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1. Stammans 6ppnande

2. Val av stammoordforande

3. Anmelan av stammoordforandes val av protokollf6rare

4. Godkennande av rdstlengd

5. Faststellande av dagordningen

6. Val av tv6 personer att jemte stemmoordfdrande justera protokollet tillika rdstreknare

7. Frega om kallelse behdrigen skett

8. Styrelsens6rsredovisning

9. Revisorernasberattelse

10. Beslut om faststallande av resultatrakningen och balansrakningen

11. Beslut ianledning av frireningens vinst och f6rlust enliSt den faststellda balansr6kningen

12. Beslut i fraga om ansvarsfrihet f6r styrelsen

13. Fr6ga om arvoden fOr styrelseledamdter och revisorer fdr mandatperioden till nasta

ordinarie stemma samt principer fdr andra ekonomiska ersettningar fdr styrelseledamoter

14. Val av styrelse

15. Val av revisor och revisorssuppleant

16. Val av valberedning

17. Erforderligt val av representation i HSB

18. ovriga ikallelsen anmSlda drenden/information frin styrelsen

1. FOreningens ordningsregler

19. Stemmans avslutning

Vid stemman kan medlem foretredas av ombud om ombudet er medlemmens maka eller sambo

eller om ombudet dr medlem iforeningen. vid foreningsstemman harvarje medlem en rost.

lnnehar fler medlemmar bostadsrett gemensamt, har de dock tillsammans endast en r6st.

Riistberattigad er endast den medlem som fullglort sina fdrpliktelser mot fdreningen'

om medlem skall foretradas av ombud skall ombudet ha en skriftlig och daterad fullmakt.

Fullmakten galler endast ett er fren utfardandet. Ombud som sjefu iir medlem och har rostrdtt

pe stSmma kan r6sta fdr sig sjSlv samt den medlem som fciretrddes genom fullmakt. ombud f5r

bara fdretreda en medlem. Medlem far pa fdreningsstemma medfora hogst ett bitrade'

Styrelsen brf, Lingpannan

Vid fregor kontakta styelsen via kontaktformuliiret pa hemsidan www.hannarydh'se
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Arsredovisning

Arsredovisning fiir HSB:s Bostadsriittsfiirening LAngpannan, organisationsnumm er 7 69609-
7448 i Stockholm.

Styrelsen fiir HSB:s Bostadsriittslijrening Langpannan i Stockholm {Er hdrmed avge
redovisning ftir ftireningens verksamhet under riikenskapsriret 2012-01-01 till och med 2012-
tz-)t.

Ftirvaltningsberiiftelse 20 1 2

Foreningen bildades 2003-04-08 och registrerades hos Patent-och Registreringsverket 2003-
06-26. Fdreningen iiger och forvaltar fastigheten Baretten 1 i Briinnkyrka forsamling som
bestir av 8 hus. Det dr sammanlagt 180 liigenheter med en yta I I 551,2 kvm. Av dessa iir 154
boriitter och 26 hyresretter.

Under iret har 16 6verlttelser skett. 15 dverlitelser genom k<ip, inga arv samt I givor.
F6reningen har sAlt en liigenhet.

180 liigenheter iir fiirdelade pi ftiljande vis.
36 liigenheter I rum med sovalkov och ktik
72 liigenheter 2 rum och kdk
63 liigenheter 3 rum och kdk
9 liigenheter 4 rum och k6k

Fastighetema iir fullviirdesfijrsiikrade i HSB Fdrsiikrings AB

Ekonomisk Fiirening
HSBs Brf Lingpannan dr en ekonomisk fiirening med stlrelsen som fterst ansvarig. En
ekonomisk fiirening har som fiiimsta syfte att frZimja medlemmamas ekonomiska intressen.
Va{e bostadsriittsinnehavare fcirvaltar och har ansvaret lor skcitseln av den lZigenhet

medlemmen disponerar i Iiireningen. Standarden i liigenhetema kan vara viildigt varierande.

All fastighetsskdtsel, florvaltning, reparationer av fastighetema (stora som smi), graden av
service etc. betalas med irsavgiftema. LikasA skatter och andra kostnader som vi inte kan
piverka betalas av medlemmarna via drsavgift vilken delas upp i 12 minadsbetalningar.

