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KALLELSE - FÖRENINGSSTÄMMA 

Medlemmarna i HSB:s Brf Lofoten i Stockholm kallas härmed till ordinarie 
föreningsstämma tisdagen den 25 november 2013 kl. 19.00 i Brf Husbys lokal 
Vikingen, fd. dagis, på Narviksgatan 19. 

DAGORDNING 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Ordförandens val av sekreterare vid stämman 
4. Upprättande av närvaroförteckning 
5. Fastställande av dagordning 
6. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare 
7. Fråga om kallelse behörigen skett 
8. Styrelsens årsredovisning 
9. Revisorernas berättelse 
10. Fastställande av resultat- och balansräkning 
11. Beslut i anledning av årets resultat enligt balansräkning 
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
13. Fråga om arvoden 
14. Val av styrelseledamöter och -suppleanter 
15. Val av revisor och -suppleant 
16. Val av distriktsombud samt -suppleanter 
17. Val av valberednings-kommitte 
18. Anmälda ärenden — Inga 
19. Avslutning 
 
Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligt ha anmält 
detta till styrelsen senast september månads utgång. Sådan anmälan skall göras under adress 
Brf Lofoten, HSB Akalla/Husby, Helsingforsgatan 45 164 78 KISTA. Vid stämman har varje 
medlem 1 röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast 1 
röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Medlem 
kan företrädas av ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt. Endast medlems make, maka, med 
medlemmen varaktigt sammanboende närstående eller annan medlem får vara ombud. Ingen får 
som ombud företräda mer än 1 person. Vid föreningsstämma kan medlem medföra ett biträde. Endast 
make/maka, sambo eller annan medlem får vara biträde. 

OBS!! MEDTAG BOSTADSRÄTTSBEVIS ALT. ÖVERLÅTELSEAVTAL 
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Förvaltningsberättelse 

 

Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Lofoten i Stockholm, organisationsnummer 702002-8234, får 
härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet räkenskapsåret 2012-07-01 - 2013-06-30. 
 
Fastigheter 
Föreningen bildades 1970-10-13 och registrerades 1970-11-05. Föreningen äger och förvaltar 
fastigheterna Drammen 1 och Lofoten 1, 5 och 6 i Stockholms kommun. 
Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i HSB försäkring. I föreningens försäkring ingår kollektivt 
bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter samt försäkring mot ohyra. 
Stadgeenlig fastighetsbesiktning utfördes 2012-03-25. 
 
Föreningsfrågor 
Ordinarie föreningsstämma hölls 2012-11-27. På stämman deltog 21 medlemmar.  
Föreningen hade vid årets slut 433 medlemmar.  
 
Styrelse 
Arne Lundborg ordförande 
Anita Ferroni  vice ordf. 
Magnus Krisell ledamot (sekreterare tom 2012-11-27) 
Catharina Markeland ledamot 
Shahe Katcherian ledamot  
Ann-Katrine Dandeby ledamot  utsedd av HSB Stockholm 
Jan Hedlund  suppleant  
Esme Güler  suppleant  
Inha Shydlouskaya suppleant  
Stina Bishop  suppleant (sekreterare from 2012-11-27)  
Ingrid Nordahl Strazds suppleant  utsedd av HSB Stockholm 
 
I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är Anita Ferroni, Magnus Krisell 
samt suppleanterna Jan Hedlund, Esme Güler och Stina Bishop. 
 
Firmatecknare 
Föreningens firma har tecknats av: Arne Lundborg, Anita Ferroni,  
Catharina Markeland, Shahe Katcherian två i förening. 
 
Kassaattest 
Kassaattest har innehafts av: Arne Lundborg, Anita Ferroni,  
Catharina Markeland, Shahe Katcherian var för sig. 
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Distriktsombud 
Föreningens ledamöter samt suppleanter har varit ordinarie ombud respektive styrelsesuppleanter i HSB 
Stockholms distrikt 9. 
 
Representation 
Arne Lundborg har representerat föreningen som ledamot i  
HuA Sopsugsamfällighetsförening samt Akalla Husby Nätort. 
Anita Ferroni har representerat föreningen som suppleant i Akalla Husby Nätort 
 
Revisorer 
Revisor har varit Hans Åberg med Faryal Shakibi som suppleant och valda vid föreningsstämman samt en 
av HSB Riksförbund utsedd revisor. 
 
