tio åren har styrelsen dessutom fastnat i en ”loftgångssynvilla” där man uppfattar ”inbyggda-balkong-fasad-hus” som loftgångar och utvecklat
bestämmelser och regler efter detta, som blir stolliga, då det inte finns några loftgångshus
i föreningens ägo. Alla försök att opponera mot styrelsens synvilla har misslyckat, då det
inte varit möjligt då den horisontella kontaktmöjligheter medlemmar emellan saknats.!

!

HSB talar vitt och brett om demokrati och medlemsinflytande. Men man säger inget om !
vikten av att fri opinionsbildning medlemmar emellan, så att medlemmar fortgående har
möjlighet att reflektera över saker och ting i föreningen. Hur skall man annars kunna göra
ett genomtänkt val på föreningens årsstämma. Regimer som inte tillåter fri
opinionsbildning medborgare emellan, skulle vi i Sverige inte se som en demokrati även
om medborgarna får gå och rösta. Varför skall man då tillåta den ordningen i en stor
bostadsrättsförening där demokrati uttryckligen skall råda?!

!

Styrelsen har kört på av bara farten, utan att reflektera över den odemokratiska ordning
som råder i föreningen och förmodligen i många andra HSB-föreningar då HSBledamoten har inte haft några invändningar, trotts, eller tack vare, att ha sitter i elva olika
HSB-brf föreningars styrelse. Så det är förmodligen lika illa i många andra HSB brf.!

!

Jag hoppas styrelsen nu äntligen, med denna motion, skall förstå hur auktoritärt och
odemokratiskt de agerat, och nu vara mogna för en mera balanserad ordning, mellan det
vertikala och horisontella relaterandet i föreningen. Som en manifestation av sin ny
insikt, så föreslår jag att styrelsen och föreningen går med att pröva den MedlemsOmbuds-Person-instution som jag föreslår. Vill det sig väl kan HSB brf Segelflygaren
genom detta medverka till att bryta ny mark inom HSB och bostadsrättsföreningar i
allmänhet, och bli en mönster-bostadsrätts-förening som alla vill veta mer om.!

!

Undertecknad hemställer härmed till stämman!
att den beslutar att implementera en Medlems-Ombuds-Person-instution i föreningen
för en prövotid på tre år.!
att valberedningen får i uppdrag att komma med förslag på en Medlems-Ombuds-person
med två suppleanter!
att stämman utser en referens-grupp som t ex består av en medlem från vardera
valberedning och styrelsen och en eller några medlemmar.!

!
!!
!
!

Skarpnäck 29 februari 2016!

Peter Sandblad!
Glidflyktsgatan 3!
Initiativtagare till FaceBook-sidan Medlemmar emellan i brf Segelflygaren!
Den som vill ha en, i mitt tycke, mera läsvänlig pdf-fil av MOP-motionen, dvs lite större
text och kortare rader kan kontakta mig per e-mail peter.sandblad@bredbnd.net så får du
detta i en pdf-fil !

!
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!
Motion till Brf Segelflygarens årsstämma 2016 !
!
rörande styrelsens oegentliga definition av våra ”in-balkong-fasad-hus”,
(våra IBF-hus) som ”loftgångs-hus” med begäran att detta skall upphöra
och ersättas med den boende-verklighet som faktiskt gäller för oss.!

!
!

Bakgrund !
Brf Segelflygarens bostadsrätter i flerbostadshus består till:!
30-40% av ordinära hus med ”ut-balkonger” och trapphus-entréer. !
60-70% av ovanliga ”in-balkong-fasad-hus” med balkong-entréer.!

!