Att bo i Bostadsriitt
Enkelt uttryckt, att bo i bostadsriitt innebiir att man {tirfogar 6ver den liigenhet man har k6pt.
Men det innebiir ocksi medlemskap i den bostadsr2ittsforening till vilken lagenheten h6r.
Detta medlemskap medliir riittigheter, skyldigheter och m6jligheter.
Att bo i bostadsriitt irurebiir att samtliga bostadsriittsinnehavare delar pi de intiikter och
utgifter fiireningen har. Vi betalar siledes inte hyra {br vira liigenheter utan arsavgift,
irsavgiften delas upp i I 2 delbetalningar. Arsavgiften utgar som en kostnad i lorhillande till
liigenhetens andelstal i foreningen. 0..'



Fiireningsfrflgor
Ordinarie fiireningsstdmma avhdlls 20 I 2-05 - 1 0.
Niirvarande var 25 r6stberiittigade, inga fullmakter.

F<ireningen hade vid irets slut 206 medlemmar.

Styrelse

Innan fiireningsstiimman 2012 Efter fiireningsstiimman 2012

Sonja Berggren ordfiirande Marie-Louise Holmlund ord{iirande
Marie-Louise Holmlund vice ordfiirande Eira Fuchs vice ordfiirande
Staffan Tdmqvist sekreterare Staffan T6mqvist sekreterare
Thoralf Axelsson ledamot Thoralf Axelsson ledamot
Carl-Gustav Dahlqvist ledamot Carl-Gustav Dahlqvist ledamot
Eira Fuchs ledamot Lena Lindbors Utsedd av HSB
Andreas Winberg ledamot
Lena Lindborg Utsedd av HSB

Suppleanter Suppleanter
Staffan T6rnqvist Jesper Ryderberg
Jesper Ryderberg Dennis Rundqvist

Styrelsen har under verksamhetsiret hAllit 1 1 protokollfiirda sammantrdden.

Firmatecknare

Innan fiireningsstiimman 2012 Efter ftireningsstiimman 2012

F<ireningens firma har tecknats av Sonja F6reningens firma har tecknats av Marie-
Berggren, Eira Fuchs, Marie-Louise Louise Holmlund, Eira Fuchs, Staffan
Holmlund och Andreas Winberg, tvi i Tdmqvist och Carl-Gustav Dahlqvist, tva i
fiirening. forening.

Revisor
Revisor har varit Dick Thinkhof med Fritz Panzer som suppleant vald vid fiireningsstiimman
samt revisor hos BoRevisionAB, av HSB Riksfiirbund utsedd revisor.

Representanter till HSBs disfriktsstiimma
Fdreningen representeras till distriktsstiimman av Eira Fuchs, Marie-Louise Holmlund och
Jesper Ryderberg samt ThoralfAxelsson och Carl-Gustaf Dahlqvist som suppteante!_4_



Valberedning
Valberedningen bestdr av Agnete Rosenberg (sammankallande), Lena Bod6n samt Gunilla
Hallstr<im.

Fiirvaltning
HSB Stockholm har sk6tt den ekonomiska och administrativa fiirvaltningen.
Fastighetsiigama har sktitt den tekniska fbrvaltningen.
Vivaldi har ut{iirt sn<ir<lining samt sandning.
HesslegArd Stiidekonomi AB har sk6tt trappstiidning.

Q-park AB har sk6tt parkerings<ivervakning.

Viisentliga hindelser under flret
Ombyggnad och underhill

Foreningen har en 20-6rig underhrillsplan. Planen ligger till grund for ftireningsstdmmans
beslut om fondering eller i ansprikstagande av fondmedel.
F6rutom lopande reparationer och underhill har trapphusen grovst2idats efter renoveringen
2011, uppgrZivning och bye av dagvattenledning vid hus 4 och i samband med detta dven

isolerat grunden. Milning av samtliga kiillarftinster. Upprettat och byggt en MC-parkering.
Installation av STOKABs fastighetsfibemiit.

