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HSB Bostadsrattsforening Roxen i Malmo 

Med1emmarna i HSB:s BostadsrattsfOrening Roxen i Malmo kal1as harmed till ordinarie 
foreningsstamma tisdagen den 30 november 2010, klockan 19.00. 

Lokal: Lorensborgsskolans matsal, Hallingsgatan 1 
Fore fu-smotet, klockan 18.00 kommer vi att bjuda pa en enke1 fortaring. 
Anma.J.an om deltagande gors pa bifogad anma.J.ningsb1ankett senast den 25 november 2010. 

Dagordning 

1. Val av ordforande fOr stamman 

2. Upprattande av fOrteckning over narvarande med1emmar 

3. Faststiil1ande av dagordningen 

4. Val av tva personer attjamte ordforandenjusterar dagens protokoll 

5. Fraga om kal1e1se behorigen som sig bor skett 

6. Styre1sens fu-sredovisning 

7. Revisoremas beratte1se 

8. Bes1ut om faststallande av resultat och balansrillrning 

9. Bes1ut om ansvarsfrihet fOr styre1sen 

10. Bes1ut i anledning av foreningens resultat enligt den faststal1da balansrillrningen 

11. Fraga om arvode till styre1se, revisorer och valberedning 

12. Val av styre1se1edamoter och supp1eanter 

13. Val av revisorer och supp1eanter 

14. Val av valberedning 

15. Val av fullmaktigerepresentanter jamte supp1eanter till HSB 

16. Vag1edning for valberedningsarbetet i BRF Roxen 

17. Motion 

18. Avslutning 
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Årsredovisning 

för 
HSB Bostadsrättsförening 

Roxen i Malmö 
Organisationsnummer 746000-5825 

Styrelsen får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 
2009-09-01 - 2010-08-31 

FÖRV ALTNINGSBERÄ ITELSE 

Föreningens verksamhet 
Föreningens verksamhet omfattar förvaltningen av fastigheten Lorensborg 1, vilken innehåller 
171 lägenheter, 13 lokaler, 60 P- platser i undeIjordsgarage, 60 P-platser ovan mark och 31 
garage i markplan. 
Byggnader på föreningens fastighet uppfördes år 1958. 
På fastigheten finns tre 8-våningshus med tillsammans 6 trapphus och ett enplanshus 
(lokaler). 
Föreningens 171 bostäder fördelar sig enligt följande: 6 

6 
36 
81 
36 

Lägenhetsyta 
Medellägenhetsyta 
Lokalytor 

Föreningsstämma 

12952,5 m2 
75,7 m2 

1 155,0 m2 

6 

Ordinarie föreningsstämma hölls den 21 januari 2010 på Lorensborgsskolan. 
Totalt antal närvarande, 95 varav 67 röstberättigade medlemmar. 

Styrelsen under verksamhetsåret 
Ordförande 
Vice ordförande 
Sekreterare 
Ledamot/Studieorganisatör 
Ledamot 
Utsedd av HSB 
Suppleant 
Suppleant 

Rolf Brandt 
Henning Andersen 
Östen Roos 
Mårten Olsson 
Tomas Alkner 
Johan Broman 
Hans Uvelius 
Ulrica Wirenstedt Mathiesen 

1-rokv. 
1- r o k 
2- ro k 
3- r o k 
4- r o k 
6- r o k 

I tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Östen Roos och 
Mårten Olsson, samt suppleant Ulrica Wirenstedt Mathiesen. 
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Sammanträden under verksamhetsåret 
Styrelsen har hållit 18 protokollförda sammanträden och ett flertal arbetsmöten. 

Finnatecknare, minst två i förening 
Rolf Brandt Henning Andersen 
Mårten Olsson Östen Roos 

Revisorer 
Ordinarie 

Suppleanter 

Valberedning 
,Staffan Svensson 
Björn Nilsson 
Caisa Troedsson Lundin 

Ingemar Persson och Eva Ohlsson samt revisor från 
BoRevision AB, vilken är utsedd av HSB Riksförbund. 
Gun Andersson och Marie Dahlberg 

Falkmansgatan 5 A, sammankallande 
Falkmansgatan 3A 
Falkmansgatan 5 A t o m juni 2010 

Representanter i HSB Malmö Fullmäktige 
Ordinarie Henning Andersen 
Suppleant Mårten Olsson 

Vicevärd 
Mattias Brandt t.o.m. 2009-11-30 och Jan Lindahl från 2010-04-01. 
För upplysningar om löner och ersättningar hänvisas till not 3. 

Vaktmästeriet 
Under verksamhetsåret har Martin Brandt (t.o.m. 2009- 11- 30) och Thomas Andersson skött 
föreningens yttre och inre underhåll på deltid. 

Trappombud 
Astrid Öhnarp 3A 
Christian Andersson 3B 
Mito Bimbilov 5A 
Inez Granath 5B 
vakant 7A 
Marianne Andersen 7B 

Arvode och löner 
Till styrelseledamöter 171 200 kronor, till revisorer 15 000 kronor och övriga 
arvoden 10000 kronor. 
Löneersättningar och sociala avgifter inklusive löneskatt framgår av not 3. 

Medlemsantalet - Lägenhetsöverlåtelser 
Vid verksamhetsårets slut var antalet medlemmar 196. 
Anledningen till att medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter i föreningen är att mer än 
en medlem kan bo i samma lägenhet. Ä ven HSB Malmö innehar ett medlemskap i föreningen. 
Dock skall noteras att vid stämman har en bostadsrätt en röst oavsett antalet innehavare. 
Antalet lägenhetsöverlåtelser har under året varit 16 st. samt 1 st. lokalöverlåtelse. 
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Arsavgifter och hyror 
Den 1 januari 2010 höjdes månadsavgiften med 3 %. 
Kvadratmeterpriset för lägenheter är för närvarande i genomsnitt 507 kron or/lägenhets yta, 
som är jämförelsevis låg. 
Höjning av månadsavgifterna kommer att ske enligt W-års kalkyl. 

