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Att bo i en 
Bostadsrättsförening 
- vad innebär det? 

• I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som
tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,
”hyran” gånger 12) täcker föreningens lån, driftskostnader och
fondavsättningar för t ex reparationer och underhåll.

• Med bostadsrätt ”äger” du inte din lägenhet i egentlig mening.
Du äger dock bostadsrättsföreningen tillsammans med övriga
medlemmar/bostadsrättsinnehavare och har därmed enligt
bostadsrättslagen en ”i tiden obegränsad nyttjanderätt” till din
bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina
skyldigheter. Du bor tryggt.

• Du och dina grannar bestämmer själva hur föreningens mark
och gemensamma lokaler ska användas. Varje år väljer ni en
styrelse bland er boende. Styrelsen har i uppdrag att sköta
föreningens förvaltning och ekonomi. Med i styrelsen sitter en
ledamot från HSB. Det betyder att styrelsen och
bostadsrättsföreningen – genom HSB-ledamoten – har hela
HSB Stockholms erfarenhet och kunnande som stöd. HSB
erbjuder också fortlöpande utbildning för nya
styrelseledamöter; kunskap är en viktig förutsättning för
levande boendedemokrati.

Ta vara på fördelarna med bostadsrätt i HSB. Du är med 
och äger husen och miljön. Du får full insyn i förvaltning 
och ekonomi. 

På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar 
till några av de vanligaste begreppen som förekommer i en 
årsredovisning. 



Kallelse 
Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening LÅNGPANNAN i Stockholm kallas härmed till 

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 
TID: 
PLATS: 

DAGORDNING 

2JUNJ2016 KL1900 

VÅRFRUKYRKAN 

Fruängens kyrkogata 3 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av stämmoordförande 

3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare 

4. Godkännande av röstlängd 

5. Fastställande av dagordningen 

6. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet tillika rösträknare 

7. Fråga om kallelse behörigen skett 

8. Styrelsens årsredovisning 

9. Revisorernas berättelse 

10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 

11. Beslut i anledning av föreningens vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen 

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa 

ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter 

14. Val av styrelse 

15. Val av revisor och revisorssuppleant 

16. Val av valberedning 

17. Erforderligt val av representation i HSB 

18. Övriga i kallelsen anmälda ärenden/information från styrelsen 

1. Stadgeändring 

2. Matkällare 

3. Föreningens ordningsregler 

4. Information om husrenovering 

19. Stämmans avslutning 

Vid stämman kan medlem företrädas av ombud om ombudet är medlemmens maka eller sambo 

eller om ombudet är medlem i föreningen. Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. 

Innehar fler medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. 

Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. 

Om medlem skall företrädas av ombud ska ll ombudet ha en skriftlig och daterad fu llmakt. 

Fullmakten gäller endast ett år från utfärdandet. Ombud som sjä lv är medlem och har rösträtt 

på stämma kan rösta för sig sj älv samt den medlem som företrädes genom fullm akt. Ombud får 

bara företräda en medlem. Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. 

Vid frågor kontakta styrelsen via kontaktformuläret på hemsidan www.hannarydh.se 
eller via e- ost s relsen hannar dh.se 





Förvaltningsberättelse 2015 

Årsredovisning för HSB Bostadsrättsförening Långpannan i Stockholm, organisationsnummer 
769609-7448 (nedan kallad Brf. Långpannan). 

Styrelsen för Brf. Långpannan får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 
räkenskapsåret 2015-01-01 till och med 2015-12-31. 

Förvaltningsberättelse 
Föreningen bildades 2003-04-08 och registrerades hos Patent-och Registreringsverket 2003-
06-26. Föreningen äger och förvaltar fastigheten Baretten 1 i Brännkyrka församling som 
består av 8 hus. Det är sammanlagt 180 lägenheter med en yta 11 551,2 kvm. Av dessa är 157 
borätter och 23 hyresrätter. 

Under året har 24 överlåtelser skett. 21 överlåtelser genom köp, inga arv, 1 gåva & 2 del köp. 

180 lägenheter är fördelade på följande vis. 
36 lägenheter 1 rum med sovalkov och kök 
72 lägenheter 2 rum och kök 
63 lägenheter 3 rum och kök 
9 lägenheter 4 rum och kök 

Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Folksam ömsesidig sakförsäkring. 

Ekonomisk Förening 
Brf. Långpannan är en ekonomisk förening med styrelsen som ytterst ansvarig. En ekonomisk 
förening har som främsta syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Varje 
bostadsrättsinnehavare förvaltar och har ansvaret för skötseln av den lägenhet medlemmen 
disponerar i föreningen. Standarden i lägenheterna kan vara varierande. 

All fastighetsskötsel, förvaltning, reparationer av fastigheterna (stora som små), graden av 
service etc. betalas med årsavgifterna. Likaså skatter och andra kostnader som vi inte kan 
påverka betalas av medlemmarna via årsavgift, vilken delas upp i 12 månadsbetalningar. 

Att bo i Bostadsrätt 
Enkelt uttryckt, att bo i bostadsrätt innebär att man förfogar över den lägenhet man har köpt. 
Men det innebär också medlemskap i den bostadsrättsförening till vilken lägenheten tillhör. 
Detta medlemskap medför rättigheter, skyldigheter och möjligheter. 
Att bo i bostadsrätt innebär att samtliga bostadsrättsinnehavare delar på de intäkter och 
utgifter föreningen har. Vi betalar således inte hyra för våra lägenheter utan årsavgift. 
Årsavgiften utgår som en kostnad i förhållande till lägenhetens andelstal i föreningen. 

Föreningsfrågor 
Ordinarie föreningsstämma avhölls 2015-05-05. 
Närvarande var 30 röstberättigade, varav en (1) fullmakt. 
Föreningen hade vid årets slut 213 medlemmar. 
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Styrelse 

Innan föreningsstämman 2015 Efter föreningsstämman 2015 

Marie-Louise Holmlund ordförande Marie-Louise Holmlund ordförande 
Eira Fuchs vice ordförande Staffan Törnqvist vice ordförande 
Staffan Törnqvist sekreterare Malin Andersson sekreterare 
Thoralf Axelsson ledamot EiraFuchs ledamot 
Carl-Gustav Dahlqvist ledamot Thoralf Axelsson ledamot 
Lena Lindborg Utsedd av HSB Lena Lindberg Utsedd av HSB 

Jesper Ryderberg suppleant Carl-Gustav Dahlqvist suppleant 
Dennis Rundqvist suppleant Dejan Vranjes suppleant 

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 11 protokollförda sammanträden. 

Under hösten flyttade Malin Andersson från föreningen, Malin kvarstannar i styrelsen fram 
till årsmötet 2016 då hon upplevde att hon kunde fullfölja sitt styrelseuppdrag ändå. 

Firmatecknare 

Innan föreningsstämman 2015 

Föreningens fnma har tecknats av Marie
Louise Holmlund, Eira Fuchs, Staffan 
Törnqvist och Carl-Gustav Dahlqvist, två i 
förening. 

Revisor 

Efter föreningsstämman 2015 

Föreningens firma har tecknats av Marie
Louise Holmlund, Eira Fuchs, Staffan 
Törnqvist och Thoralf Axelsson, två i 
förening. 

Revisor har varit Susanne Silfverberg med Dick Thinkhof som suppleant vald vid 
föreningsstämman samt extern revisor utsedd av HSB Riksförbund. 

Representanter till HSBs distriktsstämma 
Föreningen representeras till distriktsstämman av Eira Fuchs, Marie-Louise Holmlund och 
Dejan Vranjes samt Thoralf Axelsson och Carl-GustafDahlqvist som suppleanter. 

Valberedning 
Valberedningen består av Sonja Berggren (sammankallande), Rigmor Thorhard och Mari 
Hammarström. I samband med att Mari flytade från föreningen i oktober 2015 upphörde 
hennes uppdrag i valberedningen 

/ ' 
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Förvaltning 
HSB Stockholm har skött den ekonomiska och administrativa förvaltningen. 
Fastighetsägarna har skött den tekniska förvaltningen. 
Svensk markservice har utfört snöröjning, sandning och trädgårdsskötsel. 
Tommys hushållsnära tjänster har skött trappstädning. 
Q-park AB har skött parkeringsövervakning. 
Hans Andersson Recycling AB har skött grovsopshanteringen. 

Väsentliga händelser under året 
Ombyggnad och underhåll 

Föreningen har en 20-årig underhållsplan. Planen ligger till grund för föreningsstämmans 
beslut om fondering eller i anspråkstagande av fondmedel. 

Underhåll av föreningens hyresrätter har skett enlighet med underhållsplanen. 

Underhållsplanen är upprättad för beräkning av kostnader för underhåll av fastigheten och 
därefter avsättning till underhållsfonden. Underhållsplanen är uppdaterad under vintern 2015 
och sker kontinuerligt i samband med budgetarbetet. 

Aktiviteter 
Under året har 4 städdagar ägt rum, fördelat mellan 2 på våren och 2 på hösten. Ett varmt tack 
till alla som var med och hjälpte till. 
Skärgårdsarkitektema levererade 3 julgranar vid advent. Ett varmt tack till de boende som ser 
till att vi får upp dessa granar. 

Avgifter 
Boendeparkering har under året varit avgiftsfri. 
Kollektiv 3-play (TV, bredband & telefoni) från Telia, kostar 200 kronor med 100 Mbits 
bredbandsanslutning, digital-tv med kanalutbud lagom samt med möjligheten att ansluta sig 
till IF-telefoni. 

Information 
Löpande information till de boende har distribuerats via meddelande i brevlådor, i portarna, 
information på hemsidan, www.hannarydh.se. Vidare finns möjlighet att få kontakt med 
styrelsen två gånger i veckan per telefon samt e-post, styrelsen@hannarydh.se. 

Framtida underhåll 
Under 2016 kommer fastigheternas fasad, balkonger och tak renoveras. 
Utbyte av lås och passersystem i portar och källare samt digital bokning av tvättstuga. 

Egna medel kommer att användas för att täcka upp dessa finansiella kostnade/ 
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Ekonomi 

Nettoomsättning 

Resultat efter finansiella poster 

Soliditet 

Förslag till resultatdisposition 

Stämman har att ta ställning till: 

Balanserat resultat 
Årets resultat 

Styrelsen föreslår följande disposition: 

Uttag ur yttre underhållsfond 
Överföring till yttre underhållsfond 
Balanserat resultat 

2015 2014 2013 2012 

9 253 321 9 201275 9.092.118 9.1 90.456 

31 666 

71 % 

282 660 -74.780 -599.748 

70% 70% 69% 

-2 740 846 
31666 

-2 709 180 

-588 357 
1188 000 

-3 308 823 
-2 709180( 
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Org Nr: 769609-7448 

Styrelsen för 
HSB brf Långpannan i Stockholm 

Org.nr: 769609-7448 

får härmed avge årsredovisning för föreningens 
verksamhet under räkenskapsåret 

2015-01-01 - 2015-12-31 
I 
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HSB brf Långpannan i Stockholm 

Resultaträkning 

Rörelseintäkter 
Nettoomsättning 

Rörelsekostnader 
Driftskostnader 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader och arvoden 

Org Nr: 769609-7448 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Summa rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

Finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 
Summa finansiella poster 

Årets resultat 

Not 1 

Not 2 
Not 3 
Not 4 

Not 5 
Not 6 

2015-01-01 2014-01-01 
2015-12-31 2014-12-31 

9 253 321 9 201 275 

-6 257 690 -5 827 846 
-206 165 -130 289 
-193 514 -224 198 

-1 790 748 -1 779 910 
-8 448 117 -7 962 243 

805 204 1239032 

65 577 58 123 
-839 115 -1 014 495 
-773 538 -956 372 

31666 282 660 

/ 
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HSB brf Långpannan i Stockholm 

Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningsti//gJngar 
Byggnader och mark 
Inventarier och maskiner 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 
Övriga fordringar 

Org Nr: 769609-7448 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kortfristiga placeringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Not 7 
Not 8 

Not 9 
Not 10 

Not 11 

Not 12 

2015-12-31 

117 631 520 
47 182 

117 678 702 

117 678 702 

10 
4 698 809 

491 071 
5 189 891 

9 000 000 

0 

14 189 891 

131868 592 

2014-12-31 

119 410 472 
0 

119 410 472 

119 410 472 

9 062 
4 676 343 

289 504 
4 974 909 

3 000 000 

5 000 

7 979 909 

127 390 380 
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HSB brf Långpannan i Stockholm 

Balansräkning 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Med lems insatser 
Yttre underhållsfond 

Ansamlad förlust 
Balanserat resultat 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Skulder 
LJngfristiga skulder 
Skulder ti ll kreditinstitut 

Kortfristiga skulder 
Levera ntörss ku I der 
Övriga skulder 

Org Nr: 769609-7448 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa skulder 

Summa eget kapital och skulder 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Ställda säkerheter 
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 
Summa ställda säkerheter 

Ansvarsförbindelser 

Not 13 

Not 14 

Not 15 
Not 16 

2015-12-31 

95 958 573 
772 322 

96 730 895 

-2 740 846 
31 666 

-2 709 180 

94 021 715 

36 000 000 
36 000 000 

419 799 
1147 

1425932 
1 846 878 

37 846 878 

131868 592 

50 707 000 
50 707 000 

Inga 

2014-12-31 

91 631 548 
0 

91 631 548 

-2 251184 
282 660 

-1 968 524 

89 663 024 

36 000 000 
36 000 000 

291 932 
0 

1 435 425 
1 727 357 

37 727 357 

127 390 380 

57 707 000 
57 707 000 
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Org Nr: 769609-7448 

HSB brf Långpannan i Stockholm 

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer 

Belopp anges i kronor om inget annat anges. 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009: 1 
årsredovisning för mindre ekonomiska föreningar (K2). Föreningen följer BFNAR 2009:1. 

