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Årsredovisning 2006,  
Brf Hornsgatan/Hornsbruksgatan  
 

 

 
Hej! 
 
Här kommer årsredovisningen för 2006 och även i år delas den ut innan stämman. Detta är 
ditt eget exemplar så ta gärna med det till stämman. Sista bladet innehåller fullmakt för dig 
som inte kan närvara den 7 juni. Kallelse, dagordning samt anmälan för mat är tidigare 
utdelat. Årsredovisningen finns även efter stämman att hämta på www.brf-hh.net. 
 
Vi ses på stämman! 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Styrelsen för Brf Hornsgatan/Hornsbruksgatan 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Föreningsstämma, Brf Hornsgatan/ Hornsbruksgatan 

Drakenbergssalen på Lignagatan 6, torsdagen den 7:e juni, kl. 19:00.  
Mat serveras, för de som anmält sig, från kl 18.30. 
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 Årsredovisning 
Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan avger härmed 
redovisning för föreningens 6:e verksamhetsår 2006-01-01 – 2006-12-31. 
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Att bo i bostadsrätt  

Genom ditt köp av bostadsrätt har du valt ett boende där din lägenhet, liksom de 
övrigas, ägs av föreningen gemensamt.  

Genom din insats har du köpt nyttjanderätten till lägenheten som privatbostad utan 
begränsning i tiden. Praktiskt betyder detta att du övertagit fullt ansvar för din 
lägenhet då det gäller underhåll och skötsel. Som medlemmar i föreningen har vi 
dessutom ett gemensamt ansvar för våra allmänna utrymmen, såsom tvättstugor, 
trapphus och utemiljö. 
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Ordförande har ordet 

Brf Hornsgatan/Hornsbruksgatan bildades i mars 2001 efter ett initiativ av Diligentia 
där man meddelade hyresgästerna möjligheten att förvärva fastigheten Spettet 17.  

Under 2006 har vi fortsatt arbetet med att effektivisera skötseln av huset. Styrelsen 
agerar fortfarande mycket med genomförande men nu även med fokus på ett längre 
tidsperspektiv. Branden 2004 har vi nu bakom oss och trots att den fortfarande då 
och då gör sig påmind, både ekonomiskt och genom ökade arbetsuppgifter, så 
arbetar vi med blicken framåt. 

2006 har varit ett år med en del dyra men nödvändiga åtaganden. Dessa försätter 
samtidigt försätter fastigheten i avsevärt bättre skick.  

En sammanfattning av händelser/åtgärder under 2006: 

• Vårstormen tog med sig en bit av fasaden på Hornsbruksgatan 11. Snabbt fick 
vi ordna med underlag och upphandling för en fasadrenovering. 
Genomfördes under sensommaren/hösten. 

• Ny hyresgäst, Fitness24Seven, flyttade i februari in i fd Posten Hornsgatan, 
Denna lokal fick skador vid branden 2004 och totalrenoverades samt 
hyresgästanpassades.  

• Klottersanering fortsätter att vara en onödig utgift. Pelare, vägg och 
garageportar på Hornsbruksgatan är mest drabbat. Men även Hornsgatan har 
haft en hel del klotter. 

• Myndighetsbeslut har resulterat i mer arbete än planerat. Bland annat har vi 
genomfört en besiktning av miljögifter och stadsbyggnadskontoret driver ett 
ärende gällande skyltningen på Fitness24seven, Hornsgatan. Ärendet är för 
närvarande överklagat av oss till Länsstyrelsen. 

• Hushållssopor är fortfarande ett problem. Det slängs ofta fel saker och 
sopkarusellerna stannar. Detta ger extra onödiga kostnader för utryckning och 
reparation.  

• Lager är bytta i fläktarna på Hornsgatan 150 och 152. 

• En uppdaterad underhållsplan är upprättad 

• Soprummet, Hornsbruksgatan 11, har efter stopp i avlopp och översvämning 
målats om. 

