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Hämtat från boken “Här är mitt liv” av Allan Schulman, skriven 1986.

BRF SURKULN
Org nr 702002-2328
Bostadsrättsföreningen Surkullan i Hässelby,
bildades år 1955 på ett initivativ från den
finländske redaktören Allan Schulman. Surkullan
ligger på gränsen mellan Hässelby Strand och
Hässelby Villastad i Stockholm.
Redan 1955 började Allan Schulman att försöka
få till stånd ett skådespelar- och journalistkvartér i
Hässelby. Radhusen på Måbärsstigen gick under
smeknamnet ”Radiohusen” eftersom flera som
bodde här arbetade på Sveriges Radio.
Många är de kända personligheter som bott här;
Allan Schulman, Pekka Langer, Putte Wickman,
Olle Hellbom, Egon Kjerrman och Lars Ramsten
är några namn som de flesta känner till.
Den historiskt bevingade föreningen består av 32
lägenheter fördelade på fem radhus. Husen, som
är byggda i souterräng, är kända för sina goda
funktionalistiska planlösningar. De ritades av
arkitekt Bertil Karlén och färdigställdes 1958.
Han utgick från det gamla engelska mönstret
med ett centralt rum dit alla dörrar leder – ett
allrum som fungerar som matrum. Samtliga hus
har öppen spis och egen uteplats på baksidan.
Hus 1 har två plan medan hus 2-5 är uppdelade
i tre halvplan.
Närheten till Mälaren med fina bad och flera
båtklubbar, Riddersviks gård, skolor, tunnelbana
och butiker, gör att även vi som bor här idag trivs
mycket bra och har ett lagom avstånd till den
stora staden för att komma hem till lugn och ro.

NÅGRA ORD FRÅN FÖRENINGENS STYRELSE OM
DET GÅNGNA ÅRET
Vi fortsätter att arbeta efter vår vision som
formulerades 2013: ”Vi strävar efter att vara en
välskött bostadsrättsförening med prisvärt boende
som värdesätter grannsämjan och en trevlig
omgivning".
Det har inneburit följande:
Historia och arv
Vi har tagit vara på vårt historiska arv genom att
utveckla informationen om husens historia på vår
hemsida och genom sociala medier.
Arkitektur
Renoveringen av våra fönster är nu avklarad och
stor vikt har lagts vid att ta vara på husens
speciella arkitektur kombinerat med moderna
lösningar för att spara energi. Som ett steg i detta
valdes det att återgå till den ursprungliga
karmfärgen.
På föreningens hemsida finns bra tips och
rekommendationer för den som planerar att
renovera och en del rekommendationer för att
upprätthålla enhetligheten i området.
Läge
Styrelsen har fortsatt att arbeta aktivt med att
marknadsföra vår förening med sin speciella
arkitektur och generösa läge nära både natur och
kommunikationer
vilket
bidragit
till
att
försäljningspriserna fortsatt att stiga. Vi kan nu se
att våra hus säljs i samma prisnivå som andra
radhus i Stockholm med likartad arkitektur (bl a
radhusen på Vällingbyhöjden, Färnebogatan i
Farsta samt Riksrådsvägen i Skarpnäck).
Prisvärt och välskött
Under året har fönsterrenoveringen avslutats och
nästa steg i upprustningen av radhuslängorna är
att ytterligare minimera vår energiförbrukning
genom att se över ventilationen. Parallellt med
detta kommer en grupp frivilliga i föreningen,
samt
grannföreningen
Solbacken,
göra
nödvändiga
uppfräschningar
av
den
gemensamma lekparken. Vid höstens och vårens
städdagar görs gemensamma insatser för att hålla
området rent och tillgängligt.

Originalplanlösning i hus 1

Gemenskap
Generationsväxlingen i föreningen fortsätter och
under året har nya medlemmar tillkommit och
några nytillskott i föreningen sett dagens ljus.
Parken utnyttjas flitigt av alla de barn som bor på
Måbärsstigen och även till gemensamt midsommarfirande och kräftfest med våra grannar i
Solbacken.

Måbärsstigen 12-76, 165 65 Hässelby
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FÖRENINGEN
Föreningen äger och förvaltar fastigheten Fresia 5
med adress Måbärsstigen 14-76,165 65 Hässelby
och är fördelade på fem hus enligt följande:
Hus 1: Måbärsstigen 14-24
Hus 2: Måbärsstigen 26-38
Hus 3: Måbärsstigen 40-50
Hus 4: Måbärsstigen 52-62
Hus 5: Måbärsstigen 64-76
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

MEDLEMMAR
Föreningen har 52 medlemmar, beroende på att
flera bostadsrätter är upplåtna till mer än en person.
I samband med att lägenheter byter ägare kan
antalet medlemmar också förändras.