Avskrivning fastighet 
Principen för K2 är att endast om- och tillbyggnader kan aktiveras. De tidigare aktiverade komponenter som i enlighet med 
god redovisningssed och tidigare normgivning aktiverats som separata avskrivningsenheter ligger fortsatt kvar med 
separata avskrivningsplaner. 

Byggnaden skrivs av linjärt över nyttjandeperioden med 1,27 % av anskaffningsvärdet årligen och total livslängd har 
bedömts till 120 år från färdigställandetiden. 

Övriga komponenter skrivs av linjärt mellan 10-60 år. Under året har komponenterna skrivits av med 2-10 % av 
anskaffningsvärdet. 

Avskrivning inventarier och maskiner 
Avskrivning sker med 20% på anskaffningskostnaden. 

Fond för yttre underhåll 
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition på basis av föreningens 
underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av stämman. 

Inkomstskatt och underskottsavdrag 
En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltnings
domstolen 2010-12-29 är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. 
Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter 
avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 %. Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag 
enligt inkomstskattelagen (1999:1229). 

( 
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Org Nr: 769609-7448 

HSB brf Långpannan i Stockholm 
2015-01-01 2014-01-01 

Noter 2015-12-31 2014-12-31 

Not 1 Nettoomsättning 

Årsavgifter 7 146 043 6 980 100 
Årsavgifter el 0 3 522 
Hyror 1 685 952 1 706 794 
Bredband 9 600 9 600 
övriga Intäkter 493 843 519 719 
Bruttoomsättning 9 335 438 9 219 735 

Avgifts- och hyresbortfall -82 103 -16 830 
Hyresförluster -14 -1 630 

9 253 321 9 201275 

Not 2 Driftskostnader 

Fastighetsskötsel och lokalvård 881 029 855 241 
Reparationer 700 040 528 168 
El 188 821 198 007 
Uppvärmning 1 529 084 1513103 
Vatten 242 025 226 682 
Sophämtning 165 074 154 393 
Fastighetsförsäkring 130 230 135 313 
Kabel-lV och bredband 560 310 490 484 
Fastighetsskatt 229 390 224 710 
Förvaltningsarvoden 324 376 358 031 
Tomträttsavgäld 631 900 631 900 
övriga driftskostnader 87 054 34136 
Planerat underhåll 588 357 477 678 

6 257 690 5 827 846 

Not3 övriga externa kostnader 

Bevakningskostnader 0 8 575 
Förbrukningsinventarier och varuinköp 46 344 18 703 
Administrationskostnader 40 221 65 673 
Extern revision 23 250 15 938 
Konsultkostnader 70 000 0 
Medlemsavgifter 26 350 21400 

206 165 130 289 

Not4 Personalkostnader och arvoden 

Arvode styrelse 177 200 178 001 
Revisionsarvode 5 000 5 000 
Löner och övriga ersättningar 3 827 0 
Sociala avgifter 1987 37 014 
övriga personalkostnader 5 500 4 183 

193 514 224198 

Nots Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 1 591 4 221 
Ränteintäkter skattekonto -106 112 
Ränteintäkter HSB bunden placering 59 101 51 500 
Övriga ränteintäkter 4 991 2 290 

65 577 58123 

Not6 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader långfristiga skulder 830 769 1 014 741 
övriga räntekostnader 8 346 -246 

839 115 1 01449~ 
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Org Nr: 769609-7448 

HSB brf Långpannan i Stockholm 

Noter 2015-12-31 2014-12-31 

Not7 Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Anskaffningsvärde byggnader 126 307 078 126 307 078 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 126 307 078 126 307 078 

Ingående avskrivningar -6 896 607 -5 117 655 
Årets avskrivningar -1 778 952 -1 778 952 
Utgående ackumulerade avskrivningar -8 675 559 -6 896 607 

Utgående bokfört värde 117 631520 119 410 472 

Taxeringsvärde 
Taxeringsvärde byggnad - bostäder 82 000 000 82 000 000 
Taxeringsvärde byggnad - lokaler 565 000 565 000 

Taxeringsvärde mark - bostäder 58 000 000 58 000 000 
Taxeringsvärde mark - lokaler 0 0 
Summa taxeringsvärde 140 565 000 140 565 000 

Nots I nventarier och maskiner 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärde 71 871 71 871 
Årets investeringar 58 978 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 130 849 71871 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Ingående avskrivningar -71 871 -70 913 
Årets avskrivningar -11 796 -958 
Utgående ackumulerade avskrivningar -83 667 -71871 

Bokfört värde 47182 0 

Not9 Övriga kortfristiga fordringar 

Skattekonto 24 594 24 700 
Skattefordran 21 069 25 749 
Avräkningskonto HSB Stockholm 4 653 146 4 623 883 
Övriga fordringar 0 2 011 

4 698 809 4 676 343 

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 483 595 280 004 
Upplupna intäkter 7 476 9 500 

491071 289 504 

Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt 
intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår/ 
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Org Nr: 769609-7448 

HSB brf Långpannan i Stockholm 

Noter 

Not 11 

Not 12 

Not 13 

Not 14 

Not 15 

Not 16 

Kortfristiga placeringar 

Bunden placering 3-mån HSB Stockholm 

Kassa och bank 

Handkassa 

Förändring av eget kapital 
Medlemsinsatser Yttre uh 

Insatser u12121 avgifter fond 
Belopp vid årets ingång 80 044 970 11 586 578 0 
Resultatdisposition 772 322 
Försäljning lägenheter 1 001 335 3 325 690 0 
Årets resultat 
Belopp vid årets slut 81046305 14 912 268 772 322 

Skulder till kreditinstitut 

Ränteändr 
Låneinstitut Lånenummer Ränta dag 
Nordea Hypotek 39788702252 0,51% 2016-12-30 
Swedbank 2658779331 2,98% 2016-09-26 
Swedbank 2658779364 4,06% 2019-11-26 
Swedbank h:t'.12otek 2658779299 1!75% 2017-08-25 

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 

Övriga skulder 

Inre fond 
Källskatt 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna räntekostnader 
Förutbetalda hyror och avgifter 
övriga upplupna kostnader 

2015-12-31 2014-12-31 

9 000 000 
9 000 000 

0 
0 

Balanserat 
resultat 
-2 251184 

-489 662 
0 

-2 740 846 

Belo1212 
10 000 000 
6 000 000 

10 000 000 
10 000 000 

36 000 000 

0 
1147 

1147 

2 948 
770 292 
652 692 

1425 932 

3 000 000 
3 000 000 

5 000 
5 000 

Årets resultat 
282 660 

-282 660 
0 

31 666 
31666 

Nästa års 
amortering 

0 
0 
0 
0 
0 

36 000 000 

36 000 000 

0 
0 
0 

86 311 
744 765 
604 349 

1435 425 

Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder 
som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år. 

/ 
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Vllr revisionsberättelse har l4 - <)' - 2JG:.1ämnats beträffande denna årsredovisning 
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Awc .. -h."' 1C.-...J Y-tM~" ...... 
Av föreningen vaJd revisor Av HSB Riksförbund förordnad revisor 

2015-12-31 2014-12-31 

-,:.;änn-Äncierssön-·····---····----··· 
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Org Nr: 769609-7448 

Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i HSB brf Långpannan i Stockholm, arg.nr. 769609-7448 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB brf 
Långpannan i Stockholm för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-
31. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning 
som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av 
vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För 
revisorn utsedd av HSB Riksförbund innebär detta att denne har 
utfört revisionen enligt lnternational Standards on Audiling och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i års
redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar 
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar 
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 2015-12-31 
och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB brf Långpannan i 
Stockholm för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som 
har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen 
på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid 
med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 

Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Stockholm den t '1 t ~ - ?_p{G 

~~-~~~ 
revisor förordnad reviso~ 

1 
_ A 

fJt. Qr(\A ~ p(..lft4')':,o~I . 
~ 1t~ ('; s~J rev.)or· 
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HSB brf Långpannan i Stockholm 

Kassaflödesanalys 

Löpande verksamhet 
Resultat efter finansiella poster 

Org Nr: 769609-7448 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
Avskrivningar 
Kassaflöde från löpande verksamhet 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning (-) /minskning ( +) kortfristiga fordringar 
Ökning ( +) /minskning (-) kortfristiga skulder 
Kassaflöde från löpande verksamhet 

I nvesteri ngsverksam het 
Investeringar i maskiner/inventarier 
Kassaflöde från investeringsverksamhet 

Finansieringsverksamhet 
Inbetalda insatser 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

2015-01-01 2014-01-01 
2015-12-31 2014-12-31 

31 666 282 660 

1 790 748 1 779 910 
1 822 414 2 062 570 

-185 719 73 867 
119 521 -261 043 

1756216 1 875 394 

-58 978 0 
-58 978 0 

4 327 025 0 
4 327 025 0 

6 024 263 1875 394 

7 628 883 5 753 489 

13 653146 7 628 883 

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto 
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. 
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Org Nr: 769609-7448 

HSB brf Långpannan i Stockholm 

1 tlUU UOO 

800 000 

600 000 

400000 

200000 

0 

Totala kostnader 
Räntekostnader 

9% 

Avskr ivningar 

19% 

Övriga externa kostnader 

2% 

Personalkostnader 

2% 

Fördelning driftkostnader 

• Ar 201s o Ar 2014 

Drift 

68% 
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HSB StocfJiobiu s1adgor fiJr 
avltimnad Brf(Br/2004:3/X) 

Till dessa korlll stadgar 1illhlllldahålls 
ett komplement med en urul av 
paragrafer i bostadsn1ttsl1gen och 
Jagen om ekonomiska fl>tcninsar. 
St)7clscn ansvorar ftlr 111! el\ aktuellt 
komplement hålls <lllgangligt. 

308409/09 

STADGAR 
för 

HSB Bostadsrättsfdrening Långpannan i Stockholm 
Föreningens firma och llndomAI 
§I 
Forcnlngcns finna 111 HSB Bostadsrarn tllrcnlng LilngpSllnan i 
Stockholm. 

Foreningen har till il!ldamdl an i tllrcningcns hus uppMta 
bostadsl3gcnhcter ft)r pcmlanent boende odl lokaler ål 
medlemmarna till nyttjanck utan tidsbcgrilnming och dnrmcd 
frlmjn mcdlcmmarnM ekonomiska intressen. Vidare hru 
fbrmingen Lill l!ndamål an frAmjl\ studie-och fritidsvcr'k$amhc1 
inom lbreningcn samt lllr alt sllbka gemenskapen och tillgodose 
gemensamma intrcsscti och behov, fia.nja scrvicevcrksamhct 
med anknytning till ooendec. 

BostadsrlUt ur den ran i lbrcningen. som en medlem hAr pl 
grund av uppldtdscn. 

Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrattshava1e. 

F!lrtnlngcn.• slite 
§2 
Forcningcns styrelse har sitc sate i Slocld1<1lm. 

samvcrk1n 
§3 
Forcnlngcn skall vnra medlem i en HSB-tbrening. i det fbljande 
kallad HSB. HSB $kall vara medlem i lll1eningen. 
Föreningens ve1ksamhct skall bedrivas I samverkan med HSB. 

Allmänna butlmmtl!tr om mtdltms"-p i flircnlngen 
§4 
lntrade i ll!reningen kan be-.·iljas den som kommer All erhllln 
bosradsr.m gt nom upplåtelse i fbrcningi:ns hus, eller Overtar 
bostadsrJlt i f!lreningens h"s. 

§S 
Fräga om att anta en medlem avgOrs av styrelsen. 
Styrelsen er skyldig att snarast, normalt inom en m4nad frln det 

att skrifilig ansokan om medlemskap kom in till fllrcningen, 
avgo1a li'ilgan om medlemskap. Som underlag ft)r 
medlcmskapsprövningcn kan ft>tcningcn komma .u bcgllra 
kreditupplysning avseende sokaudcn. 

§6 
Den som en bostadsrätt overgitt till Br inte vayas intrade i 
ll!reningen, om de villkor fbr medlemskap som fllrcskrivs i~ 4 
ar uppfyllda o;;h ft)reningen skalii:en bor godta honom som 
bostadsrSILShavarc. Om del kan Mtas att .ft!rvarvaren inte avser 
all bo5älts sig pennancnt i bostadsrattslagenhetcn har fbrcningen 
i culigh.a med regleringen i ~ I rutt a11 vlgm medlemskap. 
Medlemskap l3r inte vägras pa diskriminerande gnund såsom t 

ex ras, hudl\rg, nalionalilct, e1niskt wsprung, religion, 
ovcrtygclse eller scxucll laggning. 