Lån 
Föreningens fastighetslån har amorterats enligt plan. 

Lån 2010 -08-31 
Institut Saldo 

SBAB 2425000 

Kapitalförvaltning 

Bindningstid 

Rörligt 

Räntesats 

1,87% 

1 115 183,88 kronor har kortfristigt inlånats till HSB Malmö till en ränta av O, 65% 

Fastighetens taxeringsvärde 
Taxeringsvärdet är 106217 000 kronor och avser 2010, varav markvärdet är 26 140000 
kronor. Föreningen erlägger inkomstskatt på ränteintäkter. 

Lägenhetsregistret 
Lantmäteriet har upprättat ett register över Sveriges bostäder efter beslut i Riksdagen 2006. 
Uppgifterna samlas framförallt in från ägarna till flerbostadshus. Varje lägenhet har fått ett 
unikt nummer fastställt. Numret är unikt i varje trappuppgång och numreringen följer en 
bestämd standard som beskriver lägenhetens läge i trappuppgången. 
Alla berörda medlemmar har fått information om sitt lägenhetsnummer i sin brevlåda. En 
korslista mellan det officiella lägenhetsnumret och Roxens interna nummer finns uppsatt i 
samtliga entreer. 

Stadgar 
Vid förra årsstämman den 21/1 2010 togs ett första beslut om att avskaffa inre fonden 
(reparationsfonden). Det behövs två stämmobeslut för att denna stadgeändring skulle 
genomföras, och ett andra beslut togs vid extrastämman den 11/22010. Det betyder att § 34 
i våra stadgar har fått ett nytt innehåll. 
I samband med extrastämmorna, som avhandlade balkongombyggnaden, togs också två beslut 
om att ändra text i § 31, som handlar om ändring av fördelningsgrund till andelstal, och i § 36, 
som handlar om underhållsansvar för balkonger. 

Bostadsrättstillägg 
Ett gemensamt försäkringsskydd, som ingår i föreningens fastighetsförsäkring, benämnt 
Bostadsrättstillägget, är tecknat i Brf Roxen. Detta innebär för medlemmarna att de inte själva 
behöver ha detta tillägg till sin hemförsäkring. Hemförsäkringen måste man ha kvar. 
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Information till medlemmar 
Ungefär tio informationsblad "ROXEN INFO" skickas ut varje år till alla medlemmar. Våra 
anslagstavlor utnyttjas också för information av olika slag. 
Alla nya medlemmar som flyttar in i brf Roxen får en informationspärm, som innehåller 
uppdaterad och aktuell information om vår förening, brf Roxens ordnings- och trivselregler, 
stadgar, brandskydd m.m. 

Miljöarbetet 
Fyra gånger om året har vi kläd- och elektronikinsamling. Samtidigt med dessa insamlingar 
ställs upp en container för insamling av sådant material som inte ingår i den normala 
källsorteringen. 
De allra flesta av våra boende sköter källsorteringen på ett bra sätt. Styrelsen har böljat 
diskutera den framtida sophanteringen med tanke på de ökade krav på sop- och källsortering, 
som föreligger från kommunen. 

Brandskyddet 
Arbetet med brandskydd sker rutinmässigt genom den årliga intern-kontrollen av föreningens 
brandskydd. Detta betyder regelbunden kontroll av rökluckor, brandsläckare och 
utrymningslarm m.m. 

Ekonomi 
Styrelsen arbetar med långtidsplaner, W-års kalkyl och årsbudget. Ett viktigt inslag är Roxens 
underhållsplan, som omspänner 20 år. Styrelsen räknar med avgiftshöjningar på 2 % om året 
de närmaste tio åren. 

Utbildning 
Styrelsens representanter har deltagit i olika utbildningar under verksamhetsåret rörande 
brandskydd, ekonomi, renoveringar etc. 

Roxen - HSB Malmö 
Genom medlemskapet i HSB Malmö erhåller alla tidningen Hemma i HSB. Föreningen är 
delaktig i HSB Malmös parlamentariska organisation och medlemsverksamheten. HSB 
rörelsen bevakar viktiga frågor för medlemmarna. 
Roxen har förvaltningsavtal med HSB Malmö avseende hyror, redovisning, budget, bokslut, 
underhållsplan, 10 års kalkyl m.m. 
Roxen representerar sina medlemmar genom en ledamot i HSB Malmös Fullmäktige. Under 
året har Henning Andersen varit ordinarie och suppleant Mårten Olsson. 
Rolf Brandt har också varit representant i Arne Axrup Stipendiefond, klimatgruppen och 
valberedningen i HSB Malmö. 

Roxen- MKB 
Styrelsen har haft möte med MKB angående Lorensborgstorget. Bl.a. bestämdes att vid större 
ingrepp på Lorensborgstorget skall alltid full enighet råda mellan Roxen och MKB. 
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Fonus 
Roxen är medlem i Fonus. Styrelsen bevakar utvecklingen i Fonus genom att bl.a. närvara vid 
distriktsstämman. Medlemskapet ger Roxen löpande information om verksamheten men ger i 
övrigt inga förmåner för Roxen. 

Skådebanan 
Roxen är medlem i Skådebanan, vilket möjliggör till exempel reducerade priser på 
teaterbiljetter för medlemmarna. 

Stadionområdet 
Den detaljplan som skulle medge bl.a. parkering på ytan väster om Swedbank stadion 
överklagades av styrelsen till länsstyrelsen. Dessvärre fick överklagandet inte gehör. 
Styrelsen har valt att överklaga en ytterligare gång till högsta instans. Så länge ett 
överklagande inte är avgjort kan en detaljplan inte vinna laga kraft. Nu avvaktar vi vidare 
prövning. 

Städning 
Städning av våra gemensamma utrymmen utföres av Ultra Clean i Malmö AB. 