Fastigheten består av 32 lägenheter.
Bostadsytan är 3 798,6 kvm och lokalytan 57 kvm.
Föreningen registrerades 1955-10-15 och
gällande stadgar registrerades 2015-01-28 hos
Bolagsverket. Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229),
dvs en äkta förening.
Byggnadstyp: Radhus med 6 eller 7 lägenheter i
varje huskropp. Gemensam bastu och tvättstuga
finns i hus 1, förråd och cykelförråd finns i källare
i hus 3. Fjärrvärmecentral som delas med
BRF Solbacken finns i källare på hus 5.

VALBEREDNING
Ledamöter i valberedning inför 2017 års stämma är:
Christina Ullrich, hus 1
Frida Öhman, hus 2
Bo Ekman, hus 3 (sammankallande)
Anders Fogelström, hus 5

Byggnadsår 1958
1975 Byte av värmeväxlare i undercentralen
1979-80 Ombyggnad och tilläggsisolering av
alla tak, samt byte av takfönster.
1986 Installation av undertrycksventilation samt
utrensning av gammalt byggspill och
inplastning av grunden under
vardagsrumsgolv.
1990 Installation av tredje fönsterruta på
södersidan
1992 Byte av alla vattenkranar till lågspolande
engreppsblandare
2004 Byte av all utrustning i undercentralen
2006 Byte av takfönster
2006 Relining av avloppsstammar
2007 Spolning av dagvattenledning
(utanför hus 3)
2007 Ny nedgrävd sopanläggning
2008 Utförd energideklaration, godkänd av
Boverket 2008-08-28
2010 Ny takpapp, infästning av takfönster samt
installation av nya ventilationshuvar
framför takfönstren.
2011 Utförd radonmätning
2012 Byte av radiatorventiler samt fjärrstyrda
termostater
2014 Renovering av trappor
2015 Renovering av fasadfönster med nya
isolerglas, spaltventiler och ny aluminiumbeklädnad på söder- och östfasaderna.
FIRMATECKNARE
Föreningens firma tecknas av styrelsen, samt av två
ledamöter i förening.
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ÖVERLÅTELSER OCH NYA MEDLEMMAR

Under året har en överlåtelse skett i föreningen;
Måbärsstigen 72 (Jane Sand)

REVISOR
Vid stämman 2016 beslutades att fortsätta med
samma externa revisor som föregående år, Joakim
Mattsson från BoRevision.
EKONOMISK FÖRVALTNING
Den ekonomiska förvaltningen (bokföring, in- och
utbetalningar, mm) har utförts av föreningens kassör
Elise Arwin.
TEKNISK FÖRVALTNING
Den tekniska förvaltningen har under året utförts av
föreningens vicevärd, Gunnar Lind, tillsammans med
föreningens suppleant, Mattias Granlund.
GRÄSKLIPPNING
Vi har under året skrivet ett avtal med Veteranpoolen
som sköter vår gräsklippning med våra egna maskiner.
VÄGUNDERHÅLL
Vi har skrivit ett nytt avtal med Västerort BMF AB för
att sköta snöröjning och sandning under
vinterhalvåret.
FÖRSÄKRING
Fastigheten är fullvärdeförsäkrad hos
Länsförsäkringar Stockholm.
INTERNET, TELEFONI OCH TV
Föreningen har gruppavtal med ComHem för TV,
telefoni samt internet till samtliga boende.

BRF SURKULN
Org nr 702002-2328

STYRELSE

Ordning enligt bilden ovan från vänster:
Mårten Lundmark
ledamot, sekreterare
Carl-Johan Falk
ledamot, ordförande
Mattias Granlund
suppleant
Gunnar Lind
ledamot, vicevärd
Elise Arwin
ledamot, kassör
Kaisa-Lena Larsson
ledamot

Nyvald på 2 år vid 2015 års stämma
Nyvald på 2 år vid 2016 års stämma
Nyvald på 2 år vid 2016 års stämma
Nyvald på 2 år vid 2015 års stämma
Omvald på 2 år vid 2016 års stämma
Nyvald på 2 år vid 2015 års stämma

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden.
Föreningsstämma har hållits den 9 maj 2016 i Hässelbystrandskyrkan.

UPPDRAG FRÅN ÅRSSTÄMMAN
STADGAR
Styrelsen har på uppdrag av årsstämman 2013
gjort en ordentlig översyn av stadgarna och
kommit fram till ett moderniserat förslag som vi
under årsmötet 2015 presenterade och delvis tog
beslut om. Samtliga paragrafer godkändes under
årsmötet 2016, så att vi förhoppningsvis har nya
stadgar efter årsmötet 2017.

BLOMLÅDOR
Förslag att titta på hur man saktar ner farten på
trafik som passerar i området.
FLAGGSTÅNG
Styrelsen har tagit fram ett förslag på hur
ordningsregler för flaggstången skulle se ut

VENTILATION OCH VÄRMEREGLERING
Nu när fönsterrenoveringen är klar så kommer vi
se över ventilation och värmeregleringen i
samtliga lägenheter. Om det efter översynen
skulle finnas några utestående punkter tar vi
ställning till detta då.
Uppdatering av programvaran i centralenheten
för värmeregleringen har genomförts.
VVS-STAMMAR
Rördragningar och stammar ligger på styrelsens
bevakningslista och vi planerar för ett framtida
byte av rör och stammar inom 2-3 år.