Underhillsplanen iir uppriittad for beriikning av kostnader fiir underhill av fastigheten och
diirefter avsiithring till underhillsfonden. Underhillsplanen iA uppdaterad oktober 2O12.

Aktiviteter
Under iret har 4 steddagar agt rum ftirdelat mellan 2 piLv&ren och 2 pi h6sten. Ett varmt tack
till alla som var med och hj5lpte till.

Skiirgirdsstiftelsen har levererat 3 julgranar vid advent. Ett varmt tack till de boende som ser

till att vi {lr dessa granar uppsatta.

Avgifter
Boendeparkering har under iret varit kostnadsfri.
Bredband och TV kostar 150 kronor med 100 Mbit upp-/nedstr6ms bredbandsanslutning samt

basutbud av digitaltv samt med m6jligheten att individuellt ansluta sig till IP{elefoni.

lnformation
kipande information till de boende har distribuerats via meddelande i brevlidor, meddelande

i portama, information pi hemsidan, www.hannarydh.se. Vidare finns m6jlighet att IE kontakt
med st;,relsen tvi ganger i veckan per telefon samt e-post, styrelsen@hannarydh.se. a'



Framtida underhill

Blte av ventilationsfl tiklar.

Blte av gdrds- och parkeringsbelysning till energisnila LED lampor.

Ekonomi

Fiirslag till resultatdisposition

St?imman har att ta stiillning till:

Balanserat resultat

Arets resultat

Styrelsen liireslir fiiljande
disposition:

- 1 576 656

- 599748
- 2176 405

Uttag ur yttre underhAllsfond - 1 494 543
Overftiring till 1'ttre underhflllsfond 1 494 543
Balanserat resultat - 2176 405

- 2176405 z.4-
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Org Nr: 769609-7448

LAngpannan i Stockholm

Resultatr5kning
2012-01-01 2011-01-01
20L2-r2-3t 2011-12-31

NettoomsSttnang

Fastighetskostnader
Drift
Planerat underhAll
Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift
Avskrivningar
Summa fastighetskostnader

Riirelseresultat

Finansiella poster
RAnteintiiKer och liknande resultatDoster
Rantekostnader och liknande resu ltatDoster
Summa finansiella Doster

Resultat efter finansiella poster
I n komstskatt

Arcts resultat

-8 s10 393

680 063

Not 1

Not 2

Not 3

9 190 455

-6 139 706
-L 494 543

-248 390
-627 754

12 009
-1 291 820
-1279 8t7

-59974a
U

-599 744

8 825 225

-5 341 931
-1 880 828

-237 0s0
-679 272-----9T79 081

-253 856

8 400
-1 404 652

Not 4
Not 5

-1 396 252

-1 550 lO7
85 583

-1 563 524z
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BalansrAkning

Org Nr: 769609-7,148

Llngpannan i Stockholm

x)'2-12-3r 2011-12-31

Tillglngar

Anleggningstillgengat
Materiella a n legg ni ngsti lbe nga r
Byggnader och ombyggnader
Inventarier

Summa anlaggningstillggngar

Omsettningstill gAngar
Korfn'su?a fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar
Avrekningskonto HSB Stockholm
Ovriga fordringar
Fdrutbetalda kostnader och upplupna intiikter

Kassa och bank

Summa omsettningstillgSngar

Summa till96ngar

Not 6 lzt 474 689 722 090 507
Not 7 1 915 13 851

tzt 476 604 122 104 358

72t476604 122 104 3s8

Not 8
Not 9

Not 10
5 054 859

68 292

26 96L
4 585 74r

2 011
440 746

32 889
2 601 349

2 873
383 007

3 020 118
67 962

3 088 080J LZ' !>Z

'26 
599 755 1.25 L92$e,-/,,
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HSB bt{ Llngpannan i Stockholm

Balansrdkning

Org Nr; 769609-7448

2()'.2-'-2-3L 2011-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Eundet eget kapital
Insatser
UppEtelseavgifter
Underh8llsfond