Valberedning 
Föreningens valberedning har bestått av Sten-Olof Mattsson sammankallande samt  
Olle Andersson. 
 
Sammanträden 
Ordinarie föreningsstämma hölls 2012-11-27 samt förmöte inför stämma 2012-11-19. 
Därutöver har styrelsen under verksamhetsåret haft 16 protokollförda möten inklusive konstituerande 
styrelsemöte, 10 möten i styrelsens arbetsgrupper samt 11st driftsmöten med HSB fastighetsförvaltning 
 
Lägenheter och lokaler 
Föreningen omfattar 353 lägenheter, 438 stycken bostadsrättsinnehavare, 12 lokaler,   
2 daghemslokaler, varav ett fristående och ett lägenhetsdaghem, ett garage med  
380 biluppställningsplatser.  
 
Lokalerna är uthyrda till följande: 

• HSB teknisk förvaltning Lofotengatan 4. 
• Bonny Hauqe Lofotengatan 18.  
• Abdulilah Murad Lofotengatan 22. 
• Mikael Andersson Stavangergatan 48. 
• Hamid Hedlund-Rofouian Stavangergatan 62. 
• JBG Harmoni Stavangergatan 68. 
• Telia Mobiltel AB Stavangergatan 74.  
• Bo Max Stavangergatan 71. 
• Lägenhetsdaghemmet på Stavangergatan 58 hyrs av SWESBI Partnerchip AB.  
• Fristående daghemmet på Lofotengatan 30 hyrs av Stadsdelsförvaltningen Kista. 

 
Resterande lokaler utnyttjas som övernattningslägenheter samt medlems- och styrelselokal.  
Under året har 28 överlåtelser genomförts. 
Bostadsytan för bostadsrättslägenheterna är 25 267 m2. medelytan per lägenhet är 71,5 m2. 
 
 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok Total 
Antal 16 118 172 47 353 
 
  



Sid 6 av 19    

 
 
 
Ekonomi – Resultat och ställning 
Föreningens överskott för år 2012 uppgår till 790 151kr.  
 
Planerat underhåll uppgick totalt till 347 902 kr  
Räntekostnaderna uppgick till 1 988 758 kr, en minskning med 115 139 kr mot föregående år. 
Drift uppgick till 13 964 954 kr vilket är 46 848 kr högre än föregående år. 
 
Avlyft från yttre fond görs numera i vinstdispositionen och belastar således ej årets resultat. Detta är en 
förändring som tillkommit genom nya Årsredovisningslagen, vilket innebär att det skall finnas 
balanserade vinstmedel som skall täcka kommande års underhållskostnader.  
 
Samtliga inventarier är helt avskrivna. Avskrivningarna hänförs detta år enbart till byggnader med 1 813 
220 kr (föregående år 1 651 514 kr). Resultatet av föreningens verksamhet samt den ekonomiska 
ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och 
balansräkningar med noter. 
 
Räntekostnader   
  2009 2010 2011 2012 
Räntekostnader 2 158 kkr 2 068 kkr 2 104 kkr 1 989 kkr 
Räntebidrag 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Byte av kulventiler för vattenledningsstammar i källare fortgår.  
Byte av lampor i trapphus har påbörjats.  
6 vattenskador som drabbat flera hushåll har inträffat under året. 
Nytt hyresavtal har tecknats med SWESBI Partnerchip AB för daghemmet Stavangerg. 58  
 
Förslag till resultatdisposition 
Stämman har att ta ställning till: 

Balanserat resultat årets början -     3 420 193 kr  
Årets resultat          790 151 kr  

-     2 630 042 kr  

Styrelsen föreslår följande disposition: 

Uttag ur fond -        347 902 kr  
Överföring till fond          800 000 kr  
Balanserat resultat -     3 082 140 kr  

-     2 630 042 kr  
 
Avgifter 
2012-07-01 höjdes årsavgiften för lägenhet med 5%., garagehyra varit oförändrade  
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Avtal 

• Avtal för Ekonomi, Administration, Fastighetsskötsel och Markskötsel  
har tecknats med HSB Stockholm.  

• Administrationsavtalet är tecknat på tre år och gäller till och med 2014-12-31.  
• Ekonomiavtalet är tecknat på tre år och gäller till och med 2015-06-30.  
• Fastighetsavtalet är tecknade på två år och gäller till och med 2014-12-31.  
• Markavtalet är tecknat på tre år och gäller till och med 2015-03-31.  