För den oinitierade kan ”in-balkong-fasad-husen” framstå som loftgångs-hus,
vilket de inte alls är. Styrelsen, som borde veta bättre, har i strid med vad som
allmänt gäller, bestämt sig för att ”in-balkong-fasad-husen” är loftgångs-hus och
utformat bestämmelser och regler utifrån detta.!
!
Man kan säga att styrelsen lider av en loftgångs-synvilla, dvs. att man ser
loftgångar där inga sådana finns. För c:a 2/3 av lägenheterna gör dessa regler
just ingen påtaglig skillnad i boendet. För oss, den övriga 1/3, gör det stor
skillnad, och styrelsen är gång efter annan på oss med propåer utifrån ett helt
irrelevant regelverk. (Gå till www.brfsegelflygaren.se ’sök a till ö’, på ’Loftgångar’,
så får du se regler ”för det som inte finns i föreningen”. ’Brukaravtal’ helt unika för
brf., som du skall skriva på för den balkong, som hör till din lägenhet och endast
du kan bruka. Googla på ’brukaravtal’ , så får se hur ovanliga vår brf är.)!

!

Styrelsens arbete med att implementera och upprätthålla loftgångs-regler, !
i strid med vad som i övrigt faller sig naturligt, rätt och riktigt i boendet, !
har möt på motstånd av oss i 1/3. Men då vi genom låssystemet, är inkapslade i
våra resp. trapphus, så fungerar inte den horisontella kontakten, medlemmar
emellan i brf Segelflygaren. Detta är en avgörande anledning till att det ännu inte
kommit till ett samlat motstånd emot styrelsens ”loftgångs-konstifikationer”. !

!

Styrelsen har inte gjort något för att få till en, för demokratin i föreningen, helt
avgörande horisontell kommunikation, utan nöjer sig med att den vertikala d:o
fungerar, till medlemmar var för sig – det är enklare för styrelsen med en i taget! !

!

Försök att opponera sig mot styrelsens loftgångs-synvilla på allmänna möten,
stöter direkt på patrull från styrelsens loftgångs-entusiaster, men också av aktivt
ointresse från de 2/3, som spontant inte ser någon vits att ta upp tid med saken,
då det inte gör någon skillnad i deras eget boende. !

!

Summan av kardemumman är, att vi, 1/3, i föreningen, ännu inte haft möjligheter
att göra vår röst ordentligt hörd i en för vårt boende centrala sak. !
Vår sak och invändning mot styrelsens loftgångs-synvilla, har därför ännu inte
blivit förutsättningslöst behandlad på föreningens möten. !

!

Därför måste denna loftgångs-förvillelse, som nu råder i föreningen, upp till
behandling på årsstämman och då i en demokratisk sådan. Detta innebär att alla
medlemmar måste gå oss, 1/3 ,tillmötes och bekväma sig med, att sätta sig in i
vad för slags hus vi egentligen äger tillsammans. Och inse att vi inte har några
loftgångs-hus i vår förening och ge styrelsen i uppdrag att börjar administrera
föreningen utifrån de hus vi faktisk bor i. !
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!
!
Vad för slags hus har föreningen?!
!

Brf Segelflygaren består av fyra kvarter, Glidflykten, Ballongen, Uppvinden och
Segelflygaren. Går man runt kvarteren och betraktar dem utifrån, så ser man en
variation av ordinära flerbostadshus i rött tegel. En gårdsbetraktelse visar dock
på två helt olika sorters byggnader. C:a 30% av byggnaderna ser fortfarande
ordinära ut med vanliga ut-balkonger (utbyggda balkonger) här och var och med
trapphus-entrér till lägenheterna, medan de övriga 70 % av byggvolymen är helt
annorlunda.!

!

De annorlunda husens fasad domineras av inbyggda-balkong-moduler
ordnade i par eller var för sig, som modulaktigt är relaterade till lägenheterna
bakom balkongerna. Lägenheterna har balkong-entré till skillnad ifrån de ordinära
som har trapphus-entré. En del hörnhus är av blandat slag, med dels en ordinär
resp. annorlunda del, då de har lägenheter som har såväl trapphus- som
balkong-entrér.!

!