§7 
For att den som ft)rvarvat andel i bostadsn!tt till bostadsl~gcDhet 
sk'all "'-•1riljas modlemskap galler att bos1adsrllllcn efter RIMlf\·ct 
i11ncbas av makar, sambor eller nndra nu:d varandra varaktigt 
sammanboende n:irs1ftcnde personer. 

RllkenskapsAr och irsttdovisnlng 
§8 
Forcningens rakcnskapslr omfaltar tiden 1 januari - 3 l 
december. 

F()(c april mftna<ls utgång varje Ar skall sl}•rclsen till reviwrcma 
avlämna årsredovisning. DcnnQ består av resuhatrakning, 
balansr!\kning och fbrval tningsberattelsc. 

Fercningsstlln>mft 
~9 
Ordinarie förcningssramma skall hällas inom sex m4nadcr eltcr 
utgången nv varje räkenskapsår. 
EKtra stamma skol! hAllas nar styrelsen finner skal till del 

Sldan slJ!mma skall också hållas om det skriftligen beg:lrs av en 
revisor eller av minst en tiondel 11\' samtliga röstberllttigade. I 
[)t.garon 1111ges vilket arcnde som slrall behandlas. 

K~JJdse 
§ 10 
Styrelsen kallar till fllrenin~stllmma. 

Kallelse till stämma skall innchAUa uppgiO om de llrcndcn som 
skall ll!rckomma pa stamman. 
Kallelse får utfllrdas tidigast fyra veckor 1l>1c sutmman och 

skall utfllrdas senast två veckor fbre ordinarie och senast en 
vecka Rlre CKlra stimma. Kallelse utfllrdas genom anslag på 
lamplig plats inom lllreningcns fastighe t. Skriftlig kallelse $kall 
dock alf tid avsandQS till varje medlem vars postadress ar kand 
fbr ft)rcningen om 

I. ordinarie fbrcnin~tllmma skall hållas pl annan tid an som 
fbr~krivs i stadgarna, eller 

2. fl>rcning.sstamtna slcall bchandlR Mga om 
a. R!reningens tl!rslttande I lil.'vidation eller 
b. ft)rcningcns uppgående i annnn ftlrcning genom 

fusion. 
Andra meddelanden till medlemmarna delges genom anslag pA 

l:implig plats inom f1lfcn lngens fastighet eller genom brev. 

Motionsriltt 
§ Il 
Medlem, som önskar visst ärende behandlat pa ordinarie 
tllrcningsstllmma, skall ~kriftl igen :mmala arendct till styrelsen 
ft) re mars månads utgång. 

l>agordnlng 
§ 12 
ra ordinarie stamm~ skall lllrckomma: 

I . val BY stlUnmoord(l)rande 
2. onmalan av ståmrnoordtllrandens val BY protokollf!lrare 
3. godkannllJldc ~v rOstlängd 
4. faststallandc av dagordningen 
S. val av l\'l'I personer alljamte strunmoordll!randcnjustera 

protokollet samt val av rostraknare 
6. hfl8a om kallelse bchOrigen skelt 
7. styrelsens årsredovisning 
8. r~isoremas berllttelsc 
9. beslut om faststallandc av resultatr:lknlngcn och 

balansrllkningen 
I 0. beslut i IU!lcdning av fbreningcns vinst eller fMust enlig! 

den faststallda balansrllkningcn 
11. beslut i frAga om ansvarsfiihet Rlr styrclseledamotcma 
12. fråga om arvo~n fllr slyrclscledamotcr och revisorer ft)r 

mandatperioden till n!>tn ordinatie stamma samt principer 
fll r andra ekonomiska crsattningar fllr stytelselcdnmOtcr 

13. val av styrelseledamoter och supplc:amcr 
14. val av revisor/er och suppleant 
15. ''al av valberedning 
16. erforderlict val av represcnlatlorr i HSB 
17. ovriga i kallelses> anm4ldn arendcn 

PA extra ftlrcningssiamma rar inte beslut fnllas i undra trenden 
an de som angivits I kallelsen. 

Registrerades av Bo lagsverket 2009-08·1 O 
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Röstning 
§ 13 
På fllrcningsstrunma har varje medlem en rost. Innehar flera 
medlemmar bostadsrlllt gemensamt, har de tillsammans endast 
en rost. Innehar en medlem flera bostadsrlltter i fbreningen har 
medlemmen endast er. rost. 
Röstberattigad llr cndsst den medlem som fullgjort sina 

t'llrpliktelser mot fbreningcn. 

Ombud och bitrAde 
§ 14 
En medlems ratt vid rureningsstrunma utovas av medlemmen 
personligen eller den som ar medlemmens stalllbretradare enligt 
lag eller genom ombud. Ombud skall fbrete skriftlig dagtecknad 
fullmakt. Fullmakten skall lbretes i original och galler högst ett 
år frAn utfl!rdandct. Ombud får bara fbretrada en medlem. 

Medlem flr på fbrcningsstl!mma medfllra högst ett bitrade. 
For fysisk person galler att endast annan medlem eller 

medlemmens makc/mllka, regislrerad partner, sambo, fbrllldrar, 
syskon eller barn f1r vnra biträde eller ombud. 

Beslut vill stllmma 
§IS 
Om eu beslut innebllr att fllrcningen begar sitt uttradc ur HSB 
blir beslutet giltigt om det fanas på tvi\ på varandra Rlljandc 
lbreningsstl1mmor och på den senare stamman bitratts av minst 
två tredjedelar av de rostande. 

Vnlberedning 
§ 16 
Vid ordinarie fbreningsstamma utses valberedning fbr tiden intill 
dess nästa ordinarie föreningssl!lmma hållits. En ledamot utses 
till sammankallande i valberedningen. 
Valberedningen skall föreslå kandidater till de 

fbrtroendeuppdrag till vilka val skell ftlrratuls på 
lbreningsstllmma. 

Styrtlst 
§ 17 
Styrelsen består av lagst tre och högst elva ledarnoter med högst 
fyra suppleanter. Av dessa utses en ledamot och hogst en 
suppleant fbr denne av styrelsen fbr HSB; övriga ledarnoter och 
suppleanter valjs på fbrcningsstamman. 

Styrelseledamöter och suppleanter valjs fbr högst Mt Ar. 
Ledamot och suppleant kan vnljas om. Om helt ny styrelse väljs 
pa fbreningsstllmmo skall mandattiden fl!r halften, eller vid udda 
tal narmast högre antal, vara ett år. 

Konstitucrlng och firmateckning 
§ 18 
Styrelsen utser inom sig ordfbrande, vice ordlbrande och 
sekreterare. Styrelsen utser också organisatör lbr studie- och 
fritidsverksamheten inom föreningen. 
Styrelsen utser fyrs personer, varav minst två 

styrelseledamöter, an två tillsammans teckna föreningens firma. 

Beslulsfllrhct 
§ 19 
Styrelsen ar beslutsfllr nllr fler an halften av hela 1111talet 
styrelseledamöter ar na.rvarande. Som styrelsens beslut galler 
den mening de flesta röstande fl!renar sig om och vid lika 
rostetal den mening som ordfbranden bitrader. Nar minsta antal 
ledarnoter ar närvarande kravs enhällighet fbr giltigt beslut. 

§20 
Styrelsen eller firmatecknare f1r inte utan fbreningssUlmmans 
bemyndigande avhnndo Rlreningcn dess fasta egendom eller 
tomtran. 
Styrelsen eller firmatecknare fi\r inte heller riva eller besluta om 

vascntliga !brandringar av lbreningens hus eller mark såsom 
vllsenlliga ny-, till· eller ombyggnader av sådan egendom. Vad 
som galler nlr ändring av lagenhet regleras i § 30. 
Styrelsen eller firmatecknare får ansöka om inteckning eller 

annan inskrivning i fbreningcns fasta egendom eller tomtratt. 

Revisorer 
§ 21 
Revisorerna skall till Mtalet vara minst två och högst tre, samt 
högst en suppleant Revisorer valjs av ordinarie 
fbreningsstamma fbr tiden intill dess nästa ordinarie stamma 
hållits, dock skall en revisor alltid utses av HSB Rikslbrbund. 
Revisorerna skall bedriva sitt orbete så, att revisionen lir 

avslutad och revisionsberättelsen avgiven senast den 31 maj. 
Styrelsen skall avge skriftlig förklaring till ordinarie stamma 

Over av rcvisorema i rcvisionsberattelsen gjorda anmärkningar. 
Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberattelsen och 

styrelsens fbrklaring over av revisorerna gjorda anmärkningar 
skall hållas tillgnngliga fbr medlemmarna minst en vecka fllre 
den fl!rcningsstamma, på vilken de skall behandlas. 

Avgifter till fllrcningen 
§ 22 
Insats och årsavgift fbr lagenhet faststalls av styrelsen. Ändring 
av insats skall dock alltid beslutas av fbrcningssUlmma. 

Årsavgiften avvägs sd att den i förhållande till lägenhetens 
insats kommer an motsvara vad som belöper på lä&enhcten av 
fl!reningcns kostnader, samt amorteringar och avsättning till 
fonder. Årsavgiften betalas månadsvis senast sista vardagen fl!re 
varje kalendcnnAnads början om inte styrelsen beslutar annat. 
Om inte årsavgiften bellllas i ratt tid utgår drOjsmålsrllnta enligt 
räntelagen (1975:635) pA den obetalda avgiften från 
fbrfallodagen till dess full betalning sker samt pAminnelseavgi ft 
och Inkassoavgift enligt fbrordningen om ersättning fbr 
inkassokostnader mm. 
I årsavgiften ingående ersattning för varme och varmvatten, 

elektrisk ström, renhållning eller konsumtionsvatten kan 
beraknas efter fbrbrukning. 
For informationsovcrfllring kan crsattning bestammas till lika 

belopp per lagenhet. 

§ 23 
Upplåtelseavgift, overlåtelseavgift och pantsattningsavgifi kan 
tas ut efter beslut av styrelsen. For arbete vid övergång av 
bostadsrätt fAr av bostadsrattshavaren uttas overl4telseavi:ifl med 
belopp motsvarande högst 2,5% av prisbasbeloppet enligt lagen 
(1962:381) om allmlln försakring vid tidpunkten Rlr ansökan om 
medlemskap. Fllr arbete vid pantsättning av bostadsrätt får av 
bostadsrattshavaren uttas pantsanningsavgift med högst I% av 
prisbasbeloppet vid tidpunkten lbr underrattclsc om pantsattning. 
Föreningen far i övrigt inte ta ut sllrskilda avgifter fbr Atgarder 
som fbreningen skall vidta med anledning av lag eller 
fbrfättning. 

UnderhAllsplan 
§ 24 
Styrelsen skall upprana underhållsplan fllr genomförande av 
underhållet av fl!reningens hus och årligen budgetera samt 
genom beslut om årsavgiftens storlek sftkcrstlllla erforderliga 
medel fllr att trygga underhållet av fureningens hus. Styrelsen 
skall varje Ar tillse au furen ingens egendom besiktigas i lämplig 
omfältning och i enlighet med föreningens underhållsplan. 

Fonder 
§2S 
Inom fbreningen skall bildas följande fonder: 

• Fond fbr yttre underhåll 

Reservering av medel fbr yttre undcrhAll skall ske i enlighet 
med antagen underhållsplan enligt§ 24 . 
Det over· eller underskott som kan uppstå på Rlreningens 

verksamhet skall, efter erforderlig underhållsfondering i enlighet 
med andra stycket, balanseras i ny rllkning. 

Bostadsrllttshavarens rättigheter och skyldigheter 
§26 
Bostndsrattshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i 
gott skick. Det innebar att bostadsrllttshavaren ansvarar fl:lr an 
såval underhålla som reparera lagenheten och att bekosta 
lltgllrdema. Föreningen svarar fllr att huset och tbrcningens fästa 
egendom i !Ivrigt ar val underhallet och halls i gott skick. 
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Bosladsrtttshavaren bor teckna törsllkring som omfattar del 
underhälls· och rcparationsansvar som följer a\' lag och dessa 
stadgat, fbr det fall inte bostadsr!lttsfbreningen tecknat en 
motsvarande fbrsllkring lill fbrm4n fllr bostadsrBttshavarcn. 
Fllrutslttlningen fbr an bostadsrllttshavarcn ska kunna ta denna 
försäkring i en!!Jlråk llr att bostadSr1!ttshavaren svarar fb1 
sjafvrisk och i ftlrekommande fall kostnaden fbr åldersavdrag. 

Bostadsranshavarcn skall fblja de anvisningar som lbreningen 
111.mnar bctrllffande lnstallalioner avseende avlopp, vl\Jmc, gas, 
cl, vatten, venrilarion oclr anordning fbr informarionSö\'erfilring. 
Fllr vissa åtgllrd1:r i lagenheten krävs styrelsens tillstånd enligt~ 
30. Åtgärderna skall alltid utf!lras fackmässigt. 

