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Kallelse och dagordning 

 
 
Medlemmarna i bostadsrättsföreningen HSB Brf Eriksfält kallas härmed till 
ordinarie föreningsstämma torsdagen den 18 februari 2010 kl. 19.00  
 
Lokal: Hotell Ibis, Stadiongatan 21, Malmö 
 
 
 
 

Dagordning 
 
1. Öppnande av stämman 
2. Val av stämmoordförande  
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
4. Godkännande av röstlängd 
5. Fastställande av dagordningen 
6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt val av 

rösträknare 
7. Fråga om kallelse behörigen skett  
8. Styrelsens verksamhetsplanering enligt certifieringsregler  
9. Styrelsens årsredovisning 
10. Certifieringsrevisorns utlåtande  
11. Revisorernas berättelse 
12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
13. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen 
14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
15. Fråga om arvoden för styrelseledamöter, revisorer, valberedning och andra 

funktionärer i föreningen för kommande verksamhetsår 
16. Beslut om principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter och 

övriga förtroendevalda exempelvis för förlorad arbetsförtjänst, bilersättning och 
telefonkostnader som uppkommit i samband med uppdraget  

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt rapport om utsedd HSB-ledamot i 
styrelsen 

18. Val av revisor och suppleant 
19. Val av valberedning 
20. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter i HSB Malmö 
21. Motioner 
22. Avslutning av stämman  
23. Övriga frågor och information 
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Öppnar dörren för delägarna!Öppnar dörren för delägarna*! 

 

Styrelsen anstränger sig 
I en HSB-certifierad bostadsrättsförening anstränger sig styrelsen för att ge viktig 
skriftlig information till delägare/medlemmar, vilken redovisar styrelsens planering av 
ekonomi och förvaltning. För att kunna lämna information har styrelsen låtit göra en 
avancerad underhållsplan och en kvalificerad ekonomisk framtidsprognos.  
Dessutom gör styrelsen ett kunskapstest på ämnena bostadsrätt, långsiktigt 
fastighetsägande och föreningsarbete.  
 

Mer information i en HSB-certifierad bostadsrättsförening 
I en HSB-certifierad bostadsrättsförening nöjer sig styrelsen inte med att lämna en 
årsredovisning som visar vad som hänt ekonomiskt under bokföringsåret. I en 
certifierad förening lämnar styrelsen även: 
 
Skriftlig information om planerat underhåll  
I en HSB-certifierad bostadsrättsförening redovisas skriftligen varje år styrelsens 
aktuella planer för underhållsåtgärder och nyinvesteringar fem år framåt. 
 
Skriftlig information om planerade månadsavgifter 
I en HSB-certifierad bostadsrättsförening redovisas skriftligen en aktuell ekonomisk 
prognos för de närmaste fem årens månadsavgifter. 
 
Professionell kontroll av styrelsens framtidsplanering 
I en HSB-certifierad bostadsrättsförening kontrollerar en oberoende professionell 
revisor styrelsens framtidsplanering och information. Kontrollen görs vartannat år och 
delägarna informeras skriftligen genom ett certifieringsutlåtande. 
 
 

Certifikat 
HSB lämnar ett certifikat till de bostadsrättsföreningar som uppfyller HSB:s krav på 
HSB Certifierade bostadsrättsföreningar. Certifieringsrevisorer som godkänts av 
HSB:s Riksförbund utför kontrollen. 
 
 
 
 
 
 
*I en certifierad bostadsrättsförening behandlar styrelsen bostadsrättshavarna som delägare och lämnar 
ekonomiska prognoser och information om de närmaste årens underhåll och nyinvesteringar. 
Delägarna i en HSB-certifierad brf får värdefull delägarinformation varje år.  
En bostadsrätt i Sverige kostade i slutet av 2007 i genomsnitt ca 1,3 miljoner. 
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Styrelsen beräknar kommande års avgiftsförändringar  

 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 
Avgiftsförändring 0 % + 2,0 % 0 % + 2,0 % 0 % 
 

Planerade månadsavgifter 

 
 

Underlag för ekonomisk prognos 
 
Grundunderlag 

• Nuvarande kostnader 
• Befintliga lån (Specificeras i årsredovisningens noter) 
• Styrelsens strategi och planering för föreningens förvaltning  
• Underhållsplan som visar vilket år planerat underhåll och nyinvesteringar bör 

utföras. Dessutom visar underhållsplanen vad varje åtgärd beräknas kosta. 
(Underhållsåtgärder redovisas på sidan ”Planerat underhåll och 
nyinvesteringar”.) 

 
Antaganden för prognos eller kalkyl  
(Redovisas på sidan ”Antagen kostnadsutveckling”.)  

• Låneränta 
• Intäktsräntor 
• Kostnadsutveckling på övriga kostnader 

 
Beräkningar 

• Prognosen har skapats i ett speciellt kalkylprogram 
• HSB Malmö har på styrelsens uppdrag och direktiv gjort ekonomisk prognos 
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Beräknade kostnader för underhåll och nyinvesteringar som skall betalas med 
egna medel. 

År Större underhåll och nyinvesteringar under året Kostnad i kr  

2009-
2010 

Luftbehandling: OVK-besiktning av självdragssystem, rensning av 
ventilationskanaler frånluftssystem, målning av golv i skyddsrum, utbyte 
av slagportar, målning av scenhus på grönområde.  

90.000

2010- 

 
 
Beräknad kostnad för underhåll och ny investeringar som planeras betalas 
genom lån. 

