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Sammanfattning 
Genomförda åtgärder under 2017
Styrelsen har sett över sina arbetsprocesser samt justerat arvodesmodellen.

Två hyresrätter har gjorts om till bostadsrätter. 

Det har satts galler för källarfönstren.

Planerade åtgärder under 2018
Hitta nytt användningsområde eller hyresgäst för lokal på Tombolavägen 16. 

Installera kamera i miljöstugan.

Planera inför omförhandling av fastighetslån 2019.

Undersöka om fasad behöver fogas om.

Utgifter per typ
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Årsavgiften
Avgiften lämnades oförändrad under 2018. Under budgetarbetet i november 2018 tas beslut för 
eventuell avgiftshöjning för 2019. 

Bankkonton
Föreningen har två bankkonton; ett för sparande och ett för löpande utgifter. I slutet av 2017 fanns 
totalt 10,38 miljoner kronor på dessa konton. Detta är c:a 5,1 miljoner mer än i slutet av 2016.
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Resultat och ställning
2017 2016 2015

Nettoomsättning (tkr) 5 270 5 184 5 089
Resultat efter fin. poster 
(tkr)

-1 655 -1 653 -1 458

Soliditet (%) 62,1% 61% 60%
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Förvaltningsberättelse
Föreningens syfte
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens 
hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning.

Allmänt om verksamheten
Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen.

Bostadsrättsföreningen Trollkarlen 2 bildades 2008.

Föreningen ekonomiska plan upprättades 2009 och registrerades hos Bolagsverket 2010. 
Övertagande av fastigheten från Familjebostäder skedde 2010-02-22.

Nuvarande stadgar registrerades 2016-07-08 hos Bolagsverket.

Ordinarie föreningsstämma ägde rum 2017-05-18. På stämman deltog 20 medlemmar.

Extra föreningsstämma ägde rum 2018-02-13. På stämman deltog 15 medlemmar.

Fastigheter
Föreningen äger fastigheten Brf.Trollkarlen2 i Stockholms kommun.

Fastigheten omfattar följande adresser i Hägersten:

 Tombolavägen 2–16
 Cirkusvägen 1–15
 Karusellvägen 45–49

© OpenStreetMap contributors.

Fastigheten byggnadsår är 1947 och består av flerbostadshus. Marken är upplåten med tomträtt. 
Tomträttsavgälden löper tills 2026.

Lägenheter och lokaler
Sammanlagt finns 95 medlemslägenheter. Föreningen upplåter 43 bostäder och lokaler/förråd med 
hyresrätt. Nedanstående tabell specificerar innehavet:

Bostadsrätter 95 st 4900 m2

Hyresrätter 19 st 974 m2

Lager, förråd och 
lokaler

24 st 314 m2

Summa 138 st 6188 m2



Brf Trollkarlen 2 Sida 5 av 10
769618-5342

På föreningens fastighet finns 23 parkeringsplatser. Samtliga hyrs ut till medlemmar och hyresgäster. 
Ingen gästparkering finns.

Styrelse
Styrelsen arbetar för föreningens bästa och ansvarar bland annat för att fastigheterna är i gott skick 
och att ekonomin är god. Man kan också uttrycka det som att styrelsen ser till så att våra lägenheter 
fortsätter att vara goda investeringar. Eftersom föreningen valt att lägga ut många tjänster på 
entreprenad, såsom hyresavisering och fastighetsskötsel, så handlar styrelsearbetet ofta om att 
hantera önskemål och synpunkter från de boende och att hålla kontakt med de företag som sköter 
om vår ekonomi och våra fastigheter.

Styrelse framröstad vid stämma 2017:

 Max Jonsson
 Kent André
 Shan Mahmood
 Amanda Telg
 Mohsen Ziaeenia
 Mikael Svensson (suppleant)
 Sandra Ghebremariam (suppleant)

Styrelsen valde Max Jonsson till ordförande.

Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 15 protokollförda sammanträden.

Revisor
Revisor valdes vid föreningsstämman till Margareta Kleberg på Kleberg Revision AB.

Valberedning
Valberedningen har utgjorts av Johan Kihlberg och Börje Glennemark (sammankallande).