• En större inspektion av fastigheten inför sprängningar för Högalidsgaraget 
har genomförts. 

• Då och då vid mycket regn blir det stopp i avlopp på gården som har krävt 
utryckning och ibland spolning. Några av de lanterniner som finns kvar har 
läckt då de stått under vatten längre tid. 

• Vår tekniske förvaltare, Lundquistgruppen AB, har fortsatt sitt arbete som vår 
partner vid upphandlingar, inspektioner och daglig drift. Samt agerat som vår 
projektledare på plats vid renovering och ombyggnad.  
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• Hissarna på Hornsbruksgatan 11 har fått ett överbelastningsskydd installerat. 

• För att underlätta vid eventuell utrymning av fastigheten får inga cyklar eller 
barnvagnar förvaras i trapphuset. Detta gäller numera även granar under 
julen. Vattenmätarrummet är numera cykelförvaring. Detta rum ligger till 
vänster om grovsoprummet. 

• Under året har vi haft en hel del att göra med lokaler och parkeringsplatser: 

o Vi arbetar mycket aktivt med annonsering för att inte ha vakanser på 
vare sig parkeringsplatser eller lokaler. Internetannonsering används i 
första hand.  

o Alla kontrakt omförhandlas till marknadshyror 

o Vi arbetar för en nära dialog med våra lokalhyresgäster som vi ser som 
en viktig inkomstkälla.  

• Kom ihåg att om ni ska göra någon förändring i lägenheten, kontakta alltid 
styrelsen för tillstånd innan ombyggnad.  

 

Jag vill passa på att slå ett slag för vad vi alla kan göra för att kunna bo i ett 
trivsammare hus. Det är i princip samma önskemål varje år: 

 

• Gå med som aktiv i vår styrelse 

• Plocka upp skräp efter er själva (och efter andra). 

• Släng rätt saker på rätt ställe. Prata med styrelsen om ni är osäkra på om ett 
visst föremål kan kastas i soporna eller i grovsoprummet. 

• Vi vill påminna att vi naturligtvis har totalt rökförbud i vår fastighet. 

• Släng inte miljöfarligt avfall, elskrot, byggvaror och vitvaror i grovsoporna 
eller i de vanliga soporna. Det har blivit mycket bättre men medför 
fortfarande onödiga extrakostnader för oss alla. 

• Anmäl skador, inbrott och felaktigheter till fastighetsskötaren direkt när de 
upptäcks. Räkna inte med att någon annan gör det åt er. 

• Var med på gårdsdagar och kom på årsstämman. Det är alla medlemmars 
fastighet och det arbete vi själva utför slipper vi betala andra för att göra. 

• Stäng dörrar efter er och kontrollera att de har gått i lås. 

• Tänk på att vi alla äger vår fastighet. Styrelsen är bara ”årets” 
styrande/verkställande organ. Vårda hela fastigheten som om det vore er 
egen. Det är den ju! 

• Följ styrelsens uppmaningar, instruktioner och regler.  

• Tänk på att inte utföra ljudliga arbeten i lägenheten på kvällen. Visa hänsyn 
gentemot era grannar. 
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Om ni vill styrelsen något är ni välkomna att använda styrelsens e-postadress eller 
telefonnummer men förvänta er inget omedelbart svar. Styrelsen sammanträder 
normalt var tredje vecka. Det kan om ni har otur alltså dröja nästan en månad innan 
ni får ett svar. Det gäller särskilt frågor som hela styrelsen bör diskutera innan den 
svarar.  

Medlemmar i styrelsen har en kontinuerlig diskussion via e-post och telefon, just för 
att om möjligt snabba på behandlingen av ärenden. För allmän information om 
föreningen se www.brf-hh.net 

Pål Hamel 
Ordförande 
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Föreningsstämma 

2006-06-08 hölls den fjärde ordinarie föreningsstämman i Drakenbergssalen, Tellus 
Fritidscenter. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2006 och delar av 
styrelsen omvaldes till år 2006. Av styrelsens 5 ordinarie representanter sitter 2 kvar 
sedan bildandet av föreningen år 2001.  

