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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, driftkostnader 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 bostadsrättsför-
eningen - genom HSB-ledamoten - har hela HSB Stockhoms 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. 



 

 

 

                          HSB Brf Mejsgarn 
 

Kallelse ordinarie föreningsstämma 2020 
HSB Brf Mejsgarn kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma 
 
Datum/tid: 2020-05-26, kl 19:00 

 

Plats: utomhus på föreningens mark. Mer exakt info om samlingsplats anslås i hissen 
i respektive port närmare mötesdatum.  
 

För att lättare kunna hålla avstånd enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten med 
anledning av risken för Covid-19 smitta uppmanar styrelsen till att endast en person per 
hushåll deltar vid stämman. 
 

Dagordning - förslag 
 

1 Föreningsstämmans öppnande 
2 Val av stämmoordförande 
3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
4 Godkännande av röstlängd 
5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 
6 Godkännande av dagordning 
7 Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 
8 Val av minst två rösträknare 
9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
10 Genomgång av styrelsens årsredovisning 
11 Genomgång av revisorernas berättelse 
12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
13 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens 

ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av 
föreningsstämman 

16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
17 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
18 Presentation av HSB-ledamot  
19 Beslut om antal revisorer och suppleant 
20 Val av revisor/er och suppleant 
21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
23 Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB 
24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda 

ärenden som angivits i kallelsen.  
- Motion angående bänkar 

25 Föreningsstämmans avslutande 
 
Rösträtt, ombud och biträde 
Enligt föreningens stadgar § 18 gäller följande:  
 

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt 
har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen 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. 
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Org Nr: 712400-0642 

Förvaltningsberättelse för HSB Bostadsrättsförening Mejsgarn i Haninge 

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret: 
2019-01-01 - 2019-12-31 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostäder till 
medlemmarna med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen 
(1999:1229). 

Föreningens fastigheter 

Föreningen äger fastigheterna Kalvsvik 11:8 och 11:15 i Haninge kommun. 

Föreningen har sitt säte i Stockholms län, Haninge kommun. 

I föreningens fastigheter finns: 

Objekt Antal Kvm 
Bostadsrätter 258 19 643 
Lokaler 21 89 
Parkeringar och 
garageplatser 296 1 

Föreningens fastighet är byggd 1968-1970. Värdeår 1970. 

Föreningen är fullvärdesförsäkrad i Protector. I försäkringen ingår bostadsrättstillägg samt styrelseansvarsförsäkring. 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 

Årsavgifter 

Under året har årsavgifterna varit oförändrade. 

Genomfört planerat underhåll under räkenskapsåret 

Byte av 45st entreportar 
I garaget har beläggning skett på B-planet med ca 1800 kvm 

Pågående eller framtida underhåll 

Tidpunkt Byggnadsdel 
2020-2021 Undercentral 

Tidigare genomfört underhåll 

Tidpunkt 
1986 
2010-2013 
2013 
2014 
2014 
2014 
2014 
2015 
2015 
2016 
2017 

Stämma 

Byggnadsdel 
Fönster 
Hiss 
Balkonger 
Balkonger 
Vatten 
Värme 
Undercentral 
Mark 
Ventilation 
Mark 
Tak 

Åtgärd 
Undercentral byts ut 

Åtgärd 
Byte av fönster 
Byte av samtliga hissar 
Underhåll av balkonger på hus A-C

Underhåll av balkonger på hus D
Stamspolning i köken på Höglundavägen 9-25 
Undermåliga radiatorer har bytts ut 
Utbyte av cirkulationspumpar 
Renovering av markytor samt byggnation av nya lekplatser 
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) 
Renovering av markytor, nya lekplatser 
Ta komläggning 

Ordinarie föreningsstämma hölls 2019-05-14. Vid stämman deltog 42 röstberättigade medlemmar varav 16 med fullmakt. Or
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• Org Nr: 712400-0642 

Förvaltningsberättelse för HSB Bostadsrättsförening Mejsgarn i Haninge 

Styrelse 
Styrelsen har under perioden 2019-01-01 - 2019-05-14 haft följande sammansättning: 

Styrelsemedlem 
Gunnar Essing 
Bjarne Fröberg 
Eva Hansson 
Ove Leijontand Ledamot 
Sofia Hassan Abukar 
Tuire Mäenpää 
Conny Bokvist 

Roll 
Ordförande 
Vice Ordförande 
Ledamot, sekreterare 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
HSB-ledamot 

Under perioden 2019-05-14 - 2019-12-31 har styrelsen haft följande sammansättning: 

Styrelsemedlem 
Gunnar Essing 
Bjarne Fröberg 
Eva Hansson 
Sofia Hassan Abukar 
Tuire Mäenpää 
Malin Artiles 
Gudrun Thelander 
Conny Bokvist 

Roll 
Ordförande 
Vice Ordförande 
Ledamot, sekreterare 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
HSB-ledamot 

I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är Eva Hansson, Bjarne Fröberg och Malin Artiles. 

Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda styrelsemöten. 

Firmatecknare 

Firmatecknare har varit hela styrelsen. Teckning sker två i förening. 

Revisorer 
Börje Johansson 
Marie-Louise Winterros 
BoRevision AB 

Föreningsvald ordinarie 
Föreningsvald suppleant 
Av HSB Riksförbund utsedd revisor 

Representanter vid HSB:s fullmäktige 

Föreningens representanter i HSB:s fullmäktige har varit Gunnar Essing och Bjarne Fröberg. 

Valberedning 
Valberedningen består av Marianne Johansson, Anita Johansson och Kurt Mossberg. 

Underhållsplan 
Underhållsplan för planerat periodiskt underhåll har upprättats av styrelsen. Planen ligger till grund för styrelsens beslut om 

reservering till eller ianspråkstagande av underhållsfond. 

Stadgeenlig fastighetsbesiktning genomfördes 2019-04-11. 

Underhållsplanens syfte är att säkerställa att medel finns för det planerade underhåll som behövs för att hålla fastigheterna i gott 
skick. Under året utfört underhåll framgår av resultaträkningen. 

Hållbarhet 

Ekonomi 
Vår förening har valt en styrelse som säkerställer att regler och förordningar avseende penningtvätt efterlevs och att inga 

ekonomiska oegentligheter sker. 

Miljö 
Föreninqen värderar höqre de leverantörer vilka tar ett så stort miliömässiqt ansvar som möiliqt. 

Social 
Föreninqens medlemmar idaq är solidariska mot framtida medlemmar för att efterleva det qoda boendet. 

Medlemsinformation 

Medlemmar 

Föreningen hade 328 (332) medlemmar vid utgången av verksamhetsåret 2019 (2018). Under året har 24 (13) överlåtelser skett. ot-
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Org Nr: 712400-0642 

Förvaltningsberättelse för HSB Bostadsrättsförening Mejsgarn i Haninge 

Flerårsöversikt 

Ekonomisk sammanställning och nyckeltal i bostadsrättsföreningen 
För att göra ekonomin i en bostadsrättsförening enklare att förstå har HSB tagit fram ett antal så kallade nyckeltal. Dessa nyckeltal 
kan användas för att jämföra bostadsrättsföreningar med varandra och för att följa utvecklingen hos en enskild 
bostadsrättsförening. Syftet är att skapa trygghet och förståelse för dig som medlem, köpare eller övrig intressent. 

Ett nyckeltal är ett jämförelsetal som syftar till att visa verksamhetens ekonomiska ställning och göra det enkelt för läsaren att 

jämföra exempelvis en bostadsrättsförening med en annan. 

För tydlighet och transparens väljer vi att visa vår förenings nyckeltal de senaste fem åren. Vi visar detta i tabellen nedan och efter 

tabellen förklarar vi vad varje nyckeltal betyder. 

Nyckeltal 2019 2018 2017 2016 2015 

Årsavgift, kr/kvm 761 761 761 761 761 

Totala intäkter kr/kvm 876 878 878 920 876 

Sparande till underhåll och investeringar kr/kvm 283 190 239 238 251 

Belåning, kr/kvm 1882 1963 2040 2195 2 323 

Räntekänslighet 2% 3% 3% 3% 3% 

Drift och underhåll kr/kvm 525 611 570 594 526 

Energikostnader kr/kvm 241 279 249 245 249 

Förklaring av nyckeltal 

Årsavgift 
Anger hur stor årsavgiften är per kvadratmeter boarea exklusive eventuellt separat debiterade avgifter (el, bredband och liknande). 
Tänk på att detta är ett genomsnitt i föreningen. För att räkna ut en enskild bostadsrätts årsavgift ska man utgå från bostadsrättens 

andelsvärde. 

Totala intäkter 
Anger föreningens totala intäkter för räkenskapsåret per kvadratmeter boarea och lokalarea. Många bostadsrättsföreningar har 
intäkter utöver årsavgiften (exempelvis garage- och lokalintäkter) och då syns det här. 

Sparande till framtida underhåll 
Vår förening har ett antal stora komponenter som vi sliter på varje år (stammar, fönster, tak etc.). Därför måste vi spara till det 
framtida underhållet och utbytet av dessa komponenter. Detta nyckeltal anger hur stort löpande överskott föreningen har per 

kvadratmeter boarea och lokalarea varje enskilt år. 

Rent praktiskt går föreningens sparande till olika saker varje år (amorteringar, sparande på bankkonto eller utförda investeringar). 
På lång sikt går pengarna till de planerade underhåll och investeringar vi behöver göra, antingen genom att vi har pengar på 
banken eller att vi har amorterat och på så sätt skapat ett låneutrymme. 

Nyckeltalet kan jämföras med de totala intäkterna för att se hur mycket av dessa som blir över. Lite längre ner går det också att se 

hur vi räknar ut vårt överskott/sparande. 