Fritt eget kapital
Ansamlad fcirlust
Arets resultat

Summa eget kapital

Skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantorsskulder
Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och f6rutbetalda intiikter
Summa skulder

summa eget kapital och skulder

Poster inom linjen

stiillda sAkerheter
Fastighetsinteckningar stiillda fdr skulder till keditinstitut
Fastighetsinteckningar totalt uttagna

Ansvarsfiirbindelser

79 676 7t7 79 770 54t
r0 445 437 9 70L 007

u :r)o /oz
90 121 s48 --- 89 828 310

-1 576 656 -969 894
-s99 748 -1 563 524

-2 776 405 -2 s33 418

Not 11

Not 12

Not 13

Not 14

87 945 t43

36 000 000
718 681

24 564
20 r37

1 891 230
38 654 612

126 599 755

50 707 000
50 707 000

Inga

87 294 892

35 000 000
523 510

19 7s5
0

1 254 180
37 897 546

125 192 438

50 707 000
50 707 000

nsa4
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HSB b|{ L{ngpannan i Stockholm

Kassafliidesanalys

Org Nr: 769609-7448

2012-01-01 2011-01-01
2|J12-L2-31 2011-12-31

Liipande verksamhet
Resultat efter finansiella ooster

,ustering fiil poster som inte ing6r i kassafl6det
Avskrivningar
InkomsGkatt
Kassafldde frln lopande verksamhet

Kassafl iide frin fiirSndringar i rbr€lsekapital
Okning G) /minskning (+) kortfristiga fordringar
Okning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder
Kassafldde fren ldDande verksamhet

Investeringsverksamhet
Kassafl 6de fr8n investeringwerksamhet

Finansieringsverksamhet
Inbetalda insatser
Kassafl 6de fr3n fi nansieringsverksamhet

Arets kassafliide

Lilcida medel vid grets biirjan

Likvida medel vid Srets slut

28 006 -944 2s2

-599 748 -1 650 107

627 754
U

619 272
86 s83

-LZ )tL
-8t5 794

-L 772 577

-50 349
757 066
734 723

0

1 250 000

0

2 200 000

-i750 
ooo 2 2oo ooo

r944723

2 669 311

4 654034

I kassaflttdesanalysen medraknas fdreningens avrakningskonto samt placeringskonto hos HSB Stockholm
in i de likvida medlen.

427 423

224L889

2 669 311
-'
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Avskrivning pe byggnadel
Avskrivning sker enligt en 100-3rig annuitetsplan och grundar sig pe anlSggningens anskaffningsvArde och bereknade
ekonomiska livslangd. Fdr iivriga anliggningar sker avskrivning mellan 10-50 er.

Avskrivning pa Inventarier
Avskrivning sker planenligt med en avskivningstid baserad pA lnventariernas livslangd cirka 5 er.

Fond f6r yttre underhell
Reservering f6r framtida underhSll av fiireningens fastigheter sker genom vinstdisposition pe basis av faireningens
underhelbDlan.

Inkomstskatt och underskottsavdrag
En bostadsrAtsfdrening 6r i normalfallet inte foremel fiir inkomstbeskattning. Enligt en dom i HiEsta Forvaltnings-
domstolen 2010-12-29 er en bostadsritEfdrenlngs ranteintiiKer skattefria till den del de er hAnfdriiga till fastigheten.
Beskattning sker av andra kapitalinEkter samt i fdrekommande fall inkomster som inte dr henfiirliga till fastigheten. Efter
avrakning av evenhrella underskottsavdrag sker beskattning md 26,3 o/o. Fren och med 1 januari 2013 er skatten 22 %.

Fdreningen har inget skattemassigt underskott.

(ivriga bokslutskommentar€r

Forenlngen har inte haft negra anstdllda under gret.

Org Nn 769609-7448

lJngpannan i Stockholm

Redovisningsprincip€r m.m.

Belopp anges I konor om inget annat anges.
Ftireningen tillampar ersredovisningslagen och boKoringsnamndens allmAnna red.
TillgAngar och skulder har viirderats till anskaffningsverden om inte annat anges nedan.
Fordringar har uppbgits till de belopp varmed de berAknas inflyta.