Måbärsstigen 12-76, 165 65 Hässelby

5

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE samt ÅRSREDOVISNG 2016

PARK OCH TRÄDGÅRD
Radiohusens allmänna ytor sätter stor prägel
på
boendet.
Livskvalitet,
funktionalitet,
naturupplevelser, lek för barnen, rekreation
under sommarhalvåret – alla har vi olika
förväntningar. Dessutom höjer en vacker park
värdet på vår fastighet. Föreningens mål är att
alla boende ska vara nöjda med våra fina
parkområden. Grundtanken är att både bevara
och förnya, samtidigt som det måste vara
lättskött och gärna hända något under hela
säsongen. Alla barnfamiljer vet hur värdefullt
det är att ha en populär och fin lekplats så nära
sitt hem.
En frivillig grupp föräldrar jobbar med ett
förslag på vad vi kan göra vid lekplatsen. Vi
delar lekparken med Solbackens förening så de
är självklart också delaktiga i detta arbete. Vi
behöver även plantera in nya tallar och björkar
för att inte stå helt utan uppvuxna träd vid
lekplatsen när de andra blir för gamla.
Förmodligen är de björkar som finns i parken
60 år och deras skick kan försämras fort.
Inför
årets
gräsklippningssäsong
köpte
föreningen in en ny maskinpark för att klippa
våra gräsytor och att nu kunna sopa grus på
vägarna inom området efter vintersäsongen i
egen regi.

Föreningens nya maskinpark till parkunderhåll.
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VÅR- OCH HÖSTSTÄDNING
Vi har som vanligt haft två arbetsträffar där
deltagandet har varit varierat. Vi städar,
underhåller, reparerar, klipper och rensar. Vi
kunde också använda oss av vår nya
åkgräsklippare för att enkelt forsla bort större
grenar. Vi har även inhandlat ett sopaggregat
som kommer att underlätta grussopningen i
föreningen. Vi kommer då också att våga sopa
gruset tidigare på våren och det kommer
självklart alla cyklande barn att jubla över!
Städdagarna ägde rum 23 april och 22
oktober under 2016. Vi har fasta datum för
städdagarna och det är lördagarna i vecka 17
och vecka 42 som gäller.
Stort tack till alla medlemmar som hjälpt till
under året, och även till de som betalat en
frivillig summa när de av olika anledningar inte
kunnat delta. Det gör stor skillnad för hela vårt
område att alla hjälper till och tar ansvar i sann
Surkulleanda!

BRF SURKULN
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FASTIGHETEN
FASTIGHETSBESIKTNING
Under hösten genomfördes en invändig besiktning i
samtliga lägenheter. Husen är generellt i ett mycket
gott skick men skicket på huvudstammen (avlopp)
avslöjar att det kommer finnas ett behov för stambyte
inom de nästkommande åren.
Fönsterrenoveringen är genomförd men vi kommer
behöver fortsätta prioritera energibesparande
åtgärder inom föreningen. Medlemmarnas ansvar är
att se till att termostater finns monterade på varje
element samt undvika onödigt kallras genom att
hålla spjället till de öppna spisarna i stängt läge när
spisarna inte används.
Centralenheten för undertrycksventilationen larmar
(röd lampa) hos flertalet medlemmar och styrelsen
vill under kommande år se över möjligheten att byta
ut detta system till ett mer modernt och autonomt
system. Främsta orsaken för detta är att minimera
energiutsläppet som undertrycksfläkten orsakar när
stora mängder inomhustempererad luft sugs ut ur
husen.
Mindre anmärkningar upptäcktes även såsom svaga
rörinfästningar och droppande avtappningskranar.
Dessa fel kommer åtgärdas av rörmokare under
våren 2017.
ENKÄT
En enkät har skickats ut till alla medlemmar för att
styrelsen ska ha ett underlag för att prioritera rätt i sitt
arbete. Enkäten visar att medlemmarna som svarat
generellt är mycket nöjda över att bo i föreningen
och att trivselfaktorn är hög. Det är ventilation och
stammar som är de saker som flest medlemmar
lyfter fram i enkäten på vad som kan förbättras.
Enkäten används enbart som ett allmänt
beslutsunderlag och man har kunnat lämna in den
anonymt om man önskat det.
AVLOPP
Då vi flera år i rad haft avlopp som börjat läcka i
flera lägenheter har vi i år gjort en inspektion och
filmat i de grova avloppsstammarna i varje hus.
Inspektionen påvisar normalt slitage med en
rekommendation att göra stambyte om 2-4 år.