JJ0S111ds1/J/1Sh1Jvaulf.f underhAIJs- och ttparetionsansvar fl>r 
lllgenhetcn <>mfättar bland annat: 

• ytskikt på rummens vnggar, golv och tak.jämte den 
underliggande behandling som krUvs fllr att anbringa 
yl.skiktet på ett fackmässigt sätt, bostadsrnttshavaren 
ansvarar också fbr fukt isolerande skikt i badrum och 
våtrum, 

• icke barande innervlggar, stuckatur, 
• inredning i lagenheten och Dvrign utrymmen tillhorande 

ll!gcnhctcn exempelvis: sanitctsporslin, köksinredning, 
vitv111or såsom kyf/(rys och tvaumaskin; 
bostadsrällshavaren svarar ocksA fhr cl- och vattenlednine,nr, 
avsll!Ilgningsventller och i förekommande fall 
anslurning,skopplingar p4 vattenledning till denna inredning, 

• l~genhetens ytter- och innerdllnar med tillMrandc lister, 
foder, karm, llllningslister, lås inklusi\•c nycklar mm; 
bostndsrttttsfure:ningcn svarar dock fllr målning av 
ytterdö11ens yttersida. Vid byte av lagenhetens ytterdörr 
skall den nye dörren motsvara de nonner som vid utbytet 
galler fbr brandklassning <>ch ijuddllmpning, 

• glas i fbnster och dörrar samt spröjs på fllnsler, 
• till runster och lbnst.crdorr hllrande beslag, hand tag, 

gAngjllm, tttningslister mm samt målning; 
bostadsrllltsfllrcningcn svarar dock fbr målning av utifrån 
S)'llliga delar av fbnster/fönst.crdörr, 

• mMning av radiatorct och varmeledningar, 
• fedn ingar flll- avlopp, gas, och vaum till de delar de ar 

synliga i lagenheten och betjänar endast den akwella 
lagenhet.en, 

• armaturer flJr vatten (blandare, duschmunstycke mm} 
Inklusive packning, avstllngning>vcntilc:r och 
anslu lnin~kopplingar på vattenledning, 

• klltmringcn runt golvbrunnen, rensning av golvbrunn och 
vaUenllis, 

• eldstllder och braskaminer, 
• kOksnllkt, kolfiltcrflllkt, spiskåpa, ventila1ionsdon och 

ventilationsOekt, med undantag fbr bostadsr~ttsfbrcningcns 
undcrhällsansvar enlig sista stycket. Installation av 
anordning som påverkar husets ·ventilation kraver styrelsens 
tillstånd, 

• matartavla/.gruppcentral/sfuingsskåp <>ch darifrån utgående 
elledningar i lagenheten, brytare, eluttag och f&Sla 
errnatmcr, 

• anordningar fllr informationsöverfllring som endast betjllnar 
den aktuella lägenheten från overlamning.spunkt/fbrsta uttag 
i lagenheten, 

• brandvarnart, 
• elektrisk golvvarrnc. Nyinstallation krl!ver styrelsens 

1ills14nd, 
• ha11ddukstork; om bostadsrättsfllrcningcn lbrselt lllgcnhctcn 

med vattenburen handdukstork som en del av lägenhetens 
vl!1mefilrsllrjning anS\llllBr bostadsr.!lltsibrcningen för 
underhållet, 

• egna installationer. 
For reparation pa grund av brandskada eller 

vauenledningsskada (skada på grund av utsttömmandc 
tappvatten) svarar bostadsranshavarcn endast i begränsad 
omfattning i enlighet med bostadsranslagen. Detta galler 11ven i 
tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten. 

Ingår i upplåtelsen fllrråd, garage eller annat 
lagenhetskomplemcnt har bostadsrlittshnvarcn samma 
underhålls· och reparationsansvar tbr dessa utrymmen som för 
lagenheten enligt denna bestämmelse. 

Om lagenheten ar utrustad med balkong, altan eller hOr till 
1aget1hctcn mark/uteplats som ar upplåten med bostadsran s-.·an1r 
bostadsrllltshavarm fllr n:nhållning och snDskottning. För 
balkong/altan svarar bostadsrlUtshave.ren fllr mMning av insida 
av balkongfront/allanfront samt golv. Mälning utlbrs enligt 
bos!Jl.dsrattslbreningens instruktioner. Om lägenheten ar utrustad 
med taktenass sk.all bostadsrS.ttshavaren därutöver se till att 
avrinning fhr dagvatten inte hindras. Vod avser mark/uteplats nr 
bostadsranshavaren skyldig an fbtja threningcns anvisningar 
gllllandc sk(ltscl av m11.1kenfuleplatsen. 

Bostadsranshavaren ar skyldig att rill fbrcningen anmala fel och 
brister i sAdllll lllgenhetsutrustning/ledningar som fl)reningcn 
svarar fbr enligt denna stadgebesUtmmelse eller enligt lag. 

Bo1tadsrllttsftJ1enlngen svarai fbr reparationer av ledningar 
fllr avlopp, vllrme, gas, elektricitet, infonnationsövcrfllring och 
vatten, om fbreningen har fbrsett IBgenheren med ledningarrni 
och dessa tjänar fler lin cm lägenhet. Detsamma galler for 
ventiJationskanaler. 
Forcn ingen har därutöver underhrillsnnsvarel för ledningar fllr 

avlopp. gas, vauen sorn fllrcningen fllrsctt lllgcnhcten med och 
som inte llr synliga i IRgenheten. Bosl8dsrallsfllreningen ansvarar 
vidare fönmderhAll av radiatorer och varmeledningar i 
lagenhe1en som tllreningcn fl\rsctt l!genheten med. Fllrcningen 
svarar ocks& ftlr rökgåni:ar (ej rllkgånge.r i kakelugnar) och 
ventilationskanaler som fllrcningen försett lagcnlteten med. 

~ 27 
Bostadsrllttsfbreningen (år Ala sig att utfbra sådan reparation och 
byte av inredning och utrustning vilken bostadsrartshavarcn 
enligt § 26 skall svara fllr. Beslut hatom skall fauas på 
fllrcningsstnrnma och llr endast B\'SC atg:trd som fllretas i 
samband mcil omfattande undethäll el ler ombyggnad av 
fllreningcns hus och som berör bostadsr!lttshavercns lUgenht:t. 
Föreningens åtgärder enligt denna bestnmmclse skall ske till 
sedvanlig stalldard. · 

§ 28 
Bostadsrättshavaren ansvarar gentemot fbreningcn fbr sådana 
ätgärder i llgenhclcn som har vidlllgits av cidigare inne11avare av 
bostadsrlltlen, s~m reparationer, underhåll och installationer 
som denne utfllrt. 

§ 29 
Om föreningen vid intraffnd skada blir ersattningsskyldi g 
gentemot bostadsrmtshav111C ftlr lagenhetsutrustning eller 
personligt IGsllre skall C1Slltningen bcrllknas utifrAn gallnndc 
fllrsbkringsviUkor. 

§ 3() 

Bostadsranshevaren tär inte utan st)'relsens tillställd i lagenheten 
utfllra AtgArd som innefattar, ingrepp i en b:itande k<>nstruktion, 
llndring av befintliga ledningar Rlr avlopp, varme, gas, eller 
vnllcn, eller annan vasentlig furllndring av logenhcten. 

Sty1elsen tär inte vllgr• att medge tillsll\nd till en åtSfird som 
avses i lbrsta stycket om inre Alglll'den lir till pAtaglig skada eller 
olSgcnhel lbr filreningen. 

S1irskild1 rrglcr fllr gilligl beslut 
§31 
För giltigheten av fuljande beslut fordras godkännande av 
styrelsen fbr f.ISB och såvitt galler p 2 och 3 uven av HSB 
Riksfbrbund. 

l. Beslut au avhanda tbreningen dc:ss fasta egendom eller 
tomtrftlt. 

2. Beslut om /lndring av dessa scadgar. Godkllllnande av 
stadgellJJdring;ibeslut fordras dock ej om !llrenineen 
beslutat ullrada ur HSB enligt § 15. 

J . Beslut an filreningen .skall trada i lilo-idation eller 
fusioneras med annan juridisk person. 

Upplöml•e 
§32 
Om fbreningen upplöses skall behallna tillgångar tillfalla 
mcdlcmmama i fllrhållande till lagenheternas insatser. 
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OM FÖRENINGEN 

§ 1 Bostadsrättsföreningens firma och 
säte 

Bostadsrättsföreningens firma är HSB 
Bostadsrättsförening Långpannan i 
Stockholm. Styrelsen har sitt säte i 
Stockholm. 

§ 2 Bostadsrättsföreningens ändamål 

Bostadsrättsföreningen har till ändamål 
att i bostadsrättsföreningens hus upplåta 
bostadslägenheter för permanent boende 
och lokaler åt medlemmarna till nyttjande 
utan tidsbegränsning och därmed främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen. 
Vidare har bostadsrättsföreningen till 
ändamål att främja studie- och fritids
verksamhet inom bostadsrättsföreningen 
samt för att stärka gemenskapen och 
tillgodose gemensamma intressen och 
behov, främja serviceverksamhet och 
tillgänglighet med anknytning till boendet. 
Bostadsrättsföreningen ska i all 
verksamhet värna om miljön genom att 
verka för en långsiktig hållbar utveckling. 

Bostadsrätt är den rätt i 
bostadsrättsföreningen, som en medlem 
har på grund av upplåtelsen. 

Medlem som har bostadsrätt kallas 
bostadsrättshavare. 

§ 3 Samverkan 

Bostadsrättsföreningen ska vara 
medlem i en HSB-förening, i det följande 
kallad HSB. HSB ska vara medlem i 
bostadsrättsföreningen. 

Bostadsrättsföreningens verksamhet 
ska bedrivas i samverkan med HSB. 

Bostadsrättsföreningen bör genom ett 
särskilt tecknat avtal uppdra åt HSB att 
biträda bostadsrättsföreningen i 
förvaltningen av dess angelägenheter och 
räkenskaper. 

ÖVERGÅNG AV 
BOSTADSRÄTT OCH 
MEDLEMSKAP 

§ 4 Form krav vid överlåtelse 

Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt 
genom köp ska upprättas skriftligen och 
skrivas under av säljaren och köparen. 
Köpehandlingen ska innehålla uppgift om 
den lägenhet som överlåtelsen avser 

samt ett pris. Motsvarande gäller vid byte 
och gåva. 

Om överlåtelseavtalet inte uppfyller 
formkraven är överlåtelsen ogiltig. 

§ 5 Rätt till medlemskap 

Inträde i bostadsrättsföreningen kan 
beviljas den som: 

1. kommer att erhålla bostadsrätt genom 
upplåtelse i bostadsrättsföreningens hus, 
eller 
2. övertar bostadsrätt i 
bostadsrättsföreningens hus 

Den som en bostadsrätt övergått till får 
inte nekas inträde i bostadsrätts
föreningen, om de villkor för medlemskap 
som föreskrivs i denna paragraf är 
uppfyllda och bostadsrättsföreningen 
skäligen bör godta honom som bostads
rättshavare. Om det kan antas att 
förvärvaren inte avser att bosätta sig 
permanent i bostadslägenheten har 
bostadsrättsföreningen i enlighet med 
bostadsrättföreningens ändamål rätt att 
neka medlemskap. 

Medlemskap får inte nekas på 
diskriminerande grund. 

Juridiska personer 

HSB ska beviljas medlemskap i 
bostadsrättsföreningen. 
Juridisk person som förvärvat bostadsrätt 
till en bostadslägenhet som inte är avsedd 
för fritidsändamål får nekas medlemskap. 
Kommun eller landsting som förvärvat 
bostadsrätt till bostadslägenhet får inte 
nekas medlemskap. 

En juridisk person som är medlem i 
bostadsrättsföreningen måste ha samtycke 
av bostadsrättsföreningens styrelse för att 
genom överlåtelse förvärva bostadsrätt till 
en bostadslägenhet som inte är avsedd för 
fritidsändamål. Samtycke behövs inte vid 
exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning 
om den juridiska personen hade panträtt i 
bostaden eller vid förvärv som görs av en 
kommun eller ett landsting. 

§ 6 Andelsförvärv 

Den som förvärvat andel i bostadsrätt till 
bostadslägenhet ska bevilj as medlemskap 
om bostadsrätten efter förvärvet innehas av 
makar, sambor eller andra med varandra 
varaktigt sammanboende närstående 
personer. 
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§ 7 Familjerättsliga förvärv 

Om en bostadsrätt övergått genom 
bodelning, arv, testamente, bolagsskifte 
eller liknande förvärv och förvärvaren inte 
antagits till medlem, får bostadsrätts
föreningen uppmana förvärvaren att inom 
sex månader från uppmaningen visa att 
någon, som inte får nekas medlemskap i 
bostadsrättsföreningen har förvärvat 
bostadsrätten och sökt medlemskap. Om 
uppmaningen inte följs, får bostadsrätten 
tvångsförsäljas enligt bostadsrättslagen för 
förvärvarens räkning. 