”In-balkong-fasad-husen”, ”IBF-husen”, som vi kan kalla dem, då husens
fasad tydligt präglas av de inbyggda balkongerna, som till skillnad ifrån vanliga
”ut-balkonger”, helt omfattas av huskroppen. Mellan balkongerna och i dess
yttre ändor, kommer trapphus och olika lägenhetsrum fram i linje med
balkongerna, vilket tydligt uttrycker balkongernas ”inbyggdhet". !
IBF-husen kan kanske beskrivas som loggia-, galleri- el. arkad-hus, men det
råder ingen allmän klarhet vad dessa begrepp står för. Därför bättre att tala om
det man direkt ser alltså ”inbyggda-balkong-fasad-hus,” dvs. IBF-hus.!

!

För dem av oss, som bor i lägenheter med trapphus-entré och för flera som bor i
IBF-husen med balkong-entré, har det ännu inte gjort någon skillnad, huruvida vi
betraktar IBF-husen som loftgångs-hus eller ej. !
Men för oss 100 till 150 st, eller så, som direkt drabbas av styrelsen felaktiga
uppfattning, har verkligen haft anledning att reflektera över varför IBF-husen skall
ha regler som gäller för utpräglade loftgångs-hus.!

!

Rikstermbanken, som innehåller termer och begrepp från ett stort antal
ämnesområden definierar i likhet med flera andra beskrivningar att loftgång =
svalgång är en Iångsträckt balkong längs en byggnads fasad med direkt tillträde
till lägenheterna. !

!
!

Googlar man på loftgång/svale och loftgångs-/svale-hus och kollar in bilder, så
ser man just långsträckta balkonger utefter fasader. !
!

!
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Ovan en byggnad med typisk loftgångs/svale-balkong-fasad. !
Huskroppen i sig, där lägenheterna finns utgörs av ett smalhus och på denna
huskropp har man alltså en lång balkong med skyddsräcke försedd platta som
ofta skjuter ut ifrån väggliv enligt Rikstermbanken om balkong.!
På bilden finns tre rader av dessa lofgångs-balkonger och det stämmer med
definitionen på loftgångshus, eller svalgångshus, som också är en accepterad
term i sammanhanget, som säger att det är ett hus med två eller flera våningar
över mark med tillträde till lägenheterna från loftgång/svalgång.!

!

Inget av ovanstående förekommer på våra IBF-hus, utan det vi har inåt gården,
är hus-fasader med olika typer av balkong-lägenhets-moduler. De är av olika slag
och funktion: Farstu-kvist-balkong/veranda, Inbyggd-balkong, Gång-balkong
och Trapphus-veranda. Varje lägenhet har var sin in-balkong och kanske också
en ut-balkong på andra sidan huset. Etagelägenheter har två olika in-balkonger
och trapphusen har sina verandor. ’Veranda’ är balkong på mark. Alla med
ingång ifrån markplanet gör alltså det utifrån en farstu-kvist-veranda/balkong.!

!

Den typiska balkongen är en platta med skyddsräcke, som skjuter ut ifrån
vägglivet enligt definitionen ovan och det är en utbyggd, balkong, en ut-balkong.
Vid sidan om detta har vi inbyggda balkonger, in-balkonger, som i föreningens
IBF-hus. Men ’inbyggda balkonger’ finns inte i Rikstermbanken, utan där hamnar
man i begreppen arkad, pelargång eller galleri. Fransk balkong förekommer inte
heller. Rikstermbanken, verkar ha en något ofullständig beskrivning av svensk
nomenklatur och är uppenbarligen mera inriktad på synka vissa centrala svenska
beteckningar med utländska d:o, framför att vara flödigt heltäckande på svenska. !
I alla fall kan man bli väl införstådd med vad det är för begrepp som gäller och
fungerar genom googling. Där fick jag bl a fram indragen balkong, som har såväl
en inbyggd som utbyggd del.!

!