och målades. På söder- och östfasaderna bytte vi ut
den gamla aluminiumbeklädnaden mot en ny
ytterbåge, och bytte glaset i innerbågen till isolerglas.
Förutom
glasbyte
och
målning/aluminiumbeklädnad har vi även valt att
installera spaltventiler i samtliga fönsterpartier
(förutom kök och badrum) och nya persienner som
är 16mm breda. Samtliga balkongdörrar på markplan utrustades med nya spanjoletter. I samband
med renoveringen har vi även valt att återgå till
originalfärgen på samtliga ytterbågar, en grågrön
ton, för att ta till vara husens originalutseende och
hedra arkitektens vision. Information kring projektet
har löpande lagts upp på föreningens hemsida.
VÄRMECENTRALEN
Medlemmarna kunde under våren 2016 stundvis
uppleva porlande ljud från sina element. Detta
berodde på en trasig nivågivare i värmesystemets
expansionskärl som hindrade vattnet från att cirkulera. Givaren byttes ut och systemet kalibrerades
därefter för att optimera vattenflödet i elementen.
Expansionskärlet fungerar på ett sätt som medför
att medlemmarna normalt inte ska behöva lufta
sina element, men om en större avtappning av
vatten i systemet sker (ex. vid nedtagning av ett
element) kan man behöva lufta sina element. Det
uppstår dock inga problem om avluftning försummas då systemet avgasas med jämna mellanrum.
Eventuella luftfickor pressas då iväg via returledningarna till expansionskärlet i värmecentralen där
luften stannar till dess att systemet fylls på med
vatten igen. Detta sker per automatik.
Ett närmare samarbete mellan BRF Surkullan och
BRF Solbacken påbörjades under året för att öka
kunskapsnivån om komponenterna i värmecentralen. En lättförståelig manual kring handhavandet
av komponenterna i värmecentralen förväntas
upprättas under 2017 av de båda föreningarna i
samarbete med värmeinstallatörsfirman Karob.

FÖNSTER
En fönsterrenovering har genomförts under 2016
med Cityglas AB i samarbete med Hogstad
Aluminium. Till vår hjälp har vi även anlitat en
fönsterkonsult, Jens Berkler, som bistår med kunskap
i den här typen av fönsterprojekt. Föreningen har
under flera år undersökt vilket alternativ som skulle
vara det bästa för våra hus. Resultatet blev att vi valt
att renovera norr- och västfasaderna med byte av
glas i innerbågen till isolerglas, utsidan renoverades
Hus 4, norrfasad

Måbärsstigen 12-76, 165 65 Hässelby
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EKONOMI
ÅRSAVGIFTER
Grundavgiften har under 2016 varit
oförändrad på 385 kr/kvm. Vissa lägenheter
har under året haft en högre avgift beroende
på individuella tillägg, vilket i sin tur ger en
högre genomsnittlig avgift på 396 kr/kvm.
LÅN OCH RÄNTEKOSTNADER
Låneskulden uppgår till 4 400 668 kr.
Räntekostnaderna har varit 55 119 kr.
Föreningen har sina lån hos Nordea.
AVSKRIVNINGAR 2016
Avskrivningar enligt plan för fastigheten för de
investeringar som gjorts t o m 2016 uppgår till
199 284 kr.
TAXERINGSVÄRDE
Taxeringsvärde för fastigheten Fresia 5
är 37 758 000 kr för 2016, varav 22 752 000
kr avser mark och 15 006 000 kr motsvarar
byggnad. Värdeåret är 1958.
STYRELSENS ARVODE
Styrelsen har av årsstämman beviljats ett
sammanlagt arvode på 22 500 kr att fördela
inom styrelsen. Istället för arvode har styrelsen valt
att gå ut och äta en god middag tillsammans.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas
årsredovisningen
med
tillämpning
av
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Bostadsrättsföreningen är ett mindre företag och
har utnyttjat mindre företags möjlighet att inte
räkna om jämförelsetalen för 2013 enligt K3s
principer.
FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL
Avsättning till fonden sker i enlighet med 18 § i
föreningens stadgar.
Årets avsättning är 22 250 kr.
FOND FÖR INRE UNDERHÅLL
Det sker inte längre någon avsättning till en fond
för inre underhåll. Det finns dock en kvarstående
tillgång på 213 tkr, som kan ses som föreningens
skuld till medlemmarna.
RESULTATDISPOSITION
Styrelsen föreslår att årets överskott på
12 530,82 kr överföres i ny räkning under
balanserat resultat i balansräkningen.

STATISTIK OCH KURIOSA
FÖRENINGENS ENERGIKOSTNADER 2016
Under våren har vi färdigställt fönsterrenoveringen, men vi kan ännu inte se ett komplett resultat av
detta då vi inte har ett helt års statistik. Det vi kan se är vi har en lägre förbrukning under hösten
jämfört med tidigare år och jämfört med grannföreningen som vi delar uppvärmning med. Vi får
komma ihåg att vi samtidigt installerade spaltventiler som förbättrat inomhusklimatet, detta medför att
vi inte enbart gör värmebesparingar utan även tar in mer frisk luft utifrån. Vi ser fram emot fortsatt
uppföljning nästa år.

kr/MWh
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°C

MWh

MWh

Notering: Värden år 2000-2006 är antagna till 80% av den totala energiförbrukningen.