Underjordsgaraget 
För att få bättre parkeringsmöjligheter för medlemmarnas motorcyklar och mopeder så 
färdigställdes under året 8 platser för motorcyklar/mopeder i garaget. 
Den 21 maj 2010 utfördes storstädning i garaget. Tyvärr var inte alla bilar borta på morgonen 
trots information i både Roxen info och på våra anslagstavlor. Rengöringen utfördes av 
UltraClean och var klar fram på eftermiddagen. 

Trädgården 
"Kullarna", planteringsytorna på stora gräsmattan har beskärts och förnyats. 
Skyltar, Privat område, har satts upp. 
En ny uteplats med pergola har uppförts i trädgården. 

Årlig stadgeenlig besiktning 
Tillsammans med föreningens revisorer och byggkonsult har styrelsen och vaktmästare 
besiktigat byggnader och andra tillgångar som tillhör föreningen. Fastigheter och inventarier 
är i mycket gott skick. Besiktningen genomfördes den 2 juni 2010. 

Trappombud 
Våra trappombud har under året haft ett möte med styrelsen där diverse frågor avhandlades. 
Nytt trappombud i 5 A är Mito Bimbilov. Fortfarande saknas ett trapp ombud i 7 A. 

Studie- och Fritidsverksamheten 
Som tidigare år så har det genomförts aktiviteter av olika slag i vår fritidslokal. Både under 
höst- och vårsäsong har det varit Rummikub två gånger i veckan, och som tidigare så var det 
Gun Andersson och Karin Johansson, som höll i denna aktivitet. 

Under oktober/november gjordes också studiebesök på Stadsteatern Malmö. Den 12 december 
var det två studiebesök på Tuming Torso. Den 13 december blev det som vanligt ett tradi
tionellt Luciafirande, och även denna gång deltog elever från Musikhögskolan med musik och 
sång, och vi kunde också avnjuta varm glögg och pepparkakor. 



6

Den 1 maj sjöng Sångarbröderna in våren för oss, ett evenemang som våra medlemmar upp
skattar, cirka 60 personer lyssnade och njöt. Efter körsången bjöds det på kaffe och våfflor 
med sylt och vispgrädde. En tradition som vi har firat i 20 år. 

En städdag av den yttre miljön genomfördes den 9 maj, samt en tipspromenad inom vårt 
område. 

Fastighetsunderhåll - större underhållsåtgärder 
Pågående och avslutade åtgärder 

Sophanteringen 
Under våren gjordes ombyggnader i mellanlagringsrum och miljöhus. En container som 
komprimerar hushållssopor (benämnd "Hulken") installerades i mellanlagringsrummet, med 
ett inkast från miljöhuset. 
I slutet av maj stängdes våra sopnedkast i trapphusen. 
I första hand var det en arbetsmiljöfråga med den gamla svårhanterliga sophanteringen och 
det blev samtidigt också en ekonomisk fråga, med besparing av tömningsavgifter. 
Inköp av "Hulken" och ombyggnad av mellanlagringsrum och miljöhus, kostade 426.323 kr. 

Underjordsgaraget 
Under sommaren och hösten 2009 och fram till årsskiftet 2010 hade vi upprepade problem 
med inbrott i bilar i garaget, utan att man säkert kunde fastställa hur tjuvarna hade tagit sig in i 
garaget. 
Styrelsen försökte med stegvisa åtgärder att få stopp på bedrövelsen. 
Sommaren 2009 bytte vi de två dörrarna till garaget. 
P.g.a. misstankar om nycklar på drift utbyttes båda låscylindrar, den södra med blind utsida. 
Garageporten har försetts med larm som utlösas vid alla försök till forcerad öppning (öppning 
som inte sker med tagg). 
Dörrarna har försetts med taggläsare på insidan så att all legal passage skall ske med egen 
tagg. Låsvredet får uteslutande användas i nödsituation. Loggsystemet har kompletterats så att 
alla passager, även forcerade, loggas med tidpunkt. Batteribackup för passagesystemet 
installerades. Låshus och slutblick har bytts ut med en bättre kvalitet. Brytskydd monterades 
slutligen på båda dörrar så att dörrspringan på låssidan inte är omedelbart åtkomlig. 
Arbetet avslutades i början på mars månad 2010 och sen dess har inga händelser rapporterats. 
Nödutgångsskyltningen har utökats med fyra skyltar på strategiska platser 
Kostnaderna för åtgärderna med dörrbyte, larm till porten, låsbyte och komplettering av larm, 
tillsammans med utbyte av ett antal belysningsarmaturer blev 143.295 kr. 

Värmecentraler 
Under sommaren har en större ombyggnad pågått i våra värmecentraler i syfte att trygga 
uppvärmningen av våra byggnader och samtidigt spara pengar. 
Tidigare fanns bara en värmeväxlare i Falkmansgatan 3, som via undercentraler försörjde 
övriga byggnader. Vid fel på anläggningen i 3an blev då även Falkmansgatan 1,5 och 7 utan 
värme. Efter ombyggnaden är hus 3, 5 och 7 nu självständiga enheter med egna värmeväxlare. 
En sidovinst i sammanhanget är att man inte längre behöver använda den rörkulvert, som går 
mellan hus 3, 5 och 7, där det tidvis har varit några svårlokaliserade läckage. 
Denna kulvert är nu avstängd varvid även värmeförlusten upphör. 
Kostnaderna för ombyggnaden under verksamhetsåret har blivit 685.389 kr. 
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Balkongombyggnad 
Ett anbudsförfarande genomfördes under sommaren - hösten 2009, och vi ansökte också om 
bygglov, vilket beviljades. 
Vi erhöll sex anbud i oktober 2009. Styrelsen beslöt att välja anbudet från NCC. 
Under verksamhetsåret har hållits två extrastämmor, som behandlat ombyggnaden. 
På den första extrastämman den 11 februari 2010 blev det ett nej till balkongombyggnad. 
Styrelsen beslöt att genomföra informationsmöten och att sedan kalla till ännu en 
extrastämma. Under tiden april/maj genomfördes nio informationsmöten, och före varje 
stämma skickades ut information till alla medlemmar (Roxen info nr 2 och 4), som beskrev 
både tekniska och ekonomiska frågor. 
Den andra extrastämman genomfördes den 19 maj. Här röstade en majoritet ja till förslaget till 
att bygga om balkongerna. 
Ärendet behandlades i Hyresnämnden vid en förhandling den 13 oktober 2010. Tyvärr 
avslog Hyresnämnden brf Roxens ansökan om balkongombyggnad den 27 oktober. 
I projektet har under verksamhetsåret med hjälp av byggkonsult och arkitekt tagits fram 
handlingar för anbudsförfarande och bygglov. Nedlagda kostnader uppgår till 151 234 kr. 