Arvoden, l6ner, andra ersettningar och sociala kostnadel
Arvoden stvrelse
Sociala kostnader

Reviso!€r
Ftireningsvald

2012-01-01 2011-01-01
20t2-t2-31 2011-12-31

176 000 t1t 201
57 000 44 437

233 ooo 
-7TSI-3d

5 000 5 000

Totatt 238 ooo 2to=3d
Ldner och a oden inger i personalkostnader under not 2 Difr. nV
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Noter

Org Nr: 7696097448

Llngpannan i Stockholm
2012{t1-01 2011-01-0r
2012-12-31 2011-12-31

ot1

Not 2

Not 3

ot4

l{ot 5

Nettoomsiittning

Arsavgifter
Hyror
El, enhetsmdtning
Bredband
Ovriga intakter
Bruttoomsdtt ng

Avgifts- och hyresborffall
Hyresfdrluster

Drlft

Personalkostnader
Fastighetsskdtsel odr lokalvArd
Reparationer

Uppvermning
Vatten
Sophemtning
FastigheElsdrsaiking
Kabel-TV
ovriga avgifter
Rirvaltningsarvoden
TomtriittsavgaE
Owiga d riftskostnader

AYddvnlngrr

Byggnader
Om- och tillbyggnad
Inventarier

Rlnteintlkter oclr liknande resultatpoEter

RenteintdKer awekningskonto HSB Stockholm
Riinteintiikter skattekonto
O/riga rainteintakter

Rintekostnader oci llknande t€sultatposter

Rantekostnader Engfristiga skulder
Ovriga rdntekostnader

6 861796 6 667 763
t759461 1776154

3 522 0
9 520 9 680

582679 394 698

227 838
658 309

1 292 021
294 4tO

1 639 201

193 155
92 730

220 r5l
183 584
405 040
603 900
255 925

384 705
222 631

11 936
627 754 6t9 272

10 650 4 888
-11 r 486

1370 2 027
t2OO9 I /r|'0

1 291 309
511

1 291820

9216978 8 848 295

0 -22 768
-26522 -302

9 190 4s6 ---I 825 22s

241 000
911 812
729 295
338 456

1 @5 079
284 684
193 542
97 578

226 873
179 641
421730
631 900
238 116

393 187
222 631

11 936

6139 706 6 341931

1 404 s83
69

t 4o4?F: -



HSB brf

l{oter

Org Nr: 769609-7448

Ltngpannan i stockholm

2012-12-31 2011-12-31

Not 6 Byggnader odr ombyggnader

Inggende anskaffningwdrde
Utgeende ackumulerade anskffningsvarden

Ingeende ackumulerade avskrivningar
Arets avskrivnlrEar
Utgeende avskivningar

BoK6rt verde

Taxeringsv8rde

Byggnader
Mark

Not 7 Inventader

Inggende anskaffningsverde
UtgAende ackumulerade anskaffningsverden

IngEende avskivningar
Arets avskrivningar
Utgeende avskrivningar

Bokfiirt verdc

Not 8 Ovriga kortfrlstiga fordringar

Skattekonto
Ovriga fordringar

ot9 Fiirutb€talda kortnader och upplupn. intikter

Fastig hetsftirsak|ing
Arvode gemensam f6rvdltning
Tomtrattsavgeld
Kab€l TV
Vaften
Bredband
Ovriga fajrutbetalda kostnader och upplupna in6kter

Not l0 lbssa och bank

Handkassa
swedbank

Not 11 Ftirindring av eget kapital

125 950 001 125 950 001
125 950 001 125 950 001

'515 818 -607 336

Lzt 474 649 122 090 507

97 269 000 97 269 000
58 000 000 58 000 000

1s5 26s ooo 155 26Etbd-

71871 71871
71471 71471

-58 020 46 084
-11 936 -11 935
-69 956 -58 020

-T51s -GTEI

2 011 2 651
2 011 2873

102 790
72 245

157 975
56 314

97 S7A
69 597

157 975
56 112

79 r70 vL 9 701 007 956 762
-9s6 762

6479 0
43 943 0

-969 894 -r 563 s24
-606 762 1 563 s24

Belopp vid greb ing8ng
Resultatdisp enl. stiimmobeslut
FiirsEljning lAgenheter
Areb resultat
Belopp vid 6rets slut

1745
440t46 383 007

5 000 5 000

uppt.
Insatser avqifter fond resultat Arets resultat

63292 62 962------68 67 e6z

Underh,- Balanserat

505 576 744 424 0 0 0
-599 748

79 676 Lt7 10 445 431 -1 575 656 -s99 74aZ:



Org Nr: 7696097448

HSB brf Lengpannan i Stockholm

Noter 2012-12-31 2011-12-31

t{ot 12

Rantedndr.