§ 8 Rätt att utöva bostadsrätten 
När en bostadsrätt övergått till ny 

innehavare, får denne utöva 
bostadsrätten endast om han eller hon är 
medlem eller beviljas medlemskap i 
bostadsrättsföreningen. 

Ett dödsbo efter en avliden bostads
rättshavare får utöva bostadsrätten trots 
att dödsboet inte är medlem i bostads
rättsföreningen. Tre år efter dödsfallet får 
bostadsrättsföreningen uppmana 
dödsboet att inom sex månader från 
uppmaningen visa att bostadsrätten har 
ingått i bodelning eller arvskifte eller att 
någon, som inte får nekas medlemskap i 
bostadsrättsföreningen, har förvärvat 
bostadsrätten och sökt medlemskap. Om 
uppmaningen inte följs, får bostadsrätten 
tvångsförsäljas för dödsboets räkning 
enligt bostadsrättslagen. 

En juridisk person som har panträtt i 
bostadsrätten och förvärvet skett genom 
tvångsförsäljning eller vid exekutiv 
försäljning, kan tre år efter förvärvet 
uppmanas att inom sex månader visa att 
någon, som inte får nekas medlemskap i 
bostadsrättsföreningen, har förvärvat 
bostadsrätten och sökt medlemskap. 

§ 9 Prövning av medlemskap 

Fråga om att anta en medlem avgörs av 
styrelsen. 

Styrelsen är skyldig att avgöra frågan 
om medlemskap inom en månad från det 
att skriftlig och fullständig ansökan om 
medlemskap tagits emot av bostadsrätts
föreningen. 

För att pröva frågan om medlemskap 
kan bostadsrättsföreningen komma att 
begära kreditupplysning avseende 
sökanden. 

§ 10 Nekat medlemskap 

En överlåtelse är ogiltig om den som 
bostadsrätten övergått till nekas 
medlemskap i bostadsrättsföreningen. 

Enligt bostadsrättslagen gäller särskilda 
regler vid exekutiv försäljning och 
tvångsförsälj ning. 

AVGIFTER TILL 
BOSTADSRÄTTS
FÖRENINGEN 

§ 11 Insats och årsavgift 

Årsavgiften fördelas mellan 
bostadsrättslägenheterna i förhållande till 
lägenheternas insatser. 

Årsavgiften ska täcka bostadsrätts
föreningens löpande verksamhet. 
Årsavgiftens storlek ska medge att 
reservering för underhåll av bostadsrätts
föreningens fastighet kan ske enligt 
upprättad underhållsplan. Om inre fond 
finns ingår även fondering för inre 
underhåll. 

Insats för lägenhet beslutas av styrelsen. 
Beslut om ändring av insats ska alltid 
beslutas av föreningsstämma. Regler för 
giltigt beslut anges i bostadsrättslagen. 

Styrelsen beslutar om årsavgiften storlek. 
Årsavgiften betalas månadsvis senast sista 
vardagen före varje kalendermånads början 
om inte styrelsen beslutar annat. Om inte 
årsavgiften betalas i rätt tid utgår 
dröjsmålsränta enligt räntelagen på den 
obetalda avgiften från förfallodagen till dess 
full betalning sker samt påminnelseavgift 
och inkassoavgift enligt lag om ersättning 
för inkassokostnader m m. 

I årsavgiften ingående ersättning för 
värme och varmvatten, elektricitet, 
sophämtning eller konsumtionsvatten kan 
beräknas efter förbrukning . För 
informationsöverföring kan ersättning 
bestämmas till lika belopp per lägenhet. 

§ 12 Upplåtelse-, överlåtelse- och 
pantsättningsavgift samt avgift för 
andrahandsupplåtelse 

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och 
pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut 
av styrelsen. 

Bostadsrättsföreningen får ta ut 
överlåtelseavgift av bostadsrättshavaren 
med högst 3,5 procent av prisbasbeloppet. 

Bostadsrättsföreningen får ta ut 
pantsättningsavgift av bostadsrättshavaren 
med högst 1,5 procent av prisbasbeloppet. 

Prisbasbeloppet bestäms enligt 
socialförsäkringsbalken och fastställs för 
överlåtelseavgift vid ansökan om 
medlemskap och för pantsättningsavgift vid 
underrättelse om pantsättning. 
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Avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut 
efter beslut av styrelsen. Bostadsrätts
föreningen får ta ut avgift för andrahands
upplåtelse av bostadsrättshavaren med 
högst 10 procent av prisbasbeloppet per år. 
Om en lägenhet upplåts under en del av ett 
år, beräknas den högsta tillåtna avgiften 
efter det antal kalendermånader som 
lägenheten är upplåten. 

Bostadsrättsföreningen får i övrigt inte 
ta ut särskilda avgifter för åtgärder som 
bostadsrättsföreningen ska vidta med 
anledning av lag eller författning. 

FÖRENINGSSTÄMMAN 

§ 13 Räkenskapsår och årsredovisning 

Bostadsrättsföreningens räkenskapsår 
omfattar tiden 1 januari - 31 december. 

Senast vid april månads slut ska 
styrelsen till revisorerna lämna års
redovisning. Denna består av 
förvaltningsberättelse, resultaträkning, 
balansräkning och tilläggsupplysningar. 

§ 14 Föreningsstämma 

Föreningsstämman är 
bostadsrättsföreningens högsta 
beslutande organ. 

Ordinarie föreningsstämma ska hållas 
inom sex månader efter utgången av 
varje räkenskapsår. 

Extra föreningsstämma ska hållas när 
styrelsen finner skäl till det. Extra 
föreningsstämma ska också hållas om det 
skriftl igen begärs av en revisor eller av 
minst en tiondel av samtliga 
röstberättigade. 

Begäran ska ange vilket ärende som 
ska behandlas. 

§ 15 Motioner 
Medlem, som önskar visst ärende 

behandlat på ordinarie föreningsstämma, 
ska skriftligen anmäla ärendet till 
styrelsen före februari månads utgång. 

§ 16 Kallelse till föreningsstämma 

Styrelsen kallar till föreningsstämma. 
Kallelse till föreningsstämma ska 

innehålla uppgift om de ärenden som ska 
förekomma på föreningsstämman. 

Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor 
före föreningsstämman och ska utfärdas 
senast två veckor före föreningsstämman. 

Kallelse sker genom anslag på lämplig 
plats inom bostadsrättsföreningens 
fastighet. Skriftlig kallelse ska enligt lag i 

vissa fall sändas till varje medlem vars 
postadress är känd för 
bostadsrättsföreningen. 

§ 17 Dagordning 

Ordinarie föreningsstämma 
Vid ordinarie föreningsstämma ska 

förekomma: 
1. föreningsstämmans öppnande 
2. val av stämmoordförande 
3. anmälan av stämmoordförandens 

val av protokollförare 
4. godkännande av röstlängd 
5. godkännande av dagordning 
6. val av två personer att jämte 

stämmoordföranden justera 
protokollet 

7. val av minst två rösträknare 
8. fråga om kallelse skett i behörig 

ordning 
9. genomgång av styrelsens 

årsredovisning 
10. genomgång av revisorernas 

berättelse 
11 . beslut om fastställande av 

resultaträkning och balansräkning 
12. beslut i anledning av 

bostadsrättsföreningens vinst eller 
förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 

13. beslut om ansvarsfrihet för 
styrelsens ledamöter 

14. beslut om arvoden och principer för 
andra ekonomiska ersättningar för 
styrelsens ledamöter, revisorer, 
valberedning och de andra 
förtroendevalda som valts av 
föreningsstämman 

15. beslut om antal styrelseledamöter 
och suppleanter 

16. val av styrelseledamöter och 
suppleanter 

17. presentation av HSB-ledamot 
18. beslut om antal revisorer och 

suppleant 
19. val av revisor/er och suppleant 
20. beslut om antal ledamöter i 

valberedningen 
21. val av valberedning, en ledamot 

utses till valberedningens 
ordförande 

22. val av ombud och ersättare till 
distriktsstämmor samt övriga 
representanter i HSB 

23. av styrelsen till föreningsstämman 
hänskjutna frågor och av 
medlemmar anmälda ärenden som 
angivits i kallelsen 

24. föreningsstämmans avslutande 
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Extra föreningsstämma 

På extra föreningsstämma ska 
kallelsen, utöver punkt 1-8 ovan, ange de 
ärenden som ska behandlas. 

§ 18 Rösträtt, ombud och biträde 

På föreningsstämma har varje medlem 
en röst. Innehar flera medlemmar 
bostadsrätt gemensamt har de 
tillsammans en röst. Innehar en medlem 
flera bostadsrätter i bostadsrätts
föreningen har medlemmen en röst. 

Medlem som inte betalat förfallen insats 
eller årsavgift har inte rösträtt. 

En medlems rätt vid föreningsstämma 
utövas av medlemmen personligen eller 
den som är medlemmens ställföreträdare 
enligt lag eller genom ombud. 

Ombud ska lämna in skriftlig daterad 
fullmakt. Fullmakten ska vara i original 
och gäller högst ett år från utfärdandet. 
Ombud får bara företräda en medlem. 

Medlem får på föreningsstämma 
medföra ett biträde. 

§ 19 Röstning 

Föreningsstämmans beslut utgörs av 
den mening som har fått mer än hälften 
av de avgivna rösterna eller vid lika 
röstetal den mening som 
stämmoordföranden biträder. 

Vid personval anses den vald som har 
fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal 
avgörs valet genom lottning om inte annat 
beslutas av föreningsstämman innan 
valet förrättas. 

För vissa beslut krävs särskild majoritet 
enligt bestämmelser i lag. 

Om röstsedel inte avlämnas eller 
röstsedel avlämnas utan röstningsuppgift 
(så kallad blank sedel) vid sluten 
omröstning anses inte röstning ha skett. 

§ 20 Protokoll vid föreningsstämma 

Ordföranden vid föreningsstämman ska 
se till att det förs protokoll. 

I fråga om protokollets innehåll gäller 
att: 

1. röstlängden ska tas in i eller bifogas 
protokollet 

2. föreningsstämmans beslut ska 
föras in i protokollet, samt 

3. om röstning har skett ska resultatet 
anges i protokollet 

Protokollet ska undertecknas av 
stämmoordföranden och av valda 
justerare. 

Senast tre veckor efter 
föreningsstämman ska det justerade 

protokollet hållas tillgängligt hos 
bostadsrättsföreningen för medlemmarna. 

Protokoll ska förvaras betryggande. 

STYRELSE, REVISION 
OCH VALBEREDNING 

§ 21 Styrelse 

Styrelsen består av lägst tre och högst 
elva styrelseledamöter med högst fyra 
suppleanter. Av dessa utses en styrelse
ledamot och högst en suppleant för denne 
av styrelsen för HSB. 

Föreningsstämman väljer övriga 
styrelseledamöter och suppleanter. 

Mandattiden är högst två år. 
Styrelseledamot och suppleant kan väljas 
om. Om helt ny styrelse väljs av 
föreningsstämman ska mandattiden för 
hälften, eller vid udda tal närmast högre 
antal, vara ett år. 

§ 22 Konstituering och firmateckning 

Styrelsen utser inom sig ordförande, 
vice ordförande och sekreterare. 
Styrelsen utser också organisatör för 
studie- och fritidsverksamheten inom 
bostadsrätts-föreningen. 

Bostadsrättsföreningens firma tecknas 
av styrelsen. Styrelsen kan utse högst 
fyra personer, varav minst två styrelse
ledamöter, att två tillsammans teckna 
bostadsrättsföreningens firma. 

§ 23 Beslutförhet 

Styrelsen är beslutför när fler än hälften 
av hela antalet styrelseledamöter är 
närvarande. Som styrelsens beslut gäller 
den mening de flesta röstande förenar sig 
om. Vid lika röstetal gäller den mening 
som styrelsens ordförande biträder. När 
minsta antal ledamöter är närvarande 
krävs enhällighet för giltigt beslut. 

§ 24 Protokoll vid styrelsesammanträde 

Vid styrelsens sammanträden ska det 
föras protokoll. Protokollet ska justeras av 
ordföranden för sammanträdet och den 
ytterligare ledamot som styrelsen utser. 

Styrelseledamot har rätt att få 
avvikande mening antecknad till 
protokollet. 

Endast styrelseledamot och revisor har 
rätt att ta del av styrelseprotokoll. 
Styrelsen förfogar över möjligheten att 
låta annan ta del av styrelsens protokoll. 

Protokoll ska förvaras betryggande. 
Protokoll från styrelsesammanträde ska 
föras i nummerföljd. 
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§ 25 Revisorer 

Revisorerna ska till antalet vara lägst 
två och högst tre, samt högst en 
suppleant. Av dessa utses alltid en 
revisor av HSB Riksförbund, övriga väljs 
av föreningsstämman. Mandattiden är 
fram till nästa ordinarie föreningsstämma. 

Revisorerna ska bedriva sitt arbete så 
att revisionen är avslutad och 
revisionsberättelsen lämnad senast den 
31 maj. Styrelsen ska lämna skriftlig 
förklaring till ordinarie föreningsstämma 
över gjorda anmärkningar i revisions
berättelsen. 

