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Årsredovisning 
Bostadsrättsföreningen Åkermannen 44 

 
 

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari–31 december 
2010.  
 

Förvaltningsberättelse 
Föreningens ändamål 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i 
föreningens hus upplåta bostadslägenheter utan tidsbegränsning.  

 
Grundfakta 
Bostadsrättsföreningen registrerades 1993-12-14. Föreningens nuvarande ekonomiska 
plan upprättades 1994-10-26 och dess nuvarande stadgar registrerades 2004-02-12. 

 
Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan. 
 
Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun 
Åkermannen 44 1994 Stockholm 
 
Fastigheten är upplåten med tomträtt och fullvärdesförsäkrad genom Länsförsäkringar. 
Ansvarsförsäkring för styrelsen ingår.  
 
 
Byggnadsår och ytor 
Fastigheten byggdes år 1907. Dess totalyta är enligt taxeringsbeskedet 2 400 
kvadratmeter, varav 2 004 kvadratmeter utgör lägenhetsyta och 396 kvadratmeter 
lokalyta.  
 
 
Fastighetens status 
Föreningen sköter själv den tekniska förvaltningen, bland annat genom egen rondering, 
och bedömer behovet av underhållsåtgärder. Konsulter anlitas när det är motiverat. 
 
Föreningen är ansluten till bredbandslösning/ADSL genom  ComHem. 
 
Försörjning av fjärrvärme och VA sker via gemensam central med grannfastigheten  
Scheele 15. Kostnadsfördelningen regleras genom avtal. 
 
 
Lägenheter och lokaler 
Föreningen upplåter 22 medlemslägenheter samt en lägenhet och sex lokaler med 
hyresrätt.  
 
Alla lokalerna är uthyrda. I dem bedrivs följande verksamheter: 
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Verksamhet  Nuvarande avtals löptid 
Kafé   2011-02-07–2014-09-30 
Frisersalong  2008-05-01–2014-09-30 
Nagelskulptör  2009-12-14–2012-12-31 
Musikproducent  2008-04-01–2016-09-30 
Fotostudio  2009-06-02–2012-09-30 
TeliaSonera  2009-10-01–2014-10-01 
 
Av föreningens lokaler har brödbutiken överlåtits under året. Där så har varit motiverat 
har hyrorna har omförhandlats inför nya avtalsperioder. 
 
Lägenhetsfördelningen för bostadsrätter och hyresrätter är följande: 
 
1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok  
1 11 2 4 5  
 
 
Medlemmar m.m. 
Av föreningens 23 lägenheter har under året en medlemslägenhet överlåtits och en 
hyresrätt omvandlats till bostadsrätt och sålts. 
 
Föreningens policy för andrahandsuthyrning är att en bostadsrättsinnehavare får 
upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke enligt 
paragraf 15 i föreningens stadgar. 
 

 
Förvaltning 
Den ekonomiska förvaltningen och lägenhetsregistret med pantnoteringar har skötts av 
Åhnberg & Eriksson. Föreningen har i övrigt under året haft avtal med Inspecta 
Hissgruppen (hisservice), Sweden (hissbesiktning), Maries Puts och Städ (städning), 
Stockholms trafikkontor (hämtning av hushållssopor), Sita (hämtning av grovsopor), 
Hellstens Grovsopor (pappers- och glasåtervinning), Takjour Entreprenad i Stockholm 
(snöskottning) och Securitas Bevakning (jourtjänst). 
 
Föreningen är medlem i Fastighetsägarna och har därigenom tillgång till olika typer av 
rådgivning vid behov. 
 
 
Styrelsen 
Styrelsen har haft följande sammansättning: 
Robert Steinke  Ledamot (ordförande) 
Göran Fagerström  Ledamot (kassör) 
Lars-Erik Genberg  Ledamot  
Sören Johnson  Ledamot 
Harriet Ljung  Ledamot 
Daniel Alm-Andersson Suppleant, sekreterare t.o.m. 2 november 
 
Daniel Alm-Andersson avgick ur styrelsen den 2 november 2010. Jonas Röjås har 
därefter varit adjungerad till styrelsen och sekreterare. 
 
Styrelsen har under året avhållit 11 protokollförda sammanträden. 
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Revisorer 
Revisorer har varit auktoriserade revisorn Reine Forinder, Allegretto Revision AB, och 
Michael Tiemann. 
 