2,980 2016-09-26 6 000 000
4,060/o 2019-11-26 10 000 000

Nasta ers

LAngfristiga skulder exklusive kortfristig del

Om fem 5r beraknas nuvardnde skulder till kredjtinstihrt uppgt till

ot 13 ilvrtga skulder

36 000 000

36 000 000

20137 0Skattekonto

I{ot 14 Upplupna kostrader odt tiiruthalda intehet

Upplupna rantekostnader
Forutbetalda hyror och avgifter
EI

FjAnvArme
Jourmontiir
Lopande underhSll
Planerat underhell
Revi5on
SniirenMllning
Stiidning
Styrelsearvode
Revisorsarvode
Arbebgivaravgifter arvoden
6vri9a upplupna kostnader

22 503
731 305

37 579 30 964
275 406

160 066
13 000

120 283
17 756

176 000

195 353

1,4.4,.71) (4/ LzL.{
Eira Fuchs

r ,r A ,.-'g4,I'^tff
Stalifi rdriltvl?-- 

*---

Emnab betafrande denna eEredovisning

-.1-Z-=-- -q

,{Y-," / t3

gPlgffiOanO
BoRevision AB
Av HSB RiksfiirbuM utsedd revisor

20L37 0

0
441t2 7 049

0
14 000
4 826

17 189
171 201.

5 000 5 000
57 000 43 927
12724 10 863

t 89l 230 I 254180

stockhotn, den 
- rf,H-./. "il., /d(e -&a rc - o s - a4

s/effi*#ffikeel

( lr

Av fdreningen vald revisor



Org Nr: 769609-7448

RevisionsberSttelse
Till fdreningsstdmman i HSB brf Langpannan iStockholm, org.nr. 76960$7448

Rapprl om irsredovisningen

Vi har utftirt en revision av arsredovisningen fdr HSB brf

Langpannan i Stockholm fdr rekenskapsdret 20124141 - 2012-12-

31.

Stytelsens ansvar fdr Arcredovisningen

Det ar styrelsen som har ansvaEt fdr att uppdtta en arsredovisning

som ger en rewisande bild enlig ersredovisningslag€n och fdrden
intema konlrollsom styrelsen beddmer ar nijdvandig fdr att uppratta

en aBredovisning som inte innehalbr vasentliga felahigheter, vare

sig dessa beror pd oegentligheter eller pi fel.

Revisoms ansval

Vert ansvar ar at uttala oss om ersredovisningen pi grundvalav

ver revision. Fiir revisom fren BoRevision AB inneber detta att

denne har utliit revisionen enligt Intemational Standards on

Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder krever

att revisorn fdljer yrkesetiska krav samt planerar och ufdr
revisionen for att uppne dmlig sakerhet att arsredovisningen inte

innehiller vasentliga felaktigheter.

En revision innefattar atl genom olika ilgirder inhemb

revisionsbevis om belooo och annan inlormation i aE-

redovisningen. Revisom veljervilka etgerder som ska utfdras, bland

annat genom att bediima riskema fdr vasenlliga felakligheter i

arsredovisningen, vare sig dessa bercrpe oegentligheler ellerpe

fel. Vid denna riskbeddmning beaktar revisom de delarav den

intema kontrollen som ar relevanla fdr hurfdreningen upprettar

arsredovisningen fdr att ge en dttvisande bild i stff€ att utforma

granskningsAtgarder som ar endamalsenliga med hans),n lill

omstiindighetema, men inte i s)'fte att gdra ett utlalande om

effehiviteten ifiireningens intema konttoll. En evision innefattar

ocksa en utvdrdering av andamabenligheten i de

redovisningsprinciper som har anvanb och av rimligheten i

styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utviirdering av

den dvergripande presentationen i arsredovisningen.