Medlemsinformation
Antal medlemmar i början av 2017: 116 st
Antal medlemmar som tillkommit under året: 21 st
Antal medlemmar som lämnat föreningen under året: 15 st
Antal medlemmar vid slutet av 2017: 122 st

Försäkring
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Länsförsäkringar.

I försäkringen bland annat ingår följande moment: 

 Egendomsförsäkring (skador vid brand, inbrott och vattenskador)
 Ansvarsförsäkring för styrelse
 Olycksfallsförsäkring för boende och förtroendevalda när de vistas i gemensamma utrymmen
 Fullserviceavtal med Anticimex

Föreningens försäkring inkluderar inte bostadsrättstillägg.

Stadgeenlig besiktning av fastigheten utfördes 31 augusti 2009.
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Förvaltning
Föreningen har ingen egen anställd fastighetsskötare. Istället köps fastighetsskötsel och ekonomisk 
förvaltning in som tjänster från relevanta företag.

Tjänst Leverantör
Ekonomisk förvaltningen Fastighetsägarna Service Stockholm AB
Teknisk förvaltning (fastighetsskötsel) Effekt Konsult & Förvaltning AB

Föreningen har även avtal med många andra företag, exempelvis för trappstädning och bredband.

De tio företag och myndigheter som föreningen betalat mest pengar till år 2017:
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Noteringar:

 SBAB: Banken där föreningen har sina banklån.
 Fortum Värme: Levererar fjärrvärmen som värmer upp fastigheterna.
 Stockholm Stad: Fakturerar tomträttsavgälden (”hyran” för fastighetens mark).
 Fastighetsägarna: Tar hand om föreningens ekonomi.
 Sveabdrift: Snöskottning, gräsklippning mm. 
 Public clean: städning av trappuppgångar, källargångar och övriga allmänna utrymmen.
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Genomförda åtgärder tidigare år
Här följer en översikt av de större åtgärder och projekt som genomförts i föreningen de senaste åren:

2016  Outhyrd lokal på Tombolavägen 6 byggdes om till bostadsrätt.
2015  Ny bredbandsleverantör (Ownit).

 Underhåll av lekplats (i enlighet med EU-bestämmelse).
 Byte av redovisningsregelverk (från K2 till K3).

2014  Installation av filter för rengöring av värme- och varmvatten.
 Upprustning av källargolv på Tombolavägen 12.
 Frikoppling från brf. Tivolit 2 gällande styrning för allmänbelysning mm.

2013  OVK-besiktning.
 Fönsterbyte som påbörjades 2012.

2012  Fönsterbyte.
 Ny undercentral.
 Justering av gräsytor vid Tombolavägen.
 Dusch och toalett byggdes i källarrum på Tombolavägen 6.

Genomförda åtgärder 2017
De största åtgärder som har genomförts under verksamhetsåret är:

 Styrelsen har sett över sina arbetsprocesser samt justerat arvodesmodellen.
 Två hyresrätter har gjorts om till bostadsrätter. 
 Det har satts galler för källarfönstren.

Planerade åtgärder kommande år
Föreningens nuvarande underhållsplan innehåller ett antal åtgärder som bör genomföras de 
närmaste åren. Ett fåtal är oundvikliga men flertalet kan skjutas upp om framtida slitage visar sig vara 
mindre än väntat.

År Åtgärd Kostnad
Inom några år Partiell omfogning tegelfasad (murbruket i fasaden börjar 

lossna och alla fasader bör därför snyggas till).
1000–2000 tkr

Inom några år Dagvattennätsspolning. 8–14 tkr
Inom några år Obligatorisk ventilationsbeskrivning (s.k. OVK-besiktning). 25–45 tkr
Inom några år Trappbelysning (byte till LED-lampor och rörelsedetektorer). 260–290 tkr
Inom några år Utbyte av all utrustning i tvättstugorna 500–800 tkr
Inom några år Stamspolning 100–170 tkr
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Ekonomi
Resultat och ställning (flerårsöversikt)

2017 2016 2015
Nettoomsättning (tkr) 5 270 5 184 5 089
Resultat efter fin. poster 
(tkr)

-1 665 -1 653 -1 458

Soliditet (%) 62,1% 61% 60%

Resultatet efter finansiella poster är -1 672 tkr och budgeterat resultat var -1 109 tkr.