Trapphus 
Under detta verksamhetsår har trapphusen i Falkmansgatan 7 renoverats, där det utförts 
slipning av golv, målningsarbeten och el-arbeten med bland annat byte av belysnings
armaturer. Kostnaden för detta blev 655.693 kr. 

Tvättstugor och fönsterbyte 
Projektet med renoveringen av de stora tvättstugorna i Falkmansgatan 3, 5 och 7, som startade 
under förra verksamhetsåret, avslutades under hösten 2009. Ett antal fönster på botten
våningarna i Falkmansgatan 5 och 7 byttes ut. Dessa kostnader blev 249.892 kr. 
Under året har fyra tvättmaskiner bytts ut. Detta kostade 150969 kr. 

Övrigt 
Grindar framför e1centraler, kostade 56.963 kr. 
Uteplats med pergola, kostade 70.000 kr. 

Underhållsplan 
För framtida underhåll avsätts medel enligt underhållsplan. 

Kommande större åtgärder, under åren 2011 - 2016 

2011 Fönster, justering/smörjning, underhåll hissar 
2012 Tak, Falkmansgatan 1, målning underjordsgarage 
2014 Yttertak och enheter på tak, Falkmansgatan 3, 5 och 7 
2015 Vatten och avlopp, byte avstängningsventiler, körbanor/asfalt 

Åtgärderna i planen är preliminära när det gäller tidpunkten, 

Ekonomisk ställning 
Resultatet av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets 
utgång framgår av efterföljande resultatet och balansräkning. 
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Femårigt sammandrag 

Alla belopp i tusental kronor 

09/10 08/09 
Nettoomsättning 7950 7748 
Rörelsens kostnader -8300 -8624 
Finansiella poster, netto -16 -285 
Skatter -4 -16 
Årets resultat -370 -1177 

Likvida medel & fin. placeringar 1117 1419 
Skulder till kreditinstitut 2425 2425 
Fond för yttre underhåll 4211 6666 
Balansomslutning 9115 10 209 
Fastighetens taxeringsvärde 106217 91510 

Förslag till resultatdisposition 

Till stämmans förfogande står följande belopp: 

Balanserat resultat 
Årets resultat 
Summa 

Styrelsen föreslår följande disposition: 

Uttag ur Fond för yttre underhåll 
motsvarande årets kostnad 

Överföring till Fond för yttre underhåll 
enligt underhållsplan 
Balanseras i ny räkning 
Summa 

Förslaget innebär: 
Balanserat resultat ökar 
Fond för yttre underhåll minskar med 
j ämfört med föregående år. 

1 721 988 
-369579 

1352409 

-2483373 

1 615000 
2220782 
1352409 

498794 
-868373 

07108 06/07 05/06 
7306 7210 7093 

-6440 -5736 -6279 
-312 -404 -460 

-32 -656 -395 
522 414 -41 

3045 3315 3682 
3 150 3825 5344 
6262 5597 5850 

12565 13 272 14417 
91510 91540 62401 
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Slutord 
Styrelsen uppdaterar underhållsplanen och arbetar kontinuerligt med ekonomin. Långsiktig 
planering av drift och underhåll gör att vi kan hålla en hög standard på våra byggnader och 
anläggningar till en relativt låg boendekostnad. Detta påverkar också vår trygghet i boendet 
och vår miljö. 
Det är i detta sammanhang man skall se förslaget till balkongombyggnad. Att ersätta de snart 
30 år gamla balkongerna med nya och större balkonger med funktionell inglasning har 
styrelsen sett som ett sätt att utveckla boendet och bevaka att underhållet på våra hus hanteras 
på ett ansvarsfullt sätt. 
Trivselfrågor, miljöfrågor och trygghetsfrågor har hög prioritet för våra medlemmar. 
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Org Nr: 746000-5825 

HSB BIf Roxen i Malmö 
2009-09-01 

Resultaträknin9 2010-08-31 

N8UDom~==ln~ ______________________ ~ ______________ ~~~ __ ~ Not 1 7950097 

Fa~ hetskostnader 
Drift 
Löpande underhäll 
Periodiskt underhäll 
Fastighetsskatt/avgift 
Tomträttsavgäld 
Avskrivningar 
Summa fastighetskostnader 

Not 2 
Not 3 
Not 4 

Not 5 
Not 6 

Rö~I_n.u~·~~~ ______________________________________________ ~ 

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

-3690369 
-402804 

-2483373 
-320756 
-699756 
-703093 

-8300 150 

-350054 

15001 
-32260 

1465 
-15794 

-365848 
-3731 

ResuH3tift8rfina~nA~·e~I~~~~ ______________________________________ ~~~ 
Inkomstskatt 

indS~~u~H3t~ ____ ~ ____________________________________ ___ 

Förslag till resultatdisposition 
Avsättning underhällsfond 
Disposition underhällsfond 
Netto avsättning (-)/ disposition (+) underhällsfond 