I föreningens IBF-hus har vi alltså in-balkonger av flera olika slag. Här och var i
fasad-balkong-matrisen finns det inströdda balkong-moduler, som fungerar som
ett loft-/sval-gångs-segment gör, i och med att den utgör en en gång, en gångbalkong alltså – som tar en vidare till nästa balkong. En sådan måste alltid vara
tillgänglig att ta sig fram på, för dem som har att ta sig till lägenhets-entrén på
nästföljande balkong. !
IBF-husens balkonger är som mest två i rad. Har den inre balkongen en
lägenhetsentré, så är det en farstu-kvist-balkong. Den första balkongen i raden
måste då vara en gång-balkong till den inre balkongen, även om den också har
en lägenhets entré. !

!

För gång-balkongen gäller vissa loftgångs-regler. Men en inbyggd balkong-modul
för sig, gör ingen loftgång, som ju bara finns på långa utbyggda balkonger. Om
det skulle vara längre räcka av inbyggda ”gång-balkonger”, så skulle man hellre
tala om dem i termer av arkad-, pelar-, galleri- eller loggia-gång. !

!

Farstu-kvist-balkongen/verandan är den vanligaste balkongen i våra IBF-hus,
som utmärks av att den har entré-dörr in till en lägenhet.!
De inbyggda balkongerna, kommer förmodligen sedan i antal, i varje fall i det
hus jag själv bor i. Den inbyggda balkongen utmärks av att den har typisk
balkong-dörr, som klart skiljer sig ifrån entré-dörren till lägenheten. De inbyggda
balkongerna hör till etagelägenheter, som har sin entré på en farstu-kvist-balkong
på ett annat plan. !
Gång-balkongerna är nära i antal, kanske bara utgör 15-20 % alla balkonger/
verandor och är utplacerad var för sig, och de enda markerade på ritningarna
nedan och då ordet Gång. Ritningar är ifrån två kvarter men är lika de andra två
andra kvarteren.!
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Trapphus-veranda-moduler finns mot gården på våra IBF-hus, som bakom sig
har gemensamhets utrymmen, som tvättstuga, förråd mm. Alla balkongmodulerna är inbyggda och finns inom huset på olika nivåer.!

!

Med andra ord, den som ser loftgångar på våra IBF-hus, är allmänt okunnig, ser i
syne eller har någon slags loftgångs-lära eller ideologi man vill försöka leva upp
till. Och allmänt okunniga har man nog varit ifrån början. För IBF-aktiga hus är
ovanliga i vårt land och de skiljer sig klart ifrån de ordinära flerbostadshusen med
att ha balkong-entréer till lägenheterna. Då man inte gett husen ett samlat
begrepp, som arkad- eller galleri-hus, ligger det förstås nära till hands, att om inte
tala direkt om loftgångshus, så ändå om loftgångsaktiga hus, för det finns ju
inslag, som”gång-balkongerna”, där vissa loftgångs-principer gäller.!

!

De först 20 åren i föreningen, måste det rått en del oklarhet om vad för slags
boende-principer, som skulle gälla för IBF-husen. Så till slut är det väl några i
styrelsen, som tycker man måste få till en mer konsekvent ordning, och
bestämmer sig för att IBF-husen är loftgångs-hus! När detta väl skett så går man
in i en slags ”loftgångs-synvilla” och tolkar allt i loftgång-aktiga termer. Man börjar
skriva loftgångs-reglerande dokument, där man gör försök att få till någon slags
logik i föreningens loftgångs-reglement. Det hela blir till en slags ”loftgångsväckelse” som nu rullar på, och som de boende i IBF-husen har att rätta sig efter.!

!