Förändringar i eget kapital
Medlems-

insatser
Upplåtelse-

avgifter
Fond för yttre 

underhåll
Balanserat 

resultat
Årets 

resultat
Summa

Belopp vid årets ingång 64 043 006 13 781 923 1 603 436 -9 229 017       -1 653 
253

68 546 095

Resultatdisposition enligt 
föreningsstämman:
Reservering till fond för yttre 
underhåll

279 681 -279 681

Ianspråktagande av fond för 
yttre underhåll
Balanseras i ny räkning -1 653 253 1 653 253
Upplåtelse av ny bostadsrätt 1 235 807 3 764 193 5 000 000
Årets resultat -1 655 

394
-1 655 393

Belopp vid årets utgång 65 278 813 17 546 116 1 883 117 -11 161 951 -1 655 
394

71 890 702

Här visas utfallet kontra budget för föreningens utgifter år 2017:

Avskrivningar

Fastighetsskötsel

Finansiella kostnader

Personalkostnader

Reparationer

Taxebundna kostnader

U
nderhåll

Ö
vriga driftkostnader

-2,000,000
-1,800,000
-1,600,000
-1,400,000
-1,200,000
-1,000,000
-800,000
-600,000
-400,000
-200,000
0

Summa av Budget Summa av Utfall
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Bankkonton
Föreningen har två bankkonton; ett för sparande och ett för löpande utgifter. I slutet av 2017 fanns 
totalt 10,38 miljoner kronor på dessa konton. Detta är ca 5,1 miljoner mer än i slutet av 2016.
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Avgifter och hyror
Avgiften höjdes med 3% i januari 2017.

Avgiften lämnades oförändrad 2018. Under budgetarbetet i november tas beslut för eventuell 
avgiftshöjning För 2019. 

Eftersom föreningen enbart får in pengar från medlemsavgifter samt uthyrning av lägenheter/lokaler 
så finns det i praktiken bara en typ av inkomst i resultaträkningen:
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Resultatdisposition
Föreningsstämman har att ta ställning till:

Balanserat resultat -11 161 951
Årets resultat -1 655 393

-12 817 344

Styrelsen föreslår följande disposition:
Uttag ur yttre fond 0
Avsättning till yttre fond (0,3% * taxeringsvärde, anges i +) 279 691
Balanserat resultat                         -13 097 035
Summa                         -12 817 344
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Ytterligare upplysningar vad beträffar föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- 
och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.

Huvudsakliga kostnader senaste åren
Så här ser fördelningen ut mellan de olika typerna av kostnader i resultaträkningen:
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Noteringar:

 Finansiella kostnader är huvudsakligen räntekostnader för föreningens gemensamma lån.
 Fastighetsskötsel inkluderar exempelvis snöröjning, trädgårdsskötsel, bevakningskostnader 

och städning.
 Personalkostnader är arbetsgivaravgifterna för styrelsens arvode.
 Taxebundna kostnader är exempelvis el, uppvärmning, vatten, avlopp och sophämtning. 

Uppvärmningen är den överlägset största posten bland dessa kostnader.
 Fastighetsskötsel, reparationer och underhåll är ibland svårt att särskilja.
 Övriga driftkostnader inkluderar allt från stora poster såsom bredband och tomträttsavgäld 

till små poster såsom brevporto och hyresförhandlingsavgifter.

Budget för år 2018
Budgeten visar -1 865 tKr efter avsättning.

Föreningen planerade att den 1 jan 2018 lämna medlemsavgiften oförändrad.

Ekonomisk plan för kommande åren
Föreningen har i flera år gått med bokföringsmässigt underskott men föreningen har aldrig haft 
likviditetsproblem. Detta kommer fortsätta även under 2018.

Ett antal händelser de kommande åren kommer att påverka föreningens ekonomi:

 Föreningens största och mest kostsamma lån, ett fasträntelån med 10 års löptid, kommer 
omförhandlas i slutet av 2019. Detta kommer med stor sannolikhet sänka föreningens 
räntekostnader med ett antal hundra tusen kronor per år.

 Föreningen kommer under 2018 att göra om en hyresrätt till bostadsrätt. Detta kommer 
sannolikt ge föreningen inkomster på ca två miljoner kronor.

Dessa potentiella inkomster och besparingar skulle kunna användas till investeringar och/eller 
amorteringar.