Faktiskt resultat 

-369579 

-1615000 
2483373 

868373 

498794 

2008-09-01 
2009-08-31 

77481H 

-3525365 
-390355 

-3664875 
-316712 
-252752 
-726422 

-8876481 

-1128295 

57896 
-93915 

3864 
-32155 

-1160450 
-16208 

-1176658 

-1210 000 
3664 875 
2454875 

1278217 
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Org Nr: 746000·5825 

HSB Brf Roxen i Malmö 

Balansräkning 2010-08-31 2009-08-31 

AnläggningstillgAngar 
Materiella anläggningstil/gJngar 
Byggnader och Mark Not 7 7643915 8274009 
Inventarier Not 8 33459 36458 
Pägäende byggnation Not 9 151234 151234 

7828608 8461701 
Finansiella anläggningstillgJngar 
Andelar Not 10 700 700 
Egna Brt, längvarigt bruk 2 2 

702 702 

Summa anläggningstillgängar 7829310 8462403 

OmsättningstillgAngar 

Kortfristiga fordringar 
Avgifts·, hyres och andra kundfordringar 1060 2140 
Avräkningskonto HSB Malmö 1115184 1418505 
ÖVriga fordringar Not 11 13971 173552 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 12 153036 151739 

1283251 1745936 

Kassa och bank 
Kassa och Bank 1980 379 

1980 379 

Summa omsättningstillgängar 1285231 1746315 

Summa tillgAngar 9114541 10208718 
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Org Nr: 746000-5825 

HSB Brf Roxen i Malmö 

Balansräkning 2010-08-31 2009-08-31 

Eget kapital Not 13 
Bundet eget kapital 
Insatser 596545 596545 
Fond för yttre underhäll 4210780 6665655 

4807325 7262200 
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 1721988 443771 
Arets resultat -369579 -1176658 

1352409 -732887 

Summa eget kapital 6159735 6529313 

Skulder 
LJngfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut Not 14 2425000 2425000 

2425000 2425000 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 90198 315353 
Skatteskulder 62992 O 
Fond för inre underhäll 142774 863034 
Övriga skulder Not 15 12646 17078 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 16 221196 58941 

529806 1254405 

Summa skulder 2954806 3679405 

Summa eget kapital och skulder 9114541 10208718 

Poster inom lin 

Ställda säkerheter 
Panter för fastighetslän 22494 000 22494 000 

varav frigjorda 8676000 2021000 

Ansvarsförbindelser 
HSB Malmö 2087 13 640 
Fastigo garantiförbindelse 1627 1710 
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Org Nr: 746000-5825 

HSB Brf Roxen i Malmö 

m.m. 

Ärsredovisningen är upprättad enligt Ärsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna räd. 

Redovisningsprinciper 
Under äret har byte av ärsredovisningsmall ägt rum. Detta medför att uppställningar i resultat- och 
balansräkning samt noter skiljer sig delvis ät frän föregäende ärsredovisning. 
Även jämförelsesiffror för föregäende är har justerats i ärsredovisningen enligt den nya mallen. 

Byggnader 
Avskrivning sker enligt en 90-ärig progressiv plan som grundar sig pä anläggningarnas anskaffningsvärde och 
förväntad nyttjandeperiod. Ärets avskrivning uppgär till 0,94 % av anskaffningsvärdet. 

Ombyggnader 
Avskrivning pä ombyggnader sker enligt rak avskrivningsplan som sträcker sig över lO, 20 och 30 är och som grundar sig 
pä anläggningarnas anskaffningsvärde och förväntad nyttjandeperiod. 

Inventarier 
Avskrivning sker planenligt med 20% per är beräknat pä inventariernas anskaffningsvärde. 

Fordringar 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Fond för yttre underhåll 
Reservering för framtida underhäll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och baseras pä 
föreningens underhällsplan. 

Inkomstskatt 
Föreningen beskattas enbart för kapitalintäkter. Efter avräkning av eventuellt skattemässigt ackumulerat underskott sker 
beskattning med 26,3% pä beräknat överskott. 

Övrigt 
Övriga tillgängar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. 

a boksIutskommentarer 

Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2010-08-31 2009-08-31 

Förtroendevalda 
Styrelsearvode 171200 164 000 
Revisorsarvode 15000 14500 
Löner och andra ersättningar 13 840 13 460 

200040 191960 

Övriga anställda 
Löner och ersättningar 125474 150664 

125474 150664 

Gemensamma ersättningar 
Sociala kostnader 85522 95930 
ÖVriga gemensamma kostnader O 4500 

85522 100430 

Totalt 411 036 443054 

Löner och arvoden ingc1r i personalkostnader under not 2 Drift 
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Org Nr: 746000-5825 

HSB Brf Roxen i Malmö 
2009-09-01 

Noter 2010-08-31 

6509123 
Nöt 1 Nättoo - ing, ____ ~ ___ ~ __ ~~ _____ .....",.".. 

Ärsavgifter bostäder 
Ärsavgifter lokaler 
Hyresintäkter 
Ovriga intäkter 

Not 2 Diflt 
Personalkostnader 
Fastighetsskötsel och lokalvärd 
El 
Uppvärmning 
Vatten 
Sophämtning 
Ovriga avgifter 
Förvaltningsarvoden 
Övriga driftskostnader 

905088 
488826 
47060 

7950097 

411 036 
408349 
351152 

1345020 
347553 
133850 
196242 
185219 
311948 

3690369 

2008-09-01 
2009-08-31 

6309286 
883027 
481003 

74870 
7748186 

443054 
355911 
341178 

1212039 
320214 
115172 
198025 
178219 
361553 

3525365 

38129 20619 
n eun e iIIl 

Material i löpande und":'"e"'"':rh-.r.:"II~---~-----------"""""'l~:-=-----:::~~ 
Löpande underhäll av bostäder 
Löpande underhäll av lokaler 
Löpande underhäll av gemensamma utrymmen 
Löpande underhäll tvättutrustning 
Löpande underhäll av installationer 
Löpande underhäll Va/sanitet 
Löpande underhäII värme 
Löpande underhäll ventilation 
Löpande underhäll el 
Löpande underhäll hissar 
Löpande underhäll huskropp utvändigt 
Löpande underhäll markytor 
Löpande underhäll garage och p-platser 
Försäkringsskador 

