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Årsredovisning 2020  
Svar på frågor som inkommit från medlemmar inför årsstämman 2021 

 

1. Utbetalningar, Finansiella kostnader, sid 4, 173 275:-, vad avser den posten? 

Avser inbetalda räntor på lån, lånen flyttades i början av 2020 till SEB från SBAB. Vi fick ner 
räntekostnaden betydligt, jämför ränteutgifter för 2019. 

 

2.  Väsentliga händelser under räkenskapsåret, sid 5. Har fasadrenoveringen föregåtts 
av någon upphandling där tre eller flera förslag fått möjlighet att lämna offert? 

Vem eller vilka sköter upphandlingarna i föreningen? Vad har de för kompetens? 

Vindsrenoveringen drog ut på tiden (Handläggningstider på stadsbyggnadskontoret var 
mycket fördröjda p g a coronan) och vädrets påverkan från putsnedknackningen 2017 till 
våren 2020 slet på fasaden. Den 20/3-20, efter stormen helgen innan, hade stora putsflak 
börjat lossna och falla ner med risk för förbipasserandes liv. Skylift fick kallas dit igen för att 
knacka ner ytterligare lös puts. Styrelsen tog beslutet att det var det nödvändigt att renovera 
fasaden omgående. 

Projektledare från Projektledarhuset AB har tagit fram ett förfrågningsunderlag för 
upphandling av fasadentreprenör. Vi fick in sex anbud. Projektledaren följer upp arbetet med 
byggmöten, kontroller och besiktning av utfört arbete. Projektledaren är fastighetsingenjör för 
fastighet och bygg och certifierad kontrollansvarig nivå K. 

En ny underhållsplan har tagits fram av styrelsen då den gamla inte var relevant längre. 

 

3. Varför går föreningen med miljonförluster varje år?  

Vi går inte med miljonförluster varje år. Bokföringsmässigt så blir investeringar ett minus i 
redovisningen, det ser klart tråkigt ut. Det finns andra redovisningsmetoder, men nu har vi 
den här. 

När huset togs över av brf 2010 var det i ett väldigt dåligt skick, t.ex. var elstammarna helt 
underdimensionerade och hade kunnat orsaka brand. Stora och omfattande renoveringar har 
utförts under åren, se sid 3 i årsredovisningen.  

I samband med omvandlingen till brf år 2010 togs lån upp med 19 400 000:-    
Idag har vi renoverat det mesta i fastigheten och nu återstår att sälja vinden och bygga 
bostäder där. I och med försäljningen kommer vi att kunna amortera en del av lånen. 

Bostäderna på vinden kommer att generera mer i medlemsavgifter samtidigt som 
kostnaderna för fastighetsförvaltning, värme, trappstädning mm inte blir högre. 

Idag 2021 uppgår våra lån till 19 850 000:- så alltså ungefär lika som 2010. 

Vi kommer alltså snart att ha mycket mindre i lån när huset är helt renoverat än när det togs 
över i uruselt skick 2010. Det blir svårt att kalla det miljonförlust. 

Medlemsavgifterna har heller inte höjts i större omfattning under de 11 åren som fastigheten 
varit brf. 
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4. Not 2, sid 10, nettoomsättning 39 030:-? 

Lokalhyresgästerna, Caféet Thi Thi baguette och frisören hade ekonomiska svårigheter 
under coronapandemins början. De fick 50% rabatt på hyran under tre månader som stöd.Vi 
bedömde detta som bättre för föreningen än att riskera att förlora dem som hyresgäster, med 
följden att bli helt utan hyresintäkter. En del av kostnaden, 25%, fick vi tillbaka i form av 
statligt bidrag.  

Telia har en hyresrabatt som förhandlades fram i samband med att de ombesörjde flytten av 
sina servrar från vinden till källaren. Denna rabatt på 833 kr i månaden kommer att vara fram 
till sept 2025. 

 

5. Not 4, sid 11, Förbrukningsmaterial, 5 688:-? 

Posten innefattar inköp av städ- och förbrukningsartiklar till de 10 gemensamma 
duschutrymmena, tvättstugan och toaletten, samt inköp av dekaltejp för namnskyltar. 

 

6. Not 5, sid 12 Hyresförluster 39 600:-? 

Detta är en avskrivning av hyresskulder för ett dödsbo, där dödsbodelägaren inte vill säga 
upp kontraktet och hyran inte betalades in på 15 månader. Det blev en av de uttdragna och 
kostsamma juridiska processer föreningen hade i hyresnämnden 2019. Hyresförlusten inser 
vi att vi aldrig kan få tillbaka, därför skrivs den nu av. 

 

7. Not 5, sid 12, Föreningskostnader, 15 240:-? 

I denna post inbegrips, uttdrag ur pantregistret, hyra av Maria Magdalena föreningsgård för 
möte. Kostnad för extern ordförande från SBC för att hålla i digitalt årsmöte. 

 

8. Not 5, sid 12, Administration 124 728:-? 

I denna post ligger administrationsavgift för flytt av lån, anmälningsavgift till bolagsverket, 
aviseringsavgifter till SEB, bankavgifter BGC. 

I denna post har man även lagt arkitektarvode till Selander arkitekter för upprättande av 
bygglov till vinden (80 928:-).  

 

9. Not 5, sid 12,  Konsultarvode, 55 528:-?  

I denna post ligger en faktura för skadebesiktning (en vattenläcka i en lägenhet) också här 
finns en faktura för arkitektarvode till Selander samt konsultarvode till projektledarhuset 
(fasadentreprenaden). Selander arkitekter har sammanlagt kostat 93 430:- för bygglov på 
vinden. Projektledarhuset har sammanlagt kostat 39 582:- i konsultarvode för upprättande av 
förfrågningsunderlag, ledning av byggmöten samt protokollförning av dessa samt inspektion 
och besiktningar av utfört arbete.  

 