Vianseratl de revisionsbevis vihar inhemtat 6rtillrackliga och

endamabenliga som grund fiir vara u(alanden.

Uftalanden

Enlig( var uppfattning har arsredovisningen uppratbts i enlighet

med asredovisningslagen och ger en i alla vas€nlliga avseenden

rittvisande bild av fdreningens finansiella sldllning Wt 2012-12-31

och av dess fnansiella lesultat fdr Aret enlid arsredovisningslagen.

Fijrvaltningsberettelsen ar forenlig med arstedovisningens 6vdga

0etar.

Vi iillstyrker derfdr att fijreningsstamman faststeller

resultatrekningen och balansrakningen f or fdreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra

fdrtattningar

Utdver ver revision av arsredovisningen har vieven utfiirt en

revision av fiirslaget tjll dispositionef betraffande foreningens vinst

ellerfiidust samt styr€lsens fiirvaltning fdr HSB brfL6ngpannan i

Stockholm fdr rekenskapsArcl20124141 - 2012-12-31.

Styrersers arsvat

Det er styrelsen som har ansvarei fdr fiirslaget till dispositioner

betreffande fdreningens vinst ellerftjrlust, och det er styrelsen som

har ansvaret fdr fdrvaltningen enligl bostadsraflsbgen.

Revisorns ansvar

V6rtansvafaratl rned rimlig sdkerhet uttala oss om fdrslagettill

dispositioner av fijrenirEens vinst eller fdrlust och om fdrvaltningen

pa grundvalav ver revision. Vihar utfiirt revisionen enligtgod

revisionssed i Sverige.

Som undedag fiir vid uttalande om styrelsens fitrslag till

dispositioner betreffande fdreningens vinst eller foriust har vi

granskatom ft Islaget er fdrenligt med bostadsrefislagen.

Som underlag fdr vart uttalande om ansvarsfrihet harvi utdver ver

fevision av etsredovisningen granskal vaisentliga beslut etgerder

och fiifiallanden ifdrening€n for att kunna bediima om nAgon

styrelseledamot ar ercetningsskyldig motftjreningen. Vl har dven

granskatom nagon styrelseledamot pa annat satt har handlat i strid

med bostadsrattslagen, ersredovisningslagen eller ftireningens

stadgar.

Vianser att de revisionsbevis vi har inhembt drtillrackliga och

endamelsenliga som grund fdr vera uttalanden.

Ultalanden

Vi tillstyrker alt fdreningsstiimman behandlar resultatet enligt

fdNlagel i fdrvaltningsber;ttelsen och beviljar styrelsens ledamdter

ansvarsf rihet fdr rekenskapseret.

stockholmden Xy'"1, S

BoRevision AB

fi"ffi l[i':3l"td' srd' Da''s
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Fullmakt

Varje rnedlem har en rcist.
Oln flera medlernmar iiger bostadsrlitten gemensamt, har de iindA bara en r6st
tillsammans.
Om en medlem iiger flem bostadsrdtter.i ftircningen, har denne iindA bara en
rdst.

Fysisk petson fir utiiva sin r.<istriitt genom ombud,
Endast medlemmens make,/maka, rcgistrerad partner, sambo, annan
n[rst6ende(=f6r'Slder, syskon eller barn) eller annan medlem f6r.vam ombud.

Ornbud fir bara fbretriida en medlem,

Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den giiller hiigst ett ar efter utftirdandet.

Datum

Fullmakt fdr

att fiiretldda bostadsriittshavarcn

Legenhetsnumrner ...................... i brf

Bostadsrdttshavarcns egenhlindiga namntiickning:

Ort

(Namnftifydligande)

(Fullmakten behdver inte vara bevittnad)



Y albercdningens forslag tlll v aI av ledamoter

infor irsmotet den 715 - 13.