På stämman fanns 25 st röstberättigade medlemmar representerade. 

Antalet röstberättigade medlemmar per 2006-12-31 utgör 51 st. 

Styrelse 

Styrelsen och suppleanter:  

Pål Hamel, Ordförande  
Lena Claesson, Ekonomi 
Tommy Marklund, Kommersiellt & lokaler 
Johan Ödqvist, Teknik 
Ola Johnsson, Sekreterare & information 
Marjo Löfgren och Måns Arnrup, Suppleanter 

Styrelsen har haft 21 st protokollförda sammanträden under 2006.  

Medlemmar i styrelsen har också deltagit i en mängd olika besiktningar och 
uppföljningsmöten inför och efter genomförda och löpande entreprenader. 

Revisor 

Peter Burholm, Ranby Björklund, har varit revisor för 2006. 

Valberedning 

Valberedning har varit Daniel Melin och Yvonne Engdahl. 

Verksamheten 

Bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan har till ändamål att åt sina 
medlemmar upplåta bostäder med nyttjanderätt för obegränsad tid. 

Föreningen äger fastigheten Stockholm Spettet 17.  

På fastigheten finns 2 st bostadshus som byggdes år 1966. 
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Information om fastigheten/erna: 

Fastighet 1 har tre portar mot Hornsgatan, 150 A-B samt 152. 
Fastighet 2 har en port mot Hornsbruksgatan 11. 

Ingen bostadsrätt har upplåtits under 2006 utöver de som uppläts vid bildandet. 
Under året har 3 st lägenheter överlåtits till nya ägare. 

9 st kontrakt på garageplats har omförhandlats till högre avgift/nytecknats.  

2 st kontrakt på lokalhyresgäster har tecknats. 

Föreningen upplåter idag 51 lägenheter med bostadsrätt samt 6 lägenheter och 
15 lokaler med hyresrätt. 

Fastigheten är fullvärdeförsäkrad hos Trygg Hansa, en sk ADEFÖRSÄKRING. 
Försäkringen innehåller styrelseansvarsförsäkring. 

Stadgeenlig fastighetsbesiktning utfördes 2001-10-01. 

Resultat och ställning 

 2003 2004 2005 2006 

Nettoomsättning tkr  5 639  5 698 4 887 5 026 

Rörelseresultat tkr   - 26  1 489 -349 -2 483 

Resultat efter fin poster 
tkr 

 - 2 367  - 454 -1 803 -4 073 

Balansomslutning tkr  89 876  89 867   90 650 86 194 

Väsentliga händelser fram till datum för underskrift. 

Under våren har vi arbetat med ett kontinuerligt underhåll av fastigheterna. 

Nya dörrar till garageplanen har installerats. En översikt av garagebelysningen inkl 
provmontering av ny armatur är genomförd. Detta i ett led för att framöver 
genomföra en större städning av garaget. Genomförd radonmätning är återigen med 
marginal under de riktvärden som rekommenderas. Ett nytt elavtal med Elverket 
Vallentuna är upphandlat. 
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Ombyggnad och underhållsplan 

En uppdaterad underhållsplan är upprättad. Den planerade fasadrenoveringen 
genomfördes under 2006. För närvarande pågår en översikt av våra stammar för att 
se om åtgärder krävs. Ett preliminärt resultat säger att så bör ske inom en snar 
framtid. 

Årets underhåll 

Renoveringen av fd Posten, Hornsgatan 152, slutfördes 

Ommålning av soprummet Hornsbruksgatan 11  

Fasadrenovering av Hornsbruksgatan 11 

Samt övrigt löpande underhåll på hissar, portar och liknande. 

Avgifter 

En höjning av avgiften med 5% genomfördes 1 juli 2006. 