Arsredovisningshandlingar, 
revisionsberättelsen och styrelsens 
förklaring över gjorda anmärkningar i 
revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga 
för medlemmarna minst en vecka före 
den föreningsstämma på vilken de ska 
behandlas. 

§ 26 Valberedning 

Vid ordinarie föreningsstämma väljs 
valberedning. 

Mandattiden är fram till nästa ordinarie 
föreningsstämma. Valberedningen ska 
bestå av lägst två ledamöter. En ledamot 
utses av föreningsstämman till ordförande 
i valberedningen. 

Valberedningen bereder och föreslår 
personer till de förtroendeuppdrag som 
föreningsstämman ska tillsätta. 

Valberedningen ska till 
föreningsstämman lämna förslag på 
arvode och föreslå principer för andra 
ekonomiska ersättningar för styrelsens 
ledamöter och revisorer. 

FONDERING OCH 
UNDERHÅLL 

§ 27 Fonder 

Yttre fond 

Bostadsrättsföreningen ska ha fond för 
yttre underhåll. 

Styrelsen ska i enlighet med upprättad 
underhållsplan reservera respektive ta i 
anspråk medel för yttre underhåll. 

Inre fond 

Bostadsrättsföreningen kan ha fond för 
inre underhåll av bostadsrättslägenheter. 

överföring till fond för inre underhåll 
bestäms av styrelsen. 

Bostadsrättshavare får för att bekosta 
inre underhåll av lägenhet använda sig av 

den del av fonden som tillhör 
bostads rättsläg enheten. 

Bostadsrättslägenhetens andel av 
fonden bestäms utifrån förhållandet 
mellan insatsen för lägenheten och 
samtliga insatser för bostadsrätts
lägenheter i bostadsrättsföreningen, med 
avdrag för gjorda uttag. 

§ 28 Underhållsplan 

Styrelsen ska: 
1. upprätta en underhållsplan för 

genomförande av underhåll av 
bostadsrättsföreningens fastighet 

2. årligen budgetera för att säkerställa 
att tillräckliga medel finns för 
underhåll av 
bostadsrättsföreningens fastighet 

3. se till att bostadsrättsföreningens 
egendom besiktigas i lämplig 
omfattning och i enlighet med 
bostadsrättsföreningens 
underhållsplan, samt 

4. regelbundet uppdatera 
underhållsplanen 

§ 29 Över- och underskott 

Det över- eller underskott som kan 
uppstå på bostadsrättsföreningens 
verksamhet ska, efter 
underhållsfondering, balanseras i ny 
räkning. 

BOSTADSRÄTTS
FRÅGOR 

§ 30 Utdrag ur lägenhetsförteckning 

Bostadsrättshavare har rätt att få utdrag 
ur lägenhetsförteckningen beträffande sin 
bostadsrätt. Utdraget ska ange: 

1. lägenhetens beteckning, 
belägenhet, rumsantal och övriga 
utrymmen 

2. dagen för Bolagsverkets 
registrering av den ekonomiska 
plan som ligger till grund för 
upplåtelsen 

3. bostadsrättshavarens namn 
4. insatsen för bostadsrätten 
5. vad som finns antecknat rörande 

pantsättning av bostadsrätten, samt 
6. datum för utfärdandet 

§ 31 Bostadsrättshavarens ansvar 

Bostadsrättshavaren ska på egen 
bekostnad hålla lägenheten i gott skick. 
Det innebär att bostadsrättshavaren 
ansvarar för att såväl underhålla som 
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reparera lägenheten och att bekosta 
åtgärderna. 

Bostadsrättshavaren bör teckna 
försäkring som omfattar 
bostadsrättshavarens underhålls- och 
reparationsansvar som följer av lag och 
dessa stadgar. Om bostadsrätts
föreningen tecknat en motsvarande 
försäkring till förmån för bostadsrätts
havaren svarar bostadsrättshavaren i 
förekommande fall för självrisk och 
kostnaden för åldersavdrag. 

Bostadsrättshavaren ska följa de 
anvisningar som bostadsrättsföreningen 
lämnar beträffande installationer 
avseende avlopp, värme, gas, el, vatten, 
ventilation och anordning för informations
överföring. För vissa åtgärder i 
lägenheten krävs styrelsens tillstånd 
enligt§ 37. De åtgärder bostadsrätts
havaren vidtar i lägenheten ska alltid 
utföras fackmässigt. 

Till lägenheten hör bland annat: 

1. ytskikt på rummens väggar, golv och 
tak jämte den underliggande 
behandling som krävs för att anbringa 
ytskiktet på ett fackmässigt sätt. 
Bostadsrättshavaren ansvarar också 
för fuktisolerande skikt i badrum och 
våtrum 

2. icke bärande innerväggar 
3. inredning i lägenheten och övriga 

utrymmen tillhörande lägenheten, 
exempelvis: sanitetsporslin, 
köksinredning, vitvaror såsom kyl/frys 
och tvättmaskin; bostadsrättshavaren 
svarar också för vattenledningar, 
avstängningsventiler och i 
förekommande fall 
anslutningskopplingar på 
vatten ledning till denna inredning 

4. lägenhetens ytter- och innerdörrar 
med tillhörande lister, foder, karm, 
tätningslister, gångjärn, beslag, 
brevinkast, lås inklusive nycklar, 
nyckeltub, handtag m m. 
Bostadsrättsföreningen svarar dock 
för målning av ytterdörrens yttersida. 
Vid byte av lägenhetens ytterdörr ska 
den nya dörren motsvara de normer 
som vid utbytet gäller för 
brandklassning och ljuddämpning 

5. glas i fönster och dörrar samt spröjs 
på fönster och i förekommande fall 
isolerglaskassett 

6. till fönster och fönsterdörr hörande 
beslag, handtag, gångjärn, tätnings
lister samt målning; bostadsrätts
föreningen svarar dock för målning av 
utifrån synliga delar av fönster/ 
fönsterdörr 

7. målning av radiatorer och 
värmeledningar 

8. ledningar för avlopp, gas, vatten och 
anordningar för informations
överföring till de delar de är synliga i 
lägenheten och betjänar endast den 
aktuella lägenheten 

9. armaturer för vatten (blandare, 
duschmunstycke med mera) inklusive 
packning , avstängningsventiler och 
anslutningskopplingar på 
vattenledning 

10. klämringen runt golvbrunnen, 
rensning av golvbrunn och vattenlås 

11. eldstäder och braskaminer 
12. köksfläkt, kolfilterfläkt, spiskåpa, 

ventilationsdon och ventilationsfläkt 
om de inte är en del av husets 
ventilationssystem. Installation av 
anordning som påverkar husets 
ventilation kräver styrelsens tillstånd 

13. säkringsskåp, samtliga elledningar i 
lägenheten samt brytare, eluttag och 
fasta armaturer 

14. brandvarnare, samt 
15. elburen golvvärme och handdukstork 

som bostadsrättshavare försett 
lägenheten med 

Ingår i bostadsrättsupplåtelsen förråd, 
garage eller annat lägenhetskomplement 
har bostadsrättshavaren samma 
underhålls- och reparationsansvar för 
dessa utrymmen som för lägenheten 
enligt ovan. Detta gäller även mark som 
är upplåten med bostadsrätt. 

Om lägenheten är' utrustad med 
balkong, altan eller hör till lägenheten 
mark/uteplats som är upplåten med 
bostadsrätt svarar bostadsrättshavaren 
för renhållning och snöskottning. För 
balkong/altan svarar bostadsrättshavaren 
för målning av insida av balkongfront/ 
altanfront samt golv. Målning utförs enligt 
bostadsrättsföreningens instruktioner. Om 
lägenheten är utrustad med takterrass 
ska bostadsrättshavaren därutöver se till 
att avrinning för dagvatten inte hindras. 
Vad avser mark/uteplats är bostadsrätts
havaren skyldig att följa bostadsrätts
föreningens anvisningar gällande skötsel 
av marken/uteplatsen. 

Bostadsrättshavaren är skyldig att till 
bostadsrättsföreningen anmäla fel och 
brister i sådan lägenhetsutrustning/ 
ledningar som bostadsrättsföreningen 
svarar för enligt denna stadge
bestämmelse eller enligt lag. 

§ 32 Bostadsrättsföreningens ansvar 

Bostadsrättsföreningen svarar för att 
huset och bostadsrättsföreningens fasta 
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egendom, med undantag för bostadsrätts
havarens ansvar enligt§ 31, är väl 
underhållet och hålls i gott skick. 

Bostadsrättsföreningen svarar vidare för 
underhåll och reparationer av följande: 

1. ledningar för avlopp, värme, gas, 
elektricitet och vatten, om 
bostadsrättsföreningen har försett 
lägenheten med ledningarna och 
dessa tjänar fler än en lägenhet (så 
kallade stamledningar) 

2. ledningar för avlopp, gas, vatten 
och anordningar för informations
överföring som bostadsrätts
föreningen försett lägenheten med 
och som finns i golv, tak, lägenhets
avskiljande eller bärande vägg 

3. radiatorer och värmeledningar i 
lägenheten som bostadsrätts
föreningen försett lägenheten med 

4. räkgångar (ej räkgångar i 
kakelugnar) och ventilationskanaler, 
inkluderat hela ventilationssystemet 
inklusive venti lationsdon samt även 
för spiskåpa/köksfläkt som utgör del 
av husets ventilation, samt 

5. i förekommande fall för brevlåda, 
postbox och staket 

§ 33 Brand- och vattenledningsskada 
samt ohyra 

För reparation på grund av brandskada 
eller vattenledningsskada (skada på 
grund av utströmmande tappvatten) 
svarar bostadsrättshavaren endast i 
begränsad omfattning i enlighet med 
bostadsrättslagen. 

Detta gäller även i tillämpliga delar om 
det finns ohyra i lägenheten. 

§ 34 Bostadsrättsföreningens 
övertagande av underhållsåtgärd 

Bostadsrättsföreningen får utföra 
reparation samt byta inredning och 
utrustning som bostadsrättshavaren enligt 
§ 31 ska svara för. Ett sådant beslut ska 
fattas av föreningsstämma och får endast 
avse åtgärd som företas i samband med 
omfattande underhåll eller ombyggnad av 
bostadsrättsföreningens hus och som 
berör bostadsrättshavarens lägenhet. 

§ 35 Förändring av bostadsrättslägenhet 

Om ett beslut som fattats på 
föreningsstämma innebär att en lägenhet 
som upplåtits med bostadsrätt kommer att 
förändras eller i sin helhet behöva tas i 
anspråk av bostadsrättsföreningen med 
anledning av en om- eller tillbyggnad ska 
bostadsrättshavaren ha gått med på 
beslutet. Om bostadsrättshavaren inte ger 

sitt samtycke till förändringen, blir beslutet 
ändå giltigt om minst två tredjedelar av de 
röstande har gått med på det och beslutet 
dessutom har godkänts av 
hyresnämnden. 

§ 36 Avhjälpande av brist 

Om bostadsrättshavaren försummar sitt 
ansvar för lägenhetens skick så att 
annans säkerhet äventyras eller det finns 
risk för omfattande skador på annans 
egendom och inte efter uppmaning 
avhjälper bristen i lägenhetens skick så 
snart som möjligt, får bostadsrätts
föreningen avhjälpa bristen på 
bostadsrättshavarens bekostnad. 

§ 37 Ingrepp i lägenhet 

Bostadsrättshavaren får inte utan 
styrelsens skriftliga tillstånd i lägenheten 
utföra åtgärd som innefattar: 

1. ingrepp i en bärande konstruktion 
2. ändring av befintliga ledningar för 

avlopp, värme, gas eller vatten, 
eller 

3. annan väsentlig förändring av 
lägenheten 

Styrelsen får bara vägra att medge 
tillstånd till en åtgärd som avses i första 
stycket om åtgärden är till påtaglig skada 
eller olägenhet för 
bostadsrättsföreningen. 

§ 38 Användning av bostadsrätten 

Vid användning av lägenheten ska 
bostadsrättshavaren se till att de som bor 
i omgivningen inte utsätts för störningar 
som i sådan grad kan vara skadliga för 
hälsan eller annars försämra deras 
bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. 
Bostadsrättshavaren ska även i övrigt vid 
sin användning av lägenheten iaktta allt 
som fordras för att bevara sundhet, 
ordning och gott skick inom eller utanför 
huset. 

Bostadsrättshavaren ska hålla 
noggrann tillsyn över att dessa 
åligganden fullgörs också av de som hör 
till bostadsrättshavarens hushåll, de som 
besöker bostadsrättshavaren som gäst, 
någon som bostadsrättshavaren har 
inrymt eller någon som på uppdrag av 
bostadsrättshavaren utför arbete i 
lägenheten. 

Bostadsrättsföreningen kan anta 
ordningsregler. Ordningsreglerna ska 
vara i överensstämmelse med ortens sed. 
Bostadsrättshavaren ska följa 
bostadsrättsföreningens ordningsregler. 
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Om det förekommer störningar i 
boendet ska bostadsrättsföreningen ge 
bostadsrättshavaren tillsägelse att se till 
att störningarna omedelbart upphör. Det 
gäller inte om bostadsrättshavaren sägs 
upp med anledning av att störningarna är 
särskilt allvarliga med hänsyn till deras art 
eller omfattning. 