MWh

Notering: Värden år 2000-2006 är antagna till 20% av den totala energiförbrukningen.
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ÖVRIGT
KOMMUNIKATION
SurkulleNytt utkom 5 gånger under 2016
(februari, april, maj, augusti och december).
Arbetet med vår hemsida, www.surkullan.se,
pågår kontinuerligt och är ett smidigt sätt att
snabbt sprida information till våra medlemmar,
mäklare och lägenhetsintressenter.
Styrelsen arbetar ännu med den del av hemsidan
som är avsedd för medlemmar i föreningen,
arbetet väntas fortsätta under 2017.
På Instagram har #radiohusen blivit populär och
det börjar bli ett riktigt trevligt arkiv med fina
bilder från husen och området, en trevlig skildring
av livet i Radiohusen. Bilder visas på förstasidan
på föreningens hemsida. Under året vi även fått

ta del av en film som spelats in i samband med
byggnationen av våra hus. Se nedan filmutdrag.
Filmen finns tillgänglig på föreningens hemsida
under fliken “Historia” samt på Youtube.com.
BOSTADSRÄTTERNA
Föreningen är medlem i Bostadsrätterna, en
rikstäckande organisation som verkar för
bostadsrätten. Information och opinionsbildning är
en del av deras verksamhet genom rådgivning och
via deras nyhetsblad Bostadsrätterna Direkt och
tidningen Din Bostadsrätt.

Filmklipp från inspelning som gjordes under tiden som husen i föreningen byggdes.
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Ett urval av bilderna från Instagram med #radiohusen

Föreningens resultat och ekonomiska ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
med tillhörande noter.

Carl-Johan Falk

Elise Arwin

Mårten Lundmark

Kaisa-Lena Larsson

Gunnar Lind

Mattias Granlund

ordförande

sekreterare

vicevärd

kassör

ledamot

suppleant
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ÅRSREDOVISNING 2016
RESULTATRÄKNING
2016

2015

1 502 568,00 kr
2 380,00 kr

1 502 568,00 kr
8 000,00 kr

1 504 948,00 kr

1 510 768,00 kr

Noter
INTÄKTER
Årsavgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter
KOSTNADER
Föreningsavgifter
Vatten och avlopp
Värme (energiförbrukning)
El
TV, bredband och telefoni (ComHem)
Sophämtning
Brandskyddskontroll
Underhåll och reparation byggnader
Underhåll av vägar och trappor
Skötsel av vägar och gräsklippning
Parkgruppen
Försäkringar
Skatter (fastighetsavgift)
Övriga kostnader

not 1
not 2
not 3

-4
-56
-484
-17
-71
-35

750,00 kr
383,86 kr
005,00 kr
602,72 kr
184,00 kr
949,50 kr
0,00 kr
-3 980,90 kr
-7 775,00 kr
-50 609,22 kr
-4 075,00 kr
-22 527,53 kr
-237 184,00 kr
-44 486,85 kr

-4
-50
-478
-13
-77
-30
-45
-34
-27
-4
-21
-238
-49

750,00 kr
101,76 kr
223,00 kr
672,00 kr
022,00 kr
386,50 kr
0,00 kr
571,35 kr
212,00 kr
947,38 kr
038,20 kr
927,50 kr
991,00 kr
074,70 kr

Resultaträkning
not 4

not 5

Summa kostnader

Resultat före avskrivningar
Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar

not 6

-1 040 513,58 kr

-1 075 917,39 kr

464 434,42 kr

434 650,61 kr

-199 280,00 kr

-191 690,00 kr

265 154,42 kr

242 960,61 kr

2 665,63 kr
-49 139,23 kr
-183 900,00 kr

1 554,66 kr
-27 790,00 kr
-183 900,00 kr

-22 250,00 kr

-60 131,35 kr

12 530,82 kr

-27 306,08 kr

Finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Tomträttsavgäld
Bokslutsdispositioner
Avsättning fond yttre underhåll
Årets resultat
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BALANSRÄKNING
2016-12-31

2015-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Bankkonto
Sparkonto
Interimsfordringar
Pågående arbete
Skattefordran
Övriga fordringar

191 101,42 kr
314 088,89 kr
46 364,12 kr
- kr
11 816,00 kr
16 621,47 kr

1 930
261
115
581
16
8

Summa omsättningstillgångar

579 991,90 kr

2 914 136,58 kr

1 528
497
1 050
222
30
61
2 333

1 626
522
1 105
236

Anläggningstillgångar
Byggnader
Relining
Takreparation
Värmereglering
Tvättstugeutrustning
Trädgårdsmaskiner
Fönsterrenovering