I IBF-husen så finns det en inbyggd balkong för varje lägenhet och nu skall alla
oberoende man har farstu-kvist-balkong, inbyggd balkong eller gång-balkong
skriva på ”brukar-dokument” för den balkong som är direkt knuten till den egna
lägenheten. Låsen skall bytas ut så föreningens fastighetsskötare med jämna
mellanrum skall kunna kolla att passagen är fri på farstu-kvist-balkongerna, som
man nu valt att tala om i termer av loftgångsytor, med mera kostigheter. Hade
man bara riktat in sig på de få gång-balkonger, som finns i IBF-husen, så hade
det kunnat vara rimligt, men där blir man ju varje dag medveten om att passagen
måste vara fri för grannen, utan att någon annan behöver påminna om saken.!

!

Har i två tidigare mototitioner 2009 och 2010 tagit upp det problematiska
regelverk föreningens ”loftgångs-yra” gett upphov till, som varje gång avisats.
Styrelsen låg lågt några år, stramade upp avtalen våren 2012, men utan att rensa
ut det grundläggande problemet där man helt felaktigt fortfarande ser IBF-husen
som loftgångs-hus. !

!

Undertecknad hemställer härmed till stämman !
att ge styrelsen i uppgift att lägga ner föreningens loftgångs-policy och börja
administrera föreningens IBF-hus efter de realiteter som gäller, liksom !
att korrigera för felaktigheter som uppkommit genom loftgångs-policyn vilket bl a
1. innebär att det brandskyddsarbete, inventering m m som gjorts utifrån
loftgångs-föreställningar skall göras om, korrigeras och anpassas till den
inbyggda-balkong-fasad-verklighet som gäller, samt !
2. kompensera medlemmar som blivit utsatta för föreningens oegentliga
loftgångs-direktiv, vad gäller låsanordningar och annat, som att skriva på
brukardokument för den balkong-modul, som direkt är knuten till lägenheten och
som ingen annan kan ha någon som helst anspråk på att bruka. !

!
Skarpnäck 29 feb. 2016!
!

Peter Sandblad!
Glidflyktsgatan 5!
Initiativtagare till FaceBook-sidan Medlemmar emellan i brf Segelflygaren
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Ordlista
Årsredovisning: Består av en förvaltningsberättelse
samt den ekonomiska redovisningen.
Förvaltningsberättelse: Den del av
årsredovisningen som i text förklarar verksamheten
kallas förvaltningsberättelse (ibland
verksamhetsberättelse eller styrelseberättelse).
Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft
uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak
förekommit samt redovisar en del fakta om antalet
medlemmar m m.
Den ekonomiska redovisningen, bokslutet, följer
den EU-anpassade årsredovisningslagen.
Redovisningen består av resultaträkning,
balansräkning och noter. I resultat- och
balansräkningarna redovisas klumpsummor. Noterna
innehåller mer detaljerad information.
Resultaträkningen visar vilka intäkter respektive
kostnader föreningen har haft under året. Intäkter
minus kostnader = årets överskott/underskott.
För en bostadsrättsförening gäller det nu inte att få
så stort överskott som möjligt, utan istället att
anpassa intäkterna till kostnaderna. Med andra ord
ska årsavgifterna beräknas så att de täcker de
kostnader (inklusive avsättning till fonder) som man
väntar ska uppkomma. Föreningsstämman beslutar
efter förslag från styrelsen hur resultatet ska
hanteras.
Balansräkningen visar föreningens tillgångar
(tillgångssidan) och hur dessa finansieras
(skuldsidan). På tillgångssidan redovisas föreningens
anläggningstillgångar i form av fastigheter och
inventarier samt föreningens omsättningstillgångar i
form av t ex kontanter och andra likvida medel.
På skuldsidan redovisas föreningens eget kapital
som innehåller medlemmarnas insatser, balanserat
resultat och yttre fonden. Övriga poster på
skuldsidan är skulder till kreditinstitut och övriga, t
ex leverantörsskulder.
Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda
för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste
anläggningstillgången är föreningens fastighet med
mark och byggnader.
Avskrivningar: Värdet på fastigheterna och inköpta
inventarier minskar på grund av förslitning. Detta

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