25673 
5829 

15566 
13 262 
14933 
31432 
28165 
16695 
35421 
26659 
35861 
55088 
51893 
8200 

402804 

52453 
1938 
2588 

22158 
16190 
20188 
39967 
66830 
29489 
49545 

7657 
5215 

55520 
o 

390355 
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Org Nr: 746000-5825 

HSB Brf Roxen i Malmö 

Noter 

Periodiskt underh II lokaler 
Periodiskt underhäll gemensamma utrymmen 
Periodiskt underhäll tvättutrustning 
Periodiskt underhäII installationer 
Periodiskt underhäll värme 
Periodiskt underhäll ventilation 
Periodiskt underhäll el 
Periodiskt underhäll huskropp utvändigt 
Periodiskt underhäll markytor 
Periodiskt underhäll garage och p-plats 

Tom v re 
Tomträttsavgäld 

1009-09-01 
2010-08-31 

120587 
1259512 

150969 
O 

694 327 
O 

1069 
109801 

O 
147108 

2483373 

699756 

1008-09-01 
2009-08-31 

611300 
973107 
380 921 

20024 
504935 
102500 

O 
661038 
360294 

SO 757 
3664875 

252752 

Den verkliga kostnaden för perioden 2009-09-01 - 2010-08-31 uppgär till 555682 kr. pä grund av 
tidigare periodisering visas här en högre kostnad som motsvarar den nya tomträttsavgälden. 

700094 
2999 

703093 

693167 
33255 

726422 
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Org Nr: 746000-5825 

HSB Brf Roxen i Malmö 

Noter 

Ingäende ackumulerade avskrivningar byggnader 
Arets avskrivningar 
Utgäende avskrivningar 

Bokfört värde Byggnader 

Bokfört värde Byggnader och Mark 

Taxeringsvärde för: 