 
Yttre underhåll 
Avsättning till fonden för yttre underhåll sker enligt den 20-åriga underhållsplanen.  
Under året har periodiskt underhåll utförts för sammanlagt 347 902 kr. 

• Montering av extra förråd Lofotengatan 10 43.500 kr. 
• Åtgärder mot radon 40.664 kr 
• Påbörjat byte belysning i trapphus 78.378 kr 
• Byte 5 st golvbrunnar 32.110 kr kr.  
• Byte tvättutrustning 112.260 kr 
• Byte hisslinor Lofotengatan 10 32.110 kr 

 
Budget för 2012 
Större poster: 

• Periodiskt underhåll för sammanlagt 820 000 kr. 
• Löpande underhåll 1 490 000 kr. 
• El 2 400 000 kr.  
• Fjärrvärme 3 500 000 kr. 
• Sophantering 590 000 kr.  
• Vatten 650 000 kr.  
• Skador/självrisker 360 000 kr. 
• Avtalsbundna tjänster 2 400 000 kr. 
• Försäkring 472 000 kr. 

 
Yttre miljö 
Föreningen har tecknat ett skötselavtal med HSB Stockholm Mark som enligt avtalet skall klippa gräs, 
beskära träd och buskar samt ansvara för snöröjning och sandning. 
 
Övernattningslägenheter 
Föreningen har tre övernattningslägenheter belägna på Lofotengatan 14,  
Lofotengatan 26 och Stavangergatan 78. 
Hyresintäkterna under verksamhetsåret uppgår till 86 800 kr. 
 
Medlemsinformation 
Styrelsen har under året hanterat utdelningen av ”Lofoten Pärmen”.  
En enkät har delats ut med frågan om hur medlemmarna önskar information från styrelsen. 
Styrelsen har initierat arbetet med att skapa en ny bättre hemsida samt skapat ett ramverk för hur 
medlemmarna skall informeras på bästa sätt.  
 
Hemsida 
Brf Lofoten har egen hemsida med adress www.hsb.se/stockholm/lofoten 
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Viktiga händelser efter verksamhetsåret    
Nytt hyresavtal har tecknats med Stadsdelsförvaltningen Kista  avseende daghemmet Lo  30  
 
 
 
Slutord 
Liksom styrelsen efter bästa förmåga förvaltar och vårdar föreningens tillgångar och fastigheter är 
det av största vikt att även den enskilde medlemmen väl vårdar de gemensamma resurserna till gagn 
för allas trivsel och trygghet. 

Styrelsen ber härmed att till medlemmarna få överlämna årets räkenskaper och verksamhetsberättelse 
samt ber att få tacka för det förtroende som medlemmarna visat genom att låta styrelsen få sköta 
föreningens angelägenheter under det gångna verksamhetsåret. 
 
Det är styrelsens förhoppning att den tillträdande styrelsen får ett gott samarbete med medlemmarna och 
att verksamhetsåret 2013 - 2014 blir ett gott och innehållsrikt år. 
 
Styrelsens arbetsbörda ökar successivt då den för att hålla föreningens kostnader nere har  

• Arbetat med omförhandling av hyresavtal för daghemmet Lofotengatan 30 samt Stavangergatan 
58. 

• Varje månad utfört besiktning av trapphus, källare, tvättstugor, undercentraler, garage, samt 
grovsoprum för att säkerställa utrymningsvägar, hitta eventuella fel, m.m. 

• Delat ut den nya ”Lofoten Pärmen”.  
• Övertagit ansvaret från HSB att sätta upp anslag i portar och dela ut medlemsinformation, 

årsberättelse samt information i brevlådor. 
• Skött in- och utställning av blomsterurnor samt skött bevattningen av dessa.. 
• Haft månatliga möten med HSB fastighetsskötare. 
• Medverkat vid lägenhetsbesiktningar, boendesociala frågor och möten med entreprenörer. 
• En extra styrelsemedlem har närvarat på onsdagsjouren som representant från styrelsen för att 

kunna svara på frågor och ge rådgivning till boende. 
 

Till detta kommer det ordinarie styrelsearbetet med styrelsesammanträden, framtagande av budget, 
fastställa bokslut, fastighetsbesiktning, markbesiktning m.m. 
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