164,62 kr
505,26 kr
448,70 kr
542,00 kr
616,00 kr
860,00 kr

not 6
482 kr
471 kr
031 kr
156 kr
360 kr
880 kr
590 kr

148,00 kr
345,00 kr
296,00 kr
041,00 kr

Balansräkning
20 842,00 kr

10,00 kr

Summa anläggningstillgångar

5 744 812,00 kr

3 489 840,00 kr

SUMMA TILLGÅNGAR

6 324 803,90 kr

6 403 976,58 kr

Skattekonto

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Skulder
Kortfristiga skulder
Interimsskulder
Förutbetalda mån avg.
Inre reparationsfond
Avräkning (el) BRF Solbacken
Övriga korta skulder
Långfristiga skulder
Fastighetslån
Lån, fönsterrenovering

-307
-140
-213
-1

not 7

Summa skulder
Eget kapital
Grundavgift
Inträdesavgift
Kapitaltillskott
Yttre reparationsfond
Årets resultat
Balanserat resultat
Summa eget kapital
SUMMA SKULDER OCH EGET
KAPITAL

871,00 kr
416,00 kr
064,16 kr
371,00 kr
- kr

-157
-125
-291
-1
-15

979,50 kr
085,00 kr
348,16 kr
371,00 kr
560,00 kr

-1 694 000,00 kr
-2 706 668,00 kr

-1 786 000,00 kr
-2 800 000,00 kr

-5 063 390,16 kr

-5 177 343,66 kr

-635 100,00 kr
-9 305,00 kr
-609 534,00 kr
-22 250,00 kr
-12 530,82 kr
27 306,08 kr
-1 261 413,74 kr

-635 100,00 kr
-9 305,00 kr
-609 534,00 kr
0,00 kr
27 306,08 kr
- kr
-1 226 632,92 kr

-6 324 803,90 kr

-6 403 976,58 kr

not 8

överskott

Måbärsstigen 12-76, 165 65 Hässelby
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NOTER

not 1

Sophämtning
Container
Sophämtning
Tidningsåtervinning

2016

2015

-8 326,00 kr
-23 204,00 kr
-4 419,50 kr
-35 949,50 kr

-4 484,00 kr
-21 643,00 kr
-4 259,50 kr
-30 386,50 kr

not 2

Brandskyddskontroll utförs vart sjätte år (från och med 2014).

not 3

Underhåll och reparation byggnader
Övrigt reparationsmaterial
VA-läcka, nr 56
Reparation avloppsrör, nr 32
Reparation och ombyggnad i tvättstuga
Service undercentral
Övriga underhåll och reparationer
Filmning av avloppsstammar

-65,00 kr
- kr
- kr
- kr
-2 720,00 kr
-1 195,90 kr
- kr
-3 980,90 kr

-5 017,95 kr
-3 331,00 kr
-4 808,00 kr
-5 001,40 kr
- kr
-11 263,00 kr
-16 150,00 kr
-45 571,35 kr

-7 497,68 kr
-40 462,00 kr
-2 649,54 kr
-50 609,22 kr

-10 615,00 kr
-14 765,00 kr
-2 567,38 kr
-27 947,38 kr

-1 607,35 kr
- kr
-674,00 kr
-1 633,00 kr
-700,00 kr
-1 333,00 kr
-17 355,00 kr
-3 000,00 kr
- kr
-449,50 kr
-17 735,00 kr
- kr
-44 486,85 kr

-1 063,50 kr
-880,00 kr
-551,00 kr
-945,00 kr
-700,00 kr
-1 333,00 kr
-21 500,00 kr
-2 856,00 kr
-356,00 kr
-1 391,20 kr
-16 500,00 kr
-999,00 kr
-49 074,70 kr

Noter

Skötsel av vägar och gräsklippning
Gräsklippning
Snöröjning
Vår- och höststädning
not 4

not 5
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Övriga kostnader
Banktjänster och avgifter
Reseersättning
Hemsida
Kontorsmaterial
Bolagsverket
Lokalhyra till årsmöte
Styrelsemiddag
Tryckning av förvaltningsberättelse
Nyckelknippor till styrelsen
Övrig administration
Arvode, extern revisor
Arvode, extern ordförande till årsmöte

BRF SURKULN
Org nr 702002-2328

Objekt
Byggnader
Relining
Takreparation
Värmereglering
Tvättstugeutrustning
Trädgårdsmaskiner
Fönsterrenovering
Summa

not 7

Ekonomisk
livslängd

Anläggningstillgångar 2016
Anskaffningsår

not 6

2004
2006
2010
2012
2015
2016
2016

50
30
25
20
5
5
30

Anskaffningsvärde Ack avskrivning 2015 Avskrivning 2016 Ack avskrivning 2016 Bokfört värde 2016
4 883 319 kr
-3 257 171 kr
-97 666 kr
-3 354 837 kr
1 528 482 kr
678 375 kr
-156 030 kr
-24 874 kr
-180 904 kr
497 471 kr
1 381 621 kr
-276 325 kr
-55 265 kr
-331 590 kr
1 050 031 kr
277 696 kr
-41 655 kr
-13 885 kr
-55 540 kr
222 156 kr
37 950 kr
- kr
-7 590 kr
-7 590 kr
30 360 kr
61 880 kr
61 880 kr
2 333 590 kr
2 333 590 kr
9 654 431 kr
-3 731 181 kr
-199 284 kr
-3 930 461 kr
5 723 970 kr