 
Valberedning 
Valberedning har varit Gunvor Gundh  (sammankallande) och Rakel Grünewald. 

 
 
Stämmor 
Ordinarie föreningsstämma hölls den 27 mars 2010. 
 
Extra stämma om balkongbygge på gathusets inre fasad och konfirmering av en vilande 
stadgeändring hölls den 6 maj 2010.  
 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten 
 
– En tvårumslägenhet i gårdshuset har omvandlats från hyres- till bostadsrätt och sålts. 
 
– Översta delen av gathusets skorstenar har reparerats samtidigt med att flertalet av 

gathusets medlemmar renoverat rökgångar och kakelugnar. Efter provtryckning har 
eldningsförbudet upphävts för alla renoverade kakelugnar. 

 
– Smärre underhållsgärder har utförts i de uthyrda ytorna. 
 
– En mindre vattenskada pga läckage i en genomföring i gathusets tak har åtgärdats. 
 
– Grannfastigheten Scheele 15 har föreslagit att samarbetet med fjärrvärmeförsörj-

ningen ska upphöra. Vi har framför att vår uppfattning är att samarbetet är till fördel 
för bägge föreningarna. 

 
– Utredning om återbetalning av en del av de ursprungliga insatserna har utförts (se 

nedan). 
 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut  
och planerade större underhållsarbeten 
 
– Skatteverket har sedan 2007 ansett att ränteinkomster varit skattepliktiga och 

föreningen har därför betalat skatt på dessa. Ett utslag i Högsta förvaltningsdomstolen 
nyilgen har gått emot Skatteverket, men det är oklart vilka ränteinkomster som 
därmed är skattefria. Styrelsen kommer att undersöka detta och begära omprövning av 
taxeringarna för de aktuella åren. 

 
– Kaféet har övertagits av en ny hyresgäst fr.o.m. februari 2011. 
 
– Föreningslokalen har rustats upp. 
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Ekonomi 
Vår fastighet är väl underhållen och inga stora åtgärder är aktuella de närmaste åren.  
Vi gör också årliga avskrivningar samt avsättningar till en fond för periodiska yttre 
underhållsåtgärder. 
 
Föreningen har haft oförändrade månadsavgifter från bildandet 1994 t.o.m. 2006. 
Skattesänkningar för  bostadsrättsföreningar sedan 2007, förbättrade lokalhyresintäkter 
samt försäljningar av tidigare hyresrätter har möjliggjort fullständig avgiftsfrihet fr.o.m. 
2008. Vid senaste årsstämman bedömde styrelsen att detta kunde fortsätta t.o.m. år 
2012, om inga stora oförutsedda händelser inträffar. Värmetillägget för gårdshusets 
lägenheter utgår liksom tidigare. 
 
Lånet hos Stadshypotek Bank har lösts och en extra amortering om 1,7 mnkr har gjorts 
på lånet hos Nordea. Resterande lånebelopp, ca 0,7 mnkr, har flyttats till Stadshypotek 
Bank och löper nu med bunden ränta i ett år (2,8 %). Föreningen är således nu mycket 
lågt belånad, samtidigt som vi har avsevärda likvida medel.  Överskottslikviditeten är 
placerad hos Swedbank (vid årsskiftet ca 3,3 mnkr). 
 
Vid utgången av år 2007 hade vi 4,4 mnkr i lån och styrelsen anser att en lånenivå i 
storleksordningen 3–4 mnkr är rimlig på sikt. Styrelsen avser därför att stegvis öka 
belåningen när de likvida medlen sjunker. Därmed bedömer styrelsen nu att föreningen 
kan bibehålla nuvarande avgiftsfrihet åtminstone t.o.m. år 2015, om inga stora 
oförutsedda händelser inträffar, samtidigt som föreningen kan återbetala 2,0 mnkr av 
insatserna till medlemmarna. Styrelsen lägger fram förslag om detta som ett särskilt 
ärende till årsstämman. 
 
 
Dispositionsförslag 
Till förfogande stående medel: 
 
Årets resultat   -233 569:18 
Dispositionsfond 3 893 427:35 
 3 659 858:17  
 
Styrelsen föreslår följande disposition: 
 
Årets underskott balanseras mot dispositionsfonden 233 569:18 
Till fonden för yttre underhåll avsätts från dispositionsfonden 150 000:–   
 383 569:18 
 
Återstår i dispositionsfonden  3 509 858:17  
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