Byggnad - bostäder 
Byggnad - lokaler 

Mark - bostäder 
Mark - lokaler 

Taxeringsvärde totalt 

Ingäende avskrivningar 
Arets avskrivningar 
Utgäende avskrivningar 

Bokfört värde 

2010-08-31 

23231195 
70000 

23301195 

-14957186 
-700094 

-15657280 

7643915 

7643915 

67000000 
8000000 

75000000 

29000 000 
2217000 

31 217000 

106217000 

468025 
O 

468025 

-431567 
-2999 

-434566 

33459 

151234 

500 
200 

O 
700 

2009-08-31 

23231195 
O 

23231195 

-14264 019 
-693167 

-14957186 

8274009 

8274009 

57000000 
8400000 

65400000 

24200000 
1940000 

26140 000 

91540 000 

468025 
O 

468025 

-398312 
-33255 

-431567 

36458 

151234 

500 
200 

O 
700 
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Org Nr: 746000-5825 

HSB Brf Roxen i Malmö 

Noter 2010-08-31 2009-08-31 

~~~~~~~m~~n~~r ______________________________ ~ __ _ 
O 90148 

Not 13 

Not 14 

av 

Belopp vid ärets ingäng 
Förändring uppskrJond 
Vinstdisp enl. stämmobeslut 
Arets resultat 
Belopp vid Arets slut 

LAneinstitut LAnenummer 
SBAB 10126053 

Insatser 
596545 

596545 

LAngfristiga skulder exklusive kortfristig del 

uppl. 
avgifter 

O 

-2454875 

O 4210780 

Ränta Konv.datum 
1,87% 2010-09-14 

Om fem är beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgä till 

13971 3616 
O 79788 

13971 173552 

143844 144 670 
9192 7069 

O O 
153036 151739 

Ba anserat res. 
jDispJond Ärets resultat 

443771 -1176658 
O 

1278217 1176658 
-369579 

1721988 -369579 

Nästa ärs 
Belopp amortering 

2425000 O 
2425000 O 

2425000 

2425000 

1800 4387 
1885 3730 

O O 
8961 B 961 

O O 
12646 17078 

6143 8382 
215053 50559 

O O 
O O 

221196 58941 
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Org Nr: 746000-5825 

HSB Brf Roxen i Malmö 

Noter 

~~ .. ~.l!?.~.~~ 
Rolf Brandt ·Osteii .. Roos .. ··· .. ···································· .. ·· ....... . 

vär revisionsberättelse har ~Jl - le Ib avgivits beträffande denna ärsredovisning 

~/}/J 
......................... .. ~ 
Eva Olsson 
Av föreningen vald revisor 

- k!!(~ flI/A 
Av ~~~brbund utsedd revisor 
BoRevision AB 

. //-;?' 
..... ~~~~--
/

I~gemar'perSson / 
A/öfeningen/ d.revisor 

2010-08-31 2009-08-31 
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Org Nr: 746000-5825 

Revisionsberättelse 

Till föreningsstämman i HSB Brf Roxen i Malmö 

Organisationsnummer 746000-5825 

Vi har granskat ärsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB Brf Roxen i Malmö 
för räkenskapsäret 2009-09-01 - 2010-08-31. 

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att 
ärsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av ärsredovisningen. Värt ansvar är att uttala oss om 
ärsredovisningen och förvaltningen pä grundval av vär revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört 
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att ärsredovisningen inte innehäller 
väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan 
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingär ocksä att pröva redovisningsprinciperna och 
styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de 
upprättat ärsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i ärsredovisningen. Som underlag för 
värt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, ätgärder och förhällanden i föreningen för att 
kunna bedöma om nägon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om 
nägon styrelseledamot pä annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, ärsredovisningslagen eller 
föreningens stadgar. Vi anser att vär revision ger oss rimlig grund för vära uttalanden nedan. 

Ärsredovisningen har upprättats i enlighet med ärsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens 
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
ärsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar 
resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsäret. 

Malmö J.!0R 2010 

........... fu:..~ ......... __ .. 
Eva Olsson 
Av föreningen vald revisor 

./ ~~~~"'= -~ 
A~ föreningen vald revisor 

_mfl#?~---
Kart-Phllln Un!lahl 

Av HSB kff(5förbund utsedd revisor 
BoRevision AB 
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Förslag till 
Vägledning för valberedningsarbetet i brf Roxen 

Bakgrund: 
Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en 
fungerande styrelse, som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens 
verksamhet i framtiden. Valberedningen föreslår också revisorer, vars uppgift är att granska 
styrelsens arbete. Valberedningen har en nyckel funktion och dess uppgift är bland annat att 
följa och om möjligt bedöma styrelsens arbete. Valberedningens arbete pågår därmed 
parallellt med styrelsens arbete under hela det år den är vald för. 

Förslag till beslut: 

Föreningsstämman föreslås besluta 
att brf Roxen inför en "Vägledning för valberedningen". Denna beskriver hur valberedningen 
skall arbeta under det år den är vald. 

Valberedningens arbete innebär följande: 
Valberedningen skall hålla ett antal möten och genomföra olika aktiviteter under året. 
På årsstämman redovisar valberedningen sitt arbete. 

Valberedningen skall föreslå antal ledamöter i styrelsen, antal styrelsesuppleanter, antal 
revisorer, samt antal revisorssuppleanter. Förslagen skall motiveras. 

Valberedningen skall föreslå ledamöter till följande poster inom föreningen: 
Styrelsen Revisorer 
Suppleanter till styrelsen Suppleanter till revisorerna 
Valberedningen skall också föreslå mötesordförande och protokollförare till årsstämman. 

Valberedningen måste under verksamhetsåret träffa styrelsen och deltaga på ett 
styrelsesammanträde, för att på så sätt få information om hur styrelsen arbetar, ta del av 
viktiga frågor i styrelsearbetet och lyssna på styrelsens synpunkter och önskemål om 
bemanning och kompetens i styrelsen. 

Valberedningen träffar aktuella kandidater och informerar dem om arbetsuppgifter, om 
föreningen, arbetssätt och vad uppgiften kräver i form av kunskap, tidsåtgång och 
engagemang. 
Valberedningen bör sträva efter en allsidig bemanning i styrelse- och revisorsuppdrag 
avseende ålder, kön, yrkeserfarenheter och kompetens. 
Valberedningen skall göra intervjuer med samtliga förtroendevalda inklusive suppleanter. 

Valberedningen skall inför föreningsstämman presentera samtliga skriftliga och muntliga 
förslag till förtroendeposter, som kommit in till valberedningen. Alltså inte enbart de som 
valberedningen föreslår till val. 
De som nomineras och föreslås till förtroendeuppdrag, presenterar sig på stämman. 
Valberedningen skall motivera sina förslag till nyval eller omval på stämman. 

Styrelsen för brf Roxen 

Malmö 2010-10-19 
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Christina Mårtensson 
Falkmansgatan 5A 
Malmö 

BrfRoxen 
Falkmansgatan 3B 
21762 MALMÖ 

Motion till årsmötet 

Styrelsemedlemmar får ej sitta mer än 6 (sex) år. 

Christina Mårtensson 
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Svar på Christina Mårtenssons motion till årsstämman den 30 november 20 10 

Styrelsen avstyrker motionen om att införa en begränsning av det antal år en medlem kan ha 
ett förtroendeuppdrag i Roxen. 

Sammansättningen av ledamöter i en styrelse bör styras av kompetens, och enbart kompetens. 
Valberedningen har en viktig uppgift att föreslå för stämman lämpliga medlemmar till 
föreningens förtroendeposter. Med en väl fungerande Valberedning anser styrelsen att det inte 
finns något behov av regleringar för vem eller vilka medlemmar som kan vara aktuella för en 