Långfristiga skulder
Långivare
Nordea
Nordea

Noter

Lån (2016-12-31)
1 694 000,00 kr
2 706 668,00 kr

Ränta
1,30 %
1,15 %

Fastighetsinteckningar

Villkorsändring
2018-01-18
2018-11-21

2016

2015

4 586 000 kr

4 586 000 kr

Avser de pantbrev som föreningen lämnat som säkerhet för erhållna fastighetslån.

not 8

Förändringar i eget kapital

Belopp vid årets ingång
Omföring av fg års resultat
Förändring fond yttre underhåll
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Grundavg.
635 100 kr

Inträdesavg.
9 305 kr

Kapitaltillskott
609 534 kr

Fond yttre
underhåll
0 kr
22 250 kr

635 100 kr

9 305 kr

609 534 kr

22 250 kr

Måbärsstigen 12-76, 165 65 Hässelby

Balanserat resultat
0 kr
-27 306 kr

Årets resultat
-27 306 kr
27 306 kr

-27 306 kr

12 531 kr
12 531 kr
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INTÄKTER
Månadsavgifter
Tvättstugeintäkt
Bastuintäkt
Övriga intäkter
Summa intäkter
KOSTNADER

Noter

Personalkostnader
Styrelsearvoden
Övriga arvoden
not 1
Arbetsgivaravg
Redovisningstjänster (bokföring, mm)

not 2

Budget
2017
2016
2015

1 540 968,00 kr 1 502 568,00 kr 1 502 568,00 kr
2 300,00 kr

-

kr
kr
kr
kr

8 000,00 kr

-4
-50
-478
-13
-77
-30

-

kr
kr
kr
kr

1 540 968,00 kr 1 504 948,00 kr 1 510 768,00 kr

-22 200,00 kr
- kr
-6 660,00 kr
- kr

-4
-50
-490
-15
-77
-30
-8

2014

2013

4 500,00 kr

2012

1 000,00 kr

2011

7 700,00 kr

2010

4 200,00 kr

2009

2 338,50 kr

2008

2 600,00 kr

2007

3 364,99 kr

1 502 568,00 kr 1 502 568,00 kr 1 503 020,00 kr 1 503 924,00 kr 1 427 124,00 kr 1 380 429,00 kr 1 352 916,00 kr 1 365 716,00 kr
346,00 kr
822,00 kr
649,00 kr
971,00 kr
870,00 kr

10 200,00 kr

kr
kr
kr
kr

- kr
-6 650,00 kr
-969,00 kr
- kr

-53 700,00 kr
-18 200,00 kr
-13 087,00 kr

-18 080,00 kr

-53 700,00 kr
-14 100,00 kr
-9 804,00 kr

-18 080,00 kr

-53 700,00 kr
-14 100,00 kr
-15 319,00 kr

-18 080,00 kr

-52 900,00 kr
-2 100,00 kr
-11 613,00 kr

-18 080,00 kr

-52 700,00 kr
-2 140,00 kr
-11 811,00 kr

-18 080,00 kr

-50 700,00 kr
-3 000,00 kr
-13 446,00 kr

125,00 kr
480,00 kr
693,50 kr
020,00 kr
638,50 kr

-102 097,20 kr
-57 669,85 kr

-58
-397
-13
-23
-65

-14 840,00 kr
-138 899,00 kr
-13 318,30 kr

431,00 kr
154,00 kr
457,50 kr
402,00 kr
029,00 kr

-16 173,95 kr
-44 043,20 kr

-970 007,35 kr

-51
-400
-17
-24
-32

-15 715,00 kr
-171 482,00 kr
-50 398,61 kr

399 943,64 kr

125,00 kr
939,00 kr
761,50 kr
520,00 kr
544,00 kr
235,00 kr

-50 415,50 kr
-47 179,70 kr

-908 017,26 kr

-111 234,00 kr

-50
-446
-15
-23
-34
-8

-16 658,00 kr
-203 978,00 kr
-13 234,92 kr

448 469,74 kr

320,00 kr
964,00 kr
230,50 kr
884,00 kr
530,00 kr

-995 283,62 kr

-139 634,00 kr

-48
-482
-18
-23
-27

-10 486,00 kr
-76 075,10 kr

388 132,88 kr

522,50 kr
840,00 kr
111,50 kr
284,00 kr
063,00 kr

-16 681,00 kr
-204 591,00 kr
-19 946,83 kr

-139 634,00 kr

-49
-462
-16
-24
-27

-12 444,20 kr
-63 846,20 kr

402 238,57 kr

-985 195,80 kr -1 029 907,43 kr

-18 923,00 kr
-200 592,00 kr
-13 885,40 kr

-139 634,00 kr

024,50 kr
920,00 kr
055,00 kr
972,00 kr
760,00 kr
764,00 kr

526 774,20 kr

-51
-495
-14
-24
-30
-8

-18 080,00 kr
-46 445,00 kr
-498 219,00 kr
-14 736,00 kr
-25 089,00 kr
-25 114,00 kr
- kr