Om bostadsrättshavaren vet eller har 
anledning att misstänka att ett föremål är 
behäftat med ohyra får detta inte tas in i 
lägenheten. 

§ 39 Tillträde till lägenheten 

Företrädare för bostadsrättsföreningen 
har rätt att få komma in i lägenheten när 
det behövs för tillsyn eller för att utföra 
arbete som bostadsrättsföreningen svarar 
för eller för att avhjälpa brist när 
bostadsrättshavaren försummar sitt 
ansvar för lägenhetens skick. 

När bostadsrättshavaren har avsagt sig 
bostadsrätten eller när bostadsrätten ska 
tvångsförsäljas är bostadsrättshavaren 
skyldig att låta lägenheten visas på 
lämplig tid. Bostadsrättsföreningen ska se 
till att bostadsrättshavaren inte drabbas 
av större olägenhet än nödvändigt. 

Bostadsrättsföreningen har rätt att 
komma in i lägenheten och utföra 
nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i 
huset eller på marken. 

Om bostadsrättshavaren inte lämnar 
tillträde när bostadsrättsföreningen har 
rätt till det kan bostadsrättsföreningen 
ansöka om särskild handräckning vid 
kronofogdemyndigheten. 

§ 40 Andrahandsupplåtelse 

En bostadsrättshavare får upplåta sin 
lägenhet i andra hand till annan för 
självständigt brukande endast om styrelsen 
ger sitt skriftliga samtycke. Styrelsens 
samtycke bör begränsas till viss tid och ska 
lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för 
upplåtelsen och bostadsrättsföreningen inte 
har någon befogad anledning att vägra 
samtycke. 

Om inte samtycke till andrahands
upplåtelse lämnas av styrelsen får 
bostadsrättshavaren ändå upplåta sin 
lägenhet i andra hand om hyresnämnden 
lämnar sitt tillstånd. 

När en juridisk person innehar en 
bostadslägenhet kan samtycke till 
andrahandsupplåtelse endast nekas om 
bostadsrättsföreningen har befogad 
anledning. 

Samtycke till andrahandsupplåtelse 
behövs inte: 

1. om en bostadsrätt har förvärvats vid 
exekutiv försäljning eller tvångs
försäljning enligt bostadsrättslagen 
av en juridisk person som hade 
panträtt i bostadsrätten och som 
inte antagits till medlem i 
bostadsrättsföreningen, eller 

2. om lägenheten är avsedd för 
permanentboende och 
bostadsrätten till lägenheten 
innehas av en kommun eller ett 
landsting 

När samtycke inte behövs ska 
bostadsrättshavaren genast meddela 
styrelsen om andrahandsupplåtelsen. 

§ 41 Inrymma utomstående 

Bostadsrättshavaren får inte inrymma 
utomstående personer i lägenheten, om 
det kan medföra men för bostadsrätts
föreningen eller någon annan medlem i 
bostadsrättsföreningen. 

§ 42 Ändamål med bostadsrätten 

Bostadsrättshavaren får inte använda 
lägenheten för något annat ändamål än 
det avsedda. 

Bostadsrättsföreningen får dock endast 
åberopa avvikelse som är av avsevärd 
betydelse för bostadsrättsföreningen eller 
någon medlem i bostadsrättsföreningen. 

§ 43 Avsägelse av bostadsrätt 

En bostadsrättshavare får avsäga sig 
bostadsrätten tidigast efter två år från 
upplåtelsen och därigenom bli fri från sina 
förpliktelser som bostadsrättshavare. 
Avsägelsen ska göras skriftligen hos 
styrelsen. 

Vid en avsägelse övergår bostadsrätten 
till bostadsrättsföreningen vid det 
månadsskifte som inträffar närmast efter 
tre månader från avsägelsen eller vid det 
senare månadsskifte som angetts i 
avsägelsen. 

§ 44 Förverkandegrunder 

Nyttjanderätten till en lägenhet som 
innehas med bostadsrätt och som tillträtts 
är förverkad och bostadsrättsföreningen har 
rätt att säga upp bostadsrättshavaren till 
avflyttning enligt följande: 

1. Dröjsmål med insats eller 
upplåtelseavgift 

om bostadsrättshavaren dröjer med att 
betala insats eller upplåtelseavgift utöver 
två veckor från det att bostadsrätts-
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föreningen efter förfallodagen anmanat 
bostadsrättshavaren att fullgöra sin 
betalningsskyldighet 

2. Dröjsmål med årsavgift eller avgift för 
andrahandsupplåtelse 

om bostadsrättshavaren dröjer med att 
betala årsavgift eller avgift för 
andrahandsupplåtelse, när det gäller en 
bostadslägenhet, mer än en vecka efter 
förfallodagen eller, när det gäller en lokal, 
mer än två vardagar efter förfallodagen 

3. Olovlig upplåtelse i andra hand 
om bostadsrättshavaren utan 

nödvändigt samtycke eller tillstånd 
upplåter lägenheten i andra hand 

4. Annat ändamål 
om lägenheten används för annat 

ändamål än det avsedda 

5. Inrymma utomstående 
om bostadsrättshavaren inrymmer 

utomstående personer till men för 
bostadsrättsföreningen eller annan 
medlem 

6. Ohyra 
om bostadsrättshavaren eller den, som 

lägenheten upplåtits till i andra hand, 
genom vårdslöshet är vållande till att det 
finns ohyra i lägenheten eller om 
bostadsrättshavaren genom att inte utan 
oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om 
att det finns ohyra i lägenheten bidrar till 
att ohyran sprids i huset 

7. Vanvård, störningar och liknande 
om lägenheten på annat sätt vanvårdas 

eller om bostadsrättshavaren eller den 
som bostadsrätten är upplåten till i andra 
hand utsätter boende i omgivningen för 
störningar, inte iakttar sundhet, ordning 
och gott skick eller inte följer 
bostadsrättsföreningens ordningsregler 

8. Vägrat tillträde 
om bostadsrättshavaren inte lämnar 

tillträde till lägenheten när bostadsrätts
föreningen har rätt till tillträde och 
bostadsrättshavaren inte kan visa en giltig 
ursäkt för detta 

9. Skyldighet av synnerlig vikt 
om bostadsrättshavaren inte fullgör 

skyldighet som går utöver det han ska 
göra enligt bostadsrättslagen och det 
måste anses vara av synnerlig vikt för 
bostadsrättsföreningen att skyldigheten 
fullgörs, samt 

10. Brottsligt förfarande 
om lägenheten helt eller till väsentlig del 

används för näringsverksamhet eller 
därmed likartad verksamhet, vilken utgör 
eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår 
brottsligt förfarande eller om lägenheten 
används för tillfälliga sexuella förbindelser 
mot ersättning. 

En uppsägning ska vara skriftlig. 

Nyttjanderätten är inte förverkad, om 
det som ligger bostadsrättshavaren till 
last är av ringa betydelse. 

Rättelseanmodan, uppsägning och 
särskilda bestämmelser 

Punkt 3-5 och 7-9 
Uppsägning enligt punkt 3-5 eller 7-9 

får ske om bostadsrättshavaren låter bli 
att efter tillsägelse vidta rättelse utan 
dröjsmål. 

Punkt 1-6 och 7-9 
Ar nyttjanderätten enligt punkt 1-5 eller 

7-9 förverkad men sker rättelse innan 
bostadsrättsföreningen har sagt upp 
bostadsrättshavaren till avflyttning, får 
bostadsrättshavaren inte därefter ski ljas 
från lägenheten på den grunden. Detta 
gäller inte om nyttjanderätten är förverkad 
på grund av särskilt allvarliga störningar i 
boendet. 

Bostadsrättshavaren får inte heller 
skiljas från lägenheten enligt punkt 6 eller 
9 om bostadsrättsföreningen inte har sagt 
upp bostadsrättshavaren till avflyttning 
inom tre månader från den dag då 
bostadsrättsföreningen fick reda på 
förhållande som avses. 

Punkt 2 
Ar nyttjanderätten enligt punkt 2 förverkad 

på grund av dröjsmål med betalning av 
årsavgift eller avgift för andrahands
upplåtelse, och har bostadsrättsföreningen 
med anledning av detta sagt upp 
bostadsrättshavaren till avflyttning, får 
denne på grund av dröjsmålet inte skiljas 
från lägenheten: 

1. om avgiften - när det är fråga om 
en bostadslägenhet - betalas inom 
tre veckor från det att bostadsrätts
havaren har delgetts underrättelse 
om möjligheten att få tillbaka 
lägenheten genom att betala 
avgiften inom denna tid, och 
meddelande om uppsägningen och 
anledningen till denna har lämnats 
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till socialnämnden i den kommun 
där lägenheten är belägen 

2. om avgiften - när det är fråga om 
en lokal - betalas inom två veckor 
från det att bostadsrättshavaren har 
delgetts underrättelse om 
möjligheten att få tillbaka 
lägenheten genom att betala 
avg iften inom denna tid 

Är det fråga om en bostadslägenhet får en 
bostadsrättshavare inte heller skiljas från 
lägenheten om bostadsrättshavaren har 
varit förhindrad att betala avgiften inom den 
tid som anges i första stycket 1 på grund av 
sjukdom eller liknande oförutsedd 
omständighet och avgiften har betalats så 
snart det var möjligt, dock senast när 
tvisten om avhysning avgörs i första 
instans. 

Vad som sägs i första stycket gäller inte 
om bostadsrättshavaren, genom att vid 
upprepade ti llfällen inte betala avgiften, har 
åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att 
bostadsrättshavaren skäligen inte bör få 
behålla lägenheten. 

Beslut om avhysning får meddelas 
tidigast tredje vardagen efter utgången av 
den tid som anges i första stycket 1 eller 
2. 

Punkt 3 
Uppsägning enligt punkt 3 får dock. om 

det är fråga om en bostadslägenhet, inte 
ske om bostadsrättshavaren utan 
dröjsmål ansöker om tillstånd till 
upplåtelsen och får ansökan beviljad. 

Bostadsrättshavaren får endast skiljas 
från lägenheten om bostadsrätts
föreningen har sagt till bostadsrätts
havaren att vidta rättelse. Uppmaningen 
att vidta rättelse ska ske inom två 
månader från den dag då bostadsrätts
föreningen fick reda på förhållande som 
avses i punkt 3. 

Punkt 7 
Vid särskilt allvarliga störningar i 

boendet gäller vad som sägs i punkt 7 
även om någon ti llsägelse om rättelse 
inte har skett. Tillsägelse om rättelse ska 
alltid ske om bostadsrätten är upplåten i 
andra hand. 

Innan uppsägning får ske av 
bostadslägenhet enligt punkt 7 ska 
socialnämnden underrättas. Vid särski lt 
allvarliga störningar får uppsägning ske 
utan underrättelse till socialnämnden, en 
kopia av uppsägningen ska dock skickas 
till socialnämnden. 

Punkt 10 

En bostadsrättshavare kan skiljas från 
lägenheten enligt punkt 1 O endast om 
bostadsrättsföreningen har sagt upp 
bostadsrättshavaren till avflyttning inom 
två månader från det att bostadsrätts
föreningen fick reda på förhållandet. Om 
det brottsliga förfarandet har angetts till 
åtal eller om förundersökning har inletts 
inom samma tid, har bostadsrätts
föreningen dock kvar sin rätt till 
uppsägning intill dess att två månader har 
gått från det att domen i brottmålet har 
vunnit laga kraft eller det rättsliga 
förfarandet har avslutats på något annat 
sätt. 

§ 45 Vissa meddelanden 

När meddelande enligt nedan har 
skickats från bostadsrättsföreningen i 
rekommenderat brev under mottagarens 
vanliga adress har bostadsrättsföreningen 
gjort vad som krävs av den: 

1. tillsägelse om störningar i boendet 
2. tillsägelse att avhjälpa brist 
3. uppmaning att betala insats eller 

upplåtelseavgift 
4. tillsägelse att vidta rättelse 
5. meddelande till socialnämnden 
6. underrättelse till panthavare 

angående obetalda avgifter till 
bostadsrättsföreningen 

7. uppmaning ti ll jurid iska personer, 
dödsbon med flera angående nekat 
medlemskap 

Andra meddelanden till medlemmarna 
sker genom anslag på lämplig plats inom 
föreningens fastighet eller genom brev. 

SÄRSKILDA BESLUT 

§ 46 Bostadsrättsföreningens fastighet 
och tomträtt 

Styrelsen eller firmatecknare får inte 
utan föreningsstämmans godkännande 
avhända bostadsrättsföreningens 
fastighet, del av fastighet eller tomträtt. 

Styrelsen eller firmatecknare får inte 
heller riva eller besluta om väsentliga 
förändringar av bostadsrättsföreningens 
hus eller mark såsom väsentliga till-, ny
och ombyggnader av sådan egendom. 