förtroendepost. I slutändan är det alltid de enskilda medlemmarna genom en omröstning på 
årsstämman som väljer sina styrelsemedlemmar. 
Att lägga en begränsning i antal år på en förtroendepost stämmer ej heller med styrelsens 
önskan att alla som vill ska ha möjlighet att engagera sig för föreningen. Införandet aven 
sådan restriktion skulle förmodligen medföra ett behov av ändringar i Roxens stadgar. 
Som ett led i att säkerställa en välfungerande Valberedning har styrelsen till denna stämma 
lagt ett förslag om en "Vägledning för Valberedningen". Valberedningens ledamöter erbjuds 
varje år att delta i HSBs Valberedningskurs. 

Malmö 2010-11-01 

Styrelsen 
BRFRoxen 



ORDLISTA 
Förvaltningsberättelse 
Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information som 
lämnas i årsredovisningens övriga delar, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen talar bl a om 
vilka som haft uppdrag i föreningen, väsentliga händelser som har inträffat under det gångna räkenskapsåret 
och efter dess slut, förväntad framtida utveckling samt förslag till disposition av vinst eller förlust. Övriga 
delar av årsredovisningen är resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter som i siffror visar 
verksamheten. 
Resultaträkning 
Visar i sammandrag räkenskapsårets samtliga intäkter och kostnader. I resultaträkningen kan man utläsa 
vilken typ av intäkter och kostnader som förekommit under räkenskapsåret. Genom att intäkter och 
kostnader summeras visar resultaträkningen hur verksamheten har förändrat kapitalet, vilket kommer fram i 
posten ”årets resultat”. 
Intäkt /nettoomsättning 
En intäkt är en periodiserad inkomst, dvs. inkomst med hänsyn till den tidsperiod under vilken inkomsten 
har upparbetats eller blivit intjänad. 
Kostnader 
Värdet av de resurser som förbrukats, till skillnad från en utgift som avser anskaffning av resurser. Kostnad 
brukar definieras som en periodiserad utgift. 
Årets resultat 
Den sista raden i resultaträkningen som visar skillnaden mellan redovisade intäkter och kostnader. 
Motsvarande uppgift finns i balansräkningen i noten till rubriken ”Eget kapital”. 
Balansräkning 
Visar föreningens ekonomiska ställning på balansdagen, uttryckt i samtliga tillgångar, avsättningar och 
skulder samt eget kapital. 
Tillgång 
En tillgång är en resurs i form av byggnader, mark, aktier, likvida medel (kontanter) och dylikt som 
kontrolleras (ägs) av föreningen vid räkenskapsårets utgång till följd av inträffade händelser och som 
förväntas innebära ekonomiska eller andra fördelar i framtiden. 
Anläggningstillgång 
Tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Således är det avsikten med innehavet, och inte 
tillgångens natur, som är avgörande för klassificeringen av tillgången. Med stadigvarande avses, vad gäller 
maskiner, inventarier m.m., att tillgångens ekonomiska livslängd uppgår till lägst tre år. De viktigaste 
anläggningstillgångarna är föreningens byggnader och mark. 
Omsättningstillgång 
Med omsättningstillgång avses tillgång som inte är anläggningstillgång, dvs. inte är avsedd för 
stadigvarande bruk eller innehav. 
Avräkningskonto HSB Malmö 
Behållningen på detta konto utgör föreningens kassamedel som förvaltas av HSB Malmö. HSB Malmö 
betalar ränta till bostadsrättsföreningen på dessa medel. 
Fordringar 
Fordringar delas upp på kortfristiga och långfristiga. Kortfristiga fordringar är fordringar som förfaller inom 
ett år. Motsatsen, långfristiga fordringar, utgör således fordringar som förfaller efter mer än ett år. 
Förutbetald kostnad och upplupen intäkt 
Utgifter som blivit fakturerade och bokförts under året men som avser kommande år. Sådana utgifter bokförs 
som fordran (förutbetalda kostnader) i bokslutet för att kostnadsföras först nästa år. Intäkt som avser räntor 
m.m. som härrör till räkenskapsåret men ännu ej bokförts. Exempel är intäktsräntor som ofta betalas ut vid 
årsskifte och då utgör en upplupen intäkt i balansräkningen för föreningar med brutet räkenskapsår. 
Eget kapital 
Är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Om föreningens skulder är större än tillgångarna innebär det att 
eget kapital är negativt. 
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Avsättning 
Som avsättning upptas förpliktelser som är ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Detta 
till skillnad från poster som redovisas som skulder, som i princip är säkra med avseende på såväl belopp som 
tidpunkt för infriande. 
Fond för yttre underhåll 
Enligt normalstadgarna skall avsättning ske enligt antagen underhållsplan. Saknas underhållsplan skall 
avsättning ske med 0,3% av byggkostnaden för föreningens hus. 
Fond för inre underhåll 
Det framgår av stadgarna om fond för inre underhåll skall bildas. Fondbeloppet enligt balansräkningen 
utvisar den sammanlagda behållningen av samtliga bostadsrätters tillgodohavande. Specifikation av fondens 
fördelning på respektive lägenhet redovisas minst en gång om året till varje bostadsrättshavare. 
Skuld 
En skuld är en befintlig förpliktelse som förväntas föranleda ett utflöde av resurser. Förpliktelsen har sin 
grund i redan inträffade händelser. Skulder är i princip säkra till sitt belopp och tidpunkten för infriande, till 
skillnad från poster som redovisas som avsättningar. Skulder delas upp på kortfristiga och långfristiga. 
Kortfristiga skulder är skulder som förfaller inom ett år. Motsatsen, långfristiga skulder, utgör således 
skulder som förfaller efter mer än ett år. 
Upplupen kostnad och förutbetald intäkt 
Kostnad för t ex varor och tjänster som avser redovisningsperioden men där faktura ännu inte erhållits. Ett 
annat exempel är skuld till personalen för inarbetad semester. Sådana kostnader bokförs som upplupna 
kostnader i balansräkningen. Förutbetald intäkt är fakturering eller inbetalning som bokförts under året men 
som avser varor eller tjänster som ännu inte levererats. Beloppet bokförs som skuld i bokslutet för att 
Balansomslutning 
Är summan på vardera sidan av en balansräkning. Tillgångs- och skuldsidans summor är lika stora. 
intäktsföras kommande år. 
Ställda säkerheter 
Avser här de säkerheter, pantbrev/fastighetsinteckningar, som lämnats som säkerhet för erhållna lån. 
Ansvarsförbindelser 
Förpliktelser – som t ex borgensförbindelse eller avtalsenligt åtagande (föreningsavgäld) – som inte 
redovisas som skuld eller avsättning men som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men 
ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Det kan också vara möjliga förpliktelser, dvs. det 
är osäkert om det förekommer en förpliktelse eller ej. 
Föreningsavgäld 
För att tillgodose nödvändig kapitalbildning inom HSB-föreningen skall bostadsrättsföreningen erlägga 
avgäld enligt avtal. Avgälden utgår med sammanlagt 2,5% av produktionskostnaden för föreningens hus och 
erläggs under en tjugoårsperiod. Ännu ej erlagd avgäld redovisas under ansvarsförbindelser. 
Noter 
Innehåller upplysningar som är relevant för förståelsen av balans- och resultaträkningen. Noterna innehåller 
uppgifter om taxeringsvärden, anläggningstillgångar, förändring av eget kapital, medelantal anställda m m 
Räkenskapsår 
Är den period som en årsredovisning omfattar och utgörs normalt av 12 månader. Om räkenskapsåret inte 
motsvarar kalenderåret, föreligger ett s.k. brutet räkenskapsår. 
Periodisering 
Fördelning av utgifter och inkomster till den period då resursen förbrukats (kostnad) eller då prestationen 
utförts (intäkt). Syfte med periodiseringen är att beräkna ett ekonomiskt resultat för redovisningsperioden. 
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