-18 268,00 kr

1 512 768,00 kr 1 507 068,00 kr 1 504 020,00 kr 1 511 970,00 kr 1 432 146,00 kr 1 383 416,50 kr 1 356 487,00 kr 1 369 950,99 kr

-16 500,00
-

-18
-4
-58
-469
-15
-52
-40

-194 899,00 kr

not 7

not 8

25 809,85 kr

488 020,60 kr

-11 374,95 kr

-194 899,00 kr

not 3
not 4

526 810,14 kr

288 709,64 kr

not 5
not 6

-191 690,00 kr

308 835,74 kr

15 016,29 kr

-980 257,86 kr -1 015 999,40 kr

901,12 kr
579,00 kr
623,00 kr
432,00 kr
711,63 kr

443 324,29 kr

248 498,88 kr

10 416,73 kr

-78 425,00 kr
-137 300,00 kr

-44
-17
-19
-218
-12

-191 690,00 kr

262 604,57 kr

1 456,51 kr

-80 145,00 kr
-152 800,00 kr

-18 000,00 kr

736,51 kr
874,00 kr
000,00 kr
253,00 kr
529,40 kr

434 650,61 kr

331 875,20 kr

-28 749,00 kr
-168 400,00 kr

-18 000,00 kr

70 000,93 kr

-50
-12
-21
-221
-27

-191 690,00 kr

293 121,60 kr

4 493,39 kr

321,44 kr
1 023,46 kr
-25 922,40 kr
-183 900,00 kr

-18 000,00 kr

68 307,47 kr

080,00 kr
750,00 kr
971,86 kr
134,00 kr
911,00 kr
890,00 kr
879,00 kr
- kr
408,00 kr
063,50 kr
029,00 kr
972,00 kr
878,23 kr
495,00 kr
945,00 kr
536,54 kr

464 434,42 kr

335 120,14 kr

7 019,79 kr

-79 511,00 kr
-183 900,00 kr

-18 000,00 kr

34 806,39 kr

-11
-27
-7
-27
-11
-21
-228
-56

-199 280,00 kr

251 634,29 kr

3 396,78 kr

-84 398,68 kr
-183 900,00 kr

-18 000,00 kr

36 127,07 kr

- kr
750,00 kr
101,76 kr
223,00 kr
672,00 kr
022,00 kr
386,50 kr
- kr
- kr
571,35 kr
212,00 kr
947,38 kr
038,20 kr
927,50 kr
991,00 kr
074,70 kr

487 059,00 kr

242 960,61 kr

3 624,55 kr

-57 250,69 kr
-183 900,00 kr

-18 000,00 kr

54 957,59 kr

-45
-34
-27
-4
-21
-238
-49

-289 375,00 kr

265 154,42 kr

1 554,66 kr

-50 975,33 kr
-183 900,00 kr

-18 000,00 kr

13 842,71 kr

- kr
-4 750,00 kr
-56 383,86 kr
-484 005,00 kr
-17 602,72 kr
-71 184,00 kr
-35 949,50 kr
- kr
- kr
-3 980,90 kr
-7 775,00 kr
-50 609,22 kr
-4 075,00 kr
-22 527,53 kr
-237 184,00 kr
-44 486,85 kr

210 060,00 kr

2 665,63 kr

-27 790,00 kr
-183 900,00 kr

-22 200,00 kr

79 366,23 kr

- kr
750,00 kr
000,00 kr
000,00 kr
000,00 kr
022,00 kr
000,00 kr
760,00 kr
- kr
000,00 kr
000,00 kr
000,00 kr
000,00 kr
000,00 kr
984,00 kr
533,00 kr

- kr

-49 139,23 kr
-183 900,00 kr

-60 131,35 kr

-1 816,49 kr

-20
-5
-40
-5
-22
-245
-11

-53 153,00 kr
-183 900,00 kr

-22 250,00 kr

-27 306,08 kr

-1 053 909,00 kr -1 040 513,58 kr -1 075 917,39 kr -1 069 443,71 kr

not 9

-22 250,00 kr

12 530,82 kr

Övriga kostnader
Avsättning fond inre underhåll
Föreningsavgifter
Vatten och avlopp
Värme (energiförbrukning)
El
TV samt internet (från 2014)
Sophämtning
Sotning
Brandskyddskontroll
U-håll o rep byggnader
U-håll vägar och trappor
Skötsel av vägar och gräsklippning
Parkgruppen
Försäkringar
Skatter (fastighetsavgift)
Övriga kostnader
Summa kostnader
Resultat före avskrivningar
Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar
Finansiella poster
Ränteint
Kursvinster
Räntekostnader
Tomträttsavgäld

not 10

-61 618,40 kr

18

Bokslutsdispositioner
Avsättning fond yttre underhåll

Årets resultat

Budget 2017
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Anteckningar
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