Framtida utveckling 

Hittills har föreningen kunnat amortera drygt 7,7 MSEK på det rörliga lånet och det 
ger oss minskade räntekostnader i nuläget. Samtidigt utgör det en buffert för 
framtida underhåll i fastigheten. 

Ett av föreningens lån på 13 miljoner förföll under 2006 och är nu bundet på 5 år. 

Föreningens ekonomiska ställning är god.  

Den risk vi ser framöver ligger i lokalvakanser. Men våra lokaler är fortsatt attraktiva 
och Hornstull har en expansiv och spännande utveckling framför sig. Inte minst i och 
med bygget av den nya planerade gallerian. 

Förslag till behandling av ansamlad förlust 

Till föreningsstämmans förfogande står följande ansamlad förlust: 

Ansamlad förlust   - 6 950 556 

Årets resultat      - 4 073 221  

   Kronor - 11 023 777 

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten behandlas så att: 

Till fond för yttre underhåll avsätts    224 400 

I ny räkning överförs   - 11 248 177  
   Kronor - 11 023 777  

 

Ytterligare upplysningar om verksamheten återfinns under not 1. 



















REVISIONSBERATTELSE

Till fiireningsstflmman i

B rf Horns gata n/Hornsbruks gatan

Organisationsnummer 7 69 60 6 -933 0

Vi har granskat irsredovisningen och bokftiringen samt styrelsens ftirvaltning i Brf
Hornsgatan/Hornsbruksgatan ftir iLr 2006. Det iir styrelsen som har ansvaret ftir
riikenskapshandlingarna och ftirvaltningen och ftir att irsredovisningslagen tilliimpas vid
uppriittandet av A.rsredovisningen. Vart ansvar iir att uttala oss om irsredovisningen och
ftirvaltningen pi grundval av vir revision.

Revisionen har utftirts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebiir att vi planerat
och genomftirt revisionen frr att med hdg men inte absolut s?ikerhet ftirsiikra oss om att
arsredovisningen inte innehiller viisentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett
urval av underlagen fiir belopp och annan information i riikenskapshandlingarna. I en revision
ingir ocksi att prciva redovisningsprinciperna och styrelsens tilldmpning av dem samt att
bedrima de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort niir de uppriittat
irsredovisningen samt att utv?irdera den samlade informationen i irsredovisningen. Som
underlag ftir virt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat vtisentliga beslut, itgiirder och
ftirhillanden i ftireningen fiir att kunna bed<ima om nigon styrelseledamot iir
ersiittningsskyldig mot ftireningen. Vi har iiven granskat om nigon styrelseledamot pi annat
siitt har handlat i strid med bostadsrdttslagen, irsredovisningslagen eller ftireningens stadgar.
Vi anser att vir revision ger oss rimlig grund ftir vira uttalanden nedan.

Arsredovisningen har uppriittats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en riittvisande
bild av ftireningens resultat och stiillning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
F<irvaltringsberiiffelsen iir ftirenlig med irsredovisningens <ivriga delar.

Vi tillstyrker att ftireningsstiimman faststiiller resultatriikningen och balansr?ikningen ftir
ftireningen, behandlar ftirlusten enligt ft)rslaget i ftirvaltningsberiittelsen och beviljar
styrelsens ledamdter ansvarsfrihet lor r?ikenskapsiret.

Stockholm den 2 { maj 2007

Inger Qvist
Auktoriserad revisor

C-
av ftirenin utsedd



                                                             F U L L M A K T 
 

 

 

 

Härmed befullmäktigas _________________________ eller den han/hon 

sätter i sitt ställe att företräda mig vid årsstämma 7 juni 2007  i Bostadsrätts-

föreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan. 

 

 
Stockholm 2007 - __ - __ 
 
 

                    
________________________________________ 
namnunderskrift(er) 

 

 

________________________________________________ 
namnförtydligande(n) 

 

 

 

 