Styrelsen eller firmatecknare får ansöka 
om inteckning eller annan inskrivning i 
bostadsrättsföreningens fastighet eller 
tomträtt. 

§ 47 Särskilda regler för giltigt beslut 
För giltigheten av följande beslut krävs 

godkännande av styrelsen för HSB: 

Sida 13av14 

33



1. beslut att överlåta bostadsrätts
föreningens fastighet, del av 
fastighet eller tomträtt 

2. beslut om ändring av bostadsrätts
föreningens stadgar 

För giltigheten av följande beslut krävs 
godkännande av styrelsen för HSB och 
HSB Riksförbund: 

3. beslut att bostadsrättsföreningen 
ska träda i likvidation eller 
fusioneras med annan juridisk 
person 

4. beslut om ändring av bostadsrätts
föreningens stadgar som inte 
överensstämmer med av HSB 
Riksförbund rekommenderade 
normalstadgar för bostadsrätts
föreningar 

Stadgarna antagna vid föreningsstämma 2015-

Firmatecknares namnteckningar 

Godkännes HSB Stockholm ekonomisk förening 

§ 48 Utträde ur HSB 

Om ett beslut innebär att 
bostadsrättsföreningen begär sitt utträde 
ur HSB blir beslutet giltigt om det fattas 
på två på varandra följande förenings
stämmor och på den senare förenings
stämman biträtts av minst två tredjedelar 
av de röstande. 

Vid utträde ur HSB ska bostadsrätts
föreningens stadgar och firma ändras 
utan tillämpning av§ 47. 

§ 49 Upplösning 

Om bostadsrättsföreningen upplöses 
ska behållna tillgångar tillfalla 
medlemmarna i förhållande till 
bostadsrättslägenheternas insatser. 

och 2015-

Godkännes HSB Riksförbund ekonomisk förening 

Bengt Persson I enligt fullmakt 14-08-11 
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Ordningsregler 
För boende i Brf. Långpannan 

Vad du behöver tänka på för allas trivsel och trevnad! 

Att vara medlem i en bostadsrätts förening är inte bara ett sätt att bo, utan ett sätt att leva. Det 

innebär att äga husen och utemiljön och att tillsammans ansvara för skötsel, ekonomi och underhåll 

av fastigheterna och gården. Du äger inte din lägenhet utan du äger en andel av föreningen. 

Hälsa på varandra på gården. Det får dessutom ovälkomna gäster att känna sig "uppmärksammade". 

Tänk på att ditt golv är din grannes tak. Vid renovering försök att förlägga arbetet på vardagar och 

inte senare än kl. 19 samt på helger mellan kl. 11-17 dessutom undvika arbete vid storhelger. 

Hushållssopor slängs i avsedda behållare på parkeringen {vid Mickelbergsvägen), på samma plats 

finns även kärl för sortering av matavfall och returpapper. Grovsopor slängs i grovsoprummet på 

parkeringen {vid Fredrika Bremers gata) där finns kärl för blandavfall, elektronik och batterier. 

Skrymmande- och farligt avfall kör du själv till återvinningscentralen (i Sätra industriområde). 

Använd gärna piskställningarna på gården och skaka exempelvis inte dina mattor från balkongen. 

För att sänka föreningens värmekostnader och hålla gårdens djur borta från trappuppgångarna så se 

gärna till att portar och dörrar till källare är stängda och går i lås efter dig. Stäng gärnå öppna dörrar. 

Om något skulle hända är trapphuset är din utrymningsväg. Av brandsäkerhetsskäl får därför inget 

förvaras i trapphuset, till exempel barnvagnar, cyklar, blommor och mattor. 

Det är tillåtet att röka utomhus, men rök inte i anslutning till portarna. Kom dessutom ihåg att inte 

kasta ut fimpar från balkongen, genom fönster eller på marken där du står. Ta hand om dem och 

kasta dem väl släckta i soporna. 

På gården finns det gemensamma grillplatser, använd gärna dessa. Det är inte tillåtet av 

brandsäkerhetsskäl att grilla (med eld) på balkongen. Förvara inte brandfarliga föremål i värme eller 

direkt solljus. 

Det är godkänt att stanna bilen 5 minuter för av-/ pålastning på gården, men det är inte godkänt att 

parkera. Sänk hastigheten för våra barns skull. Stäng bommarna både när du kör in och ut. 

När du tvättat klart städa av maskinerna du använt. Om den som bokat en tid inte börjat tvätta inom 

30 minuter är tiden förverkad och för övertas av annan. På lördagar & söndagar är första och sista 

tiden inställda. Tänk på ljudvolymen i tvättstugan så att tvättstugans närmaste grannar inte störs. 

Användning av tvättstugan sker på egen risk. 

Alla är varmt välkomna på föreningens städdagar vår och höst samt årsstämman i maj/juni. 

Brf. Långpannans styrelse och Föreningsstämma vädjar till alla att respekterar och försöker följa 

dessa ordningsregler för allas trevnad. 

Vid frågor kontakta styrelsen via kontaktformuläret på hemsidan www.hannarydh.se 
eller via e-post styrelsen@hannarydh.se 
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Beslutsunderlag 

Bostadsrättstillägg 

Styrelsen i Brf. Långpannan föreslår föreningsstämman besluta att skaffa kollektivt 

bostadsrättstillägg för alla bostadsrätter i föreningen . 

Detta betyder att bostadsrättsinnehavarna inte behöver teckna denna del av hemförsäkringen 

själva. 

En till fördel är att vid en uppkommen skada där bostadsrättstillägget täcker är att samma bolag 

har både den boendes försäkring samt föreningens fastighetsförsäkring. Föreningen säkerställer 

även gemensamt att alla bostadsrättsinnehavare har den försäkring som behövs för att skydda 

föreningens gemensamma fastigheter och ekonomiska intressen. 

Fördelar 

• Bostadsrättsinnehavarna behöver inte t eckna försäkringen själva. 

• Tecknande av gemensamt kollektivt bostadsrättstillägg är billigare än om varje medlem 

enskilt tecknar försäkringen. 

• Styrelsen, och i förlängningen även föreningen, kan känna sig trygg med att samtliga 

bostadsrättsinnehavare är rätt försäkrade. 

• Det underlätta r vid skadereglering då samma bolag reglera r både fastighetens och den 

boendes skada. 

Försäkringsgivare för bostadsrättsrättstillägget är samma som för föreningens 

fastighetsförsäkring, för närvarande Folksam. 

Avgiften som för närvarande är 24 kr per månad och lägenhet (enligt offert) tas ut som en 

separat avgift tillsammans med avierna för årsavgiften. 

Detta gäller bara bostadsrättsinnehavare och inte hyresrätter eftersom denna del redan täcks av 

fastighetsförsäkringen. Den boende behöver själv teckna hemförsäkring. 

Förslag till beslut 

Att t eckna gemensamt bostadsrättstillägg för samtliga bostadsrätter i föreningen från och med 1 

oktober 2016 samt att avgiften tas ut separat tillsammans med årsavgiften. 

Vid frågor kontakta styrelsen via kontaktformuläret på hemsidan www.hannarydh.se 
eller via e-post styrelsen@hannarydh.se 
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Valberedningens förslag 

Valberedningens förslag till föreningsstämman 2 juni 2016 

Styrelsen utökas med 1 ordinarie ledamot och 1 suppleant. Vilket innebär 7 ordinarie varav 1 

utsedd av HSB och 3 suppleanter. 

Ordinarie ledamöter 2 år 

Marie-Louise Holmlund, port 6 (omval) 

Staffan Törnqvist, port 8 (omval) 

Dejan Vranjes, port 36 (nyval) 

Fyllnadsval ordinarie ledamot 1 år 

Veronica Agnoletto, port 36 (nyval) 

Suppleanter 1 år 

Carl-Gustaf Dahlqvist, port 4 (omval) 

Victor Argner, port 46 (nyval) 

Anders Elmgren, port 36 (nyval) 

Kvarsittande ordinarie ledamöter 

Thoralf Axelsson, port 36 

Eira Fuchs, port 4 

Ordinarie revisor 1 år 

Susanne Silfverberg, port 18 (omval) 

Suppleant revisor 1 år 

Dick Tinkhof, port 28 (omval) 

Valberedningen brf. Långpannan 
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Fullmakt 

Varje medlem har en röst. 
Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt, har de ändå bara en röst 
tillsammans. 
Om en medlem äger flera bostadsrätter i föreningen, har denne ändå bara en 
röst. 

Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. 
Endast medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, annan 
närstående(=förälder, syskon eller barn) eller annan medlem får vara ombud. 

Ombud får bara företräda en medlem. 

Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller högst ett år efter utfärdandet. 

Ort ……………………………………….       Datum ……………………..... 

Fullmakt för ……………………………………………………………………… 

att företräda bostadsrättshavaren ………………………………………………… 

Lägenhetsnummer ………..……….. i brf ………………………...……………... 

Bostadsrättshavarens egenhändiga namnteckning: 

……………………………………………………………………………………. 

(Namnförtydligande) ………………………………………………….................. 

(Fullmakten behöver inte vara bevittnad) 
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Ordlista 
 
Årsredovisning: Består av en förvaltningsberättelse 
samt den ekonomiska redovisningen. 
 
Förvaltningsberättelse: Den del av 
årsredovisningen som i text förklarar verksamheten 
kallas förvaltningsberättelse (ibland 
verksamhetsberättelse eller styrelseberättelse). 
Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft 
uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak 
förekommit samt redovisar en del fakta om antalet 
medlemmar m m. 
 
Den ekonomiska redovisningen, bokslutet, följer 
den EU-anpassade årsredovisningslagen. 
Redovisningen består av resultaträkning, 
balansräkning och noter. I resultat- och 
balansräkningarna redovisas klumpsummor. Noterna 
innehåller mer detaljerad information. 
 
Resultaträkningen visar vilka intäkter respektive 
kostnader föreningen har haft under året. Intäkter 
minus kostnader = årets överskott/underskott. 
För en bostadsrättsförening gäller det nu inte att få 
så stort överskott som möjligt, utan istället att 
anpassa intäkterna till kostnaderna. Med andra ord 
ska årsavgifterna beräknas så att de täcker de 
kostnader (inklusive avsättning till fonder) som man 
väntar ska uppkomma. Föreningsstämman beslutar 
efter förslag från styrelsen hur resultatet ska 
hanteras. 
 
Balansräkningen visar föreningens tillgångar 
(tillgångssidan) och hur dessa finansieras 
(skuldsidan). På tillgångssidan redovisas föreningens 
anläggningstillgångar i form av fastigheter och 
inventarier samt föreningens omsättningstillgångar i 
form av t ex kontanter och andra likvida medel. 
På skuldsidan redovisas föreningens eget kapital 
som innehåller medlemmarnas insatser, balanserat 
resultat och yttre fonden. Övriga poster på 
skuldsidan är skulder till kreditinstitut och övriga, t 
ex leverantörsskulder. 
 
Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda 
för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste 
anläggningstillgången är föreningens fastighet med 
mark och byggnader. 
 
Avskrivningar: Värdet på fastigheterna och inköpta 
inventarier minskar på grund av förslitning. Detta  
 

 
 
 
 
redovisas som en kostnad för avskrivning i 
resultaträkningen varje år. Det värde som står som 
tillgång i balansräkningen är värdet efter alla 
avskrivningar. 
 
Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas 
till kontanter inom ett år. Bland 
omsättningstillgångar kan nämnas HSB 
avräkningskonto och andra likvida medel. 
 
Kortfristiga skulder är skulder som föreningen 
måste betala senast inom ett år, t ex 
leverantörsskulder. 
 
Likviditet är bostadsrättsföreningens förmåga att 
betala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, räntor, 
bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra 
bostadsrättsföreningens omsättningstillgångar med 
dess kortfristiga skulder. Är omsättningstillgångarna 
större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten 
tillfredsställande. 
 
Skulder: Skulder till utomstående; dels sådana som 
ska betalas inom ett år, dels skulder till kreditinstitut. 
 
Fond för yttre underhåll: Styrelsen ska upprätta 
underhållsplan för föreningens hus. I årsbudgeten 
ska medel avsättas för underhållet. Genom beslut om 
årsavgiftens storlek säkerställs erforderliga medel 
för att trygga underhållet av föreningens hus. Beslut 
om fondavsättning fattas av föreningsstämman. 
 
Fond för inre underhåll: I de 
bostadsrättsföreningar som har en inre 
underhållsfond, regleras avsättningen till fonden i 
bostadsrättsföreningens stadgar. Fondbeloppet enligt 
balansräkningen utvisar den sammanlagda 
behållningen av samtliga bostadsrätters 
tillgodohavanden. Fondens fördelning på respektive 
lägenhet framgår av den avispecifikation som följer 
inbetalningskorten varje kvartal. 
 
Ansvarsförbindelser är åtaganden för föreningen 
som inte bokats som kort- eller långfristig skuld. 
Kan vara borgensförbindelser eller avtalsenligt 
åtagande, som avgäld. 
 
Ställda panter avser i föreningens fall de 
pantbrev/fastighetsinteckningar som lämnats som 
säkerhet för erhållna lån. 
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