2011 
Luftbehandling: OVK-besiktning av frånluftssystem, rensning im-kanaler, 
målning golv i skyddrum och källarkorridor 220.000

2011-
2012 

Målning av övriga källarutrymmen, omfogning delar av tegelfogar, utbyte 
av kyl- och värmepumpar. 266.000

2012-
2013 Omläggning av asfalt på parkeringsytor, utbyte av torkrumsutrustning 454.000

2013-
2014 Omläggning delar av betongplattor och betongmarksten  255.000

  

Större underhåll och nyinvesteringar under året Kostnad i kr  År 
  
  
  

 
  

Planerat underhåll och nyinvesteringar 

 
 

Uppgifter om underhållsplaneringen 
 

 Vid den årliga fastighetsbesiktningen har styrelsen biträtts av konsult. 
 

 Underhållsplanen innehåller alla markanläggningar, byggnader och byggnadsdelar samt alla 
installationer som bostadsrättsföreningen har underhållsansvar för. 

 
 Protokoll har förts vid fastighetsbesiktningen. 

 
 Fastighetsbesiktningen har utgått från underhållsplanen. 
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Uppskattade låneräntor på nya eller omsatta lån (ränta som gällde då kalkylen 
upprättades) 

 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14  
Låneränta på nya lån med bunden ränta 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 
Låneränta på nya lån med rörlig ränta 3,5% 3,5 % 3,5% 3,5% 3,5% 

Specificerade bindningstider och räntor för föreningens lån finns i separat not i 
årsredovisningen. 
 
 
Uppskattade intäkts och kostnadsförändringar 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Uppräkning i % 
Hyresintäkter  1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 

3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% Driftskostnader - uppvärmning, el, vatten 
Övrig driftskostnad 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

10% 0,0% 0,0% 6,12% 0,0% Fastighetsskatt 
2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Kommunal fastighetsavgift 

 
 

   

Uppskattad medelinkomstränta (ränta som gällde då kalkylen upprättades) 

   

Inlåningskonto / placering 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 
Avräkningskonto 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 
Bunden placering 90 dagar 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 
  

 
  

Antagen kostnadsutveckling 
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Underhåll och nyinvesteringar 
Åtgärder som tillkommit, senarelagts eller uteslutits i förhållande till 
Verksamhetsplaneringen från föregående år 

Åtgärd (T) (S) (U) (Tillk) Skäl till förändringen  
Utbyte av slagportar, målning av 
scenhus på grönområde. (S 06/07) Behov senarelagts 

   
   
  

 
(T) = Tidigarelagts, (S) = Senarelagts, (U) = Uteslutits, (Tillk)= Tillkommit 
 

Styrelsens ekonomiska planering 
Ränteförändringar på omförhandlade lån samt information om nytecknade lån 

 

 
   

Långivare Lånebelopp Omsättnings- 
datum 

Tidigare 
ränta Ny ränta Ny bindningsform 

(bunden/rörlig) 
Nordbanken 
Hypotek 9 825 000 2008-12-09 3,23 % 1,36 % Rörlig 

    
    
    
    

 
 
Föreningens fastigheter 

 
 
 

Byggår Antal lägenheter Area bostäder Area lokaler 
1957 294 17.379 kvm 726,5 kvm 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

Uppföljning 
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Information till delägarna 

 
 
 
Redovisning av kunskapstest för styrelseledamöter 
 

 Hälften av styrelseledamöterna dock minst tre har gjort godkända kunskapstest 
för styrelseledamöter i HSB-certifierade bostadsrättsföreningar 

 
 
 
Redovisning av föreskriven information har lämnats till delägarna* 
 

 Skriftlig medlemsinformation enligt krav delas ut till delägarna. 
 

 Introduktion av nya medlemmar sker vid inflyttning och i samband härmed 
överlämnas en informationsskrift. 

 
 Skriftlig information lämnas till medlemmarna minst två gånger om året. 

 
 Medlemsmöte utöver föreningsstämma hölls den 6 december 2009. 

 
 
 
 
 
 
Ort och datum 
Malmö den 4/2 2010 
HSB Bostadsrättsförening Eriksfält 
 
 
 
 
 
Izet Omanovic Anders Tell 
 
 
 
 
 
*Första gången certifieringen behandlas på föreningsstämman betyder ett kryss i rutan att styrelsen 
förbinder sig att lämna föreskriven information. 
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Certifieringsutlåtande 
 
I kraven för HSB-certifiering ingår att en godkänd yrkesrevisor vart annat år skall 
kontrollera. Föregående år kontrollerade yrkesrevisorn:  
 
• Kunskapsintyg 
• Verksamhetsplan 
• Underhållsplan 
• Den senaste fastställda årsredovisningen 
• Budget 
• 10 års kalkyl 
 
Det föregående årets certifieringsutlåtande finns i förra årets årsredovisning. 
 
Prognos redovisad på föreningsstämman år 2009. 
 
 
 
År Höjning/sänkning/oförändrad Förändring i procent 
2008-2009 Höjning 4% 
2009-2010 Höjning 3% 
2010-2011 Höjning 2% 
2011-2012 Höjning 3% 
2012-2013 Höjning 2% 
 

Information till delägarna 
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Årsredovisningen har på styrelsens uppdrag producerats av:

HSB Malmö, HSB Turning Torso, 211 15 Malmö.
Tfn 040 -35 77 00. www.hsb.se/malmo

Besöksadress: HSB MedlemsCenter, Föreningsgatan 15.

Prognos på månadsavgifter
Prognosen uppdateras varje år. Prognosens förutsättningar  

beskrivs på certifieringssidorna i årsredovisningen.

2010 oförändrad
2011 höjning 2 %
2012 oförändrad
2013 höjning 2 %
2014 oförändrad
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