Ordinarie ledamot Eira Fuchs

Carl- Gustav Dahlqvist

Thoralf Axelsson

HR4 2hr

HR4 24ff

HR 36 2itr

Suppleant Jesper Ryderberg

Dennis Rundqvisf

DickThinkhof

FritzPantzer

Revisor ordinafie

HR 36 litr
HR 16 thr

HR 28 Mx

HR 4 lhr

Boden HR 38 Gunilla Hallstrom HR44

z,1t' Wgti 0!o^;,^. {,n((ol---

For en fortsatt fungerande vaTfuredningforfuas flerale*am&er dh
Lena Boden och Gunilla Hallstrom avghr.

Yal av nyaledam6ter till valberedningen maste tas upp pl6rsm6tet.

Agnete Rosenberg HR 34
..fl1ruL /(ot.,.L",



Ordningsregler
Ftir boende i Brf. L6ngpannan
Vad du behtiver t6nka pi fiir allas trivsel och trevnad!

Att vara medlem i Foreningen er inte bara ett sett att bo, utan ett sett att leva. Det inneber att aga
husen och utemiljon tillsammans och att tillsammans ansvara fOr skotsel, ekonomi och underh6ll av
fastigheterna och gerden.

Att dift golv dr din grannes tak. vid renovering forsdk att forlegga arbetet p6 vardagar ej senare dn
19.00 och p3 helgerna mellan 11.00-17.OO.

Att inte pa ett st6rande sdtt duscha och bada sent pA kvallar och natter.

Att du kastar dina hush6llssopor i diirftir avsedda beh6llare och ingen annanstans. Grovsopor ska
sorteras och leggas i ratt kerl. Kartonger ska vikas ihop! Vid renoverinB av din lagenhet eller
skrymmande grovsopor skall du sjilv ktira grovsoporna till en anleggning fitr grovsopor. vi betalar
gemensamt fdr tdmningen av sopkdrl och grovsoprum. Hjelp till att hilla nere dessa kostnaderl

Att inte skaka mattorfren balkongen. Anv6nd piskste llningen I

Att stenga porten nar du ger ut eller in. Det peverkar dina och ddrmed fdreningens vermekostnader
och h6ller gdrdens djur borta fren trappuppgingarna. se even till att kdllardtirren ger i les efter dig.

Att inte barnvagnar, cyklar m.m. fdr stallas i portarna. Anvdnd ddrf6r avsedda utrvmmen i kdllaren.

Att rokning er tilletet, men inte att kasta fimpar ut genom fdnster, fren balkonger, eller dlr du stir.
Anvdnd t'ex. en tom kryddburk till fimpen. Tank ock6 pa hur rdken sprider sig sa att den inte stor din
granne.

Att djurdgare tar ansvar fcir sitt djurs beteende, haller dessa kopplade pl girden, tar hand om deras
avfall och placerar detta i for detta avsedd olats.

Att fotbollsspel p6 g6rden dr fiirbjudet pe grund av risken for trasiga fdnsterrutor. Det finns ett
grdnomrede vid stora parkeringen.

Att inte parkera din bil pl gdrden. 15 minuter fdr av-lpalastning itr tillatet! senk hastigheten di ni kcir
in pi girden (10km/h) och tiink pi lekande barn. Stdng bommarna n6r du k6rt inlut.

Att parkera imitten av parkeringsrutorna pe parkeringen, langtidsparkera pa den sttirre parkeringen
vid Mickelbergsvagen, parkerade fordon ar i k6rdugrigt skick samt f6rsekrade och skattade.

Att respektera parkeringsfcirbudet mellan r/lL-rS/4 p6 de 3 sydligaste platserna pa lilla parkeringen
vid Hanna Rydhs gata for att underletta snOrtijningen.

Att steda anvdnda tvettmaskiner ndr du tvdttat klart itvettstugan. Har man inte bdrjat tvdtta efter 30
minuter pe tvattiden forverkas bokningen och annan kan anvenda wettiden. pe ldrdagar & siindagar
dr den ftirsta och sista turen obokbar. Tiink pi ljudvolymen i tvattstugan sa att tvettstugans nermaste
grannar inte stors.

Brf. Langpannans styrelse viidjar till alla att respektera och fiirsdka f6lja
dessa ordningsregler fiir allas vir trevnad,