Belåning, kr/kvm 
Belåningen fördelas på kvm-ytan för bostäder och lokaler då nyckeltalet avser visa hur stor belåning hela bostadsrättsföreningen 
har. För att se hur stor andel av skulden en enskild bostadsrätt "äger" ska man utgå från den bostadsrättens andelsvärde. 

Räntekänslighet 
Anger hur många procent bostadsrättsföreningen behöver höja avgiften med om räntan på lånestocken går upp med en 
procentenhet för att bibehålla samma sparande till framtida underhåll och investeringar. 

Drift och underhåll 
Genomsnittlig drift och underhåll fördelas på ytan för bostäder och lokaler och beräknas på drift och underhåll exklusive eventuella 

kostnader för planerat underhåll. 

Energikostnader 
Anger värme-, vatten- och elkostnader per kvadratmeter boarea och lokalarea för varje räkenskapsår. Nyckeltalet räknar in 
eventuella intäkter från separat debitering av dessa kostnader men för bostadsrättsföreningar som betalar sina medlemmars 

hushållsel utan att debitera ut detta blir kostnaderna högre. 
Ol;---
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• Org Nr: 712400-0642 

Förvaltningsberättelse för HSB Bostadsrättsförening Mejsgarn i Haninge 

övriga nyckeltal 2019 2018 2017 2016 2015 
Nettoomsättning 17 289 17 328 17 317 18 153 17 277 

Resultat efter finansiella poster 2440 1 551 1915 3 365 693 

Soliditet 31% 27% 25% 22% 16% 

(Nyckeltal i tkr om inte annat anges) 

Föreningens sparande till framtida planerat underhåll och investeringar 

Nedan redovisas föreningens sparande till framtida planerade underhåll och investeringar. Sparandet visar hur mycket likvida 
medel föreningen fått över i den löpande driften under räkenskapsåret. Därför tas avskrivningar (som inte påverkar 
likviditeten) samt årets planerade underhåll bort. 

Rörelseintäkter 
Rörelsekostnader 
Finansiella poster 
Årets resultat 

Planerat underhåll 
Avskrivningar 
Årets sparande 

+ 
+ 

Årets sparande per kvm total yta 

Förändring eget kapital 

Belopp vid årets ingång 

Reservering till fond 2019 
Ianspråktagande av fond 2019 
Balanserad i ny räkning 

Årets resultat 
Belopp vid årets slut 

17 289 294 
14 243 281 

605 929 
2440084 

1833 025 
1309127 

5 582 236 

283 

Insatser 
4 057 582 

4 057 582 

Upplåtelse-
avgifter 

2 577 460 

2 577 460 

Förslag till disposition av årets resultat 

Styrelsens disposition 
Balanserat resultat 
Årets resultat 
Reservering till underhållsfond 
Ianspråktagande av underhållsfond 
Summa till stämmans förfogande 

Stämman har att ta ställning till: 
Balanseras i ny räkning 

5 019 683 
2 440 084 

-1 231 000 
1833 025 

8 061792 

8 061792 

Yttre uh Balanserat Årets 
fond resultat resultat 

4 977 799 3 468 206 1 551 478 

1 231 000 -1 231 000 
-1 833 025 1833 025 

1 551478 -1 551 478 

2 440 084 
4 375 774 5 621 708 2 440 084 

Ytterligare upplysningar beträffande föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med 

tillhörande tilläggsupplysningar. D C-
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• Org Nr: 712400-0642 

HSB Bostadsrättsförening Mejsgarn i Haninge 

Resultaträkning 

Rörelseintäkter 
Nettoomsättning 

Rörelsekostnader 
Drift och underhåll 
Övriga externa kostnader 
Planerat underhåll 
Personalkostnader och arvoden 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Summa rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

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

Arets resultat 

Not 1 

Not 2 
Not 3 

Not 4 

Not 5 
Not 6 

2019-01-01 2018-01-01 
2019-12-31 2018-12-31 

17 289 294 17 327 590 

-10 363 175 -12 046 456 
-339 661 -359 496 

-1 833 025 -957 468 
-398 293 -487 930 

-1 309 127 -1 239 772 
-14 243 281 -15 091122 

3 046 013 2 236 468 

17 357 28 289 
-623 286 -713 280 
-605 929 -684 990 

2440 084 1551478 
of:-
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• Org Nr: 712400-0642 

HSB Bostadsrättsförening Mejsgarn i Haninge 

Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella an!äggningsti//gängar 
Byggnader och mark 
Inventarier och maskiner 

Finansiella an!äggningsti!lgängar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Avgifts-, hyres- och andra kundfordringar 
Avräkningskonto HSB Stockholm 
Övriga fordringar 
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 

Not 13 

2019-12-31 2018-12-31 

55 732 520 51 835 817 
33 127 71104 

55 765 647 51 906 921 

500 500 
500 500 

55 766 147 51 907 421 

10 636 11 054 
2 911 756 4 694 444 

29 865 31 680 
566 578 834 777 

3 518 835 5 571 955 

1 500 000 3 000 000 

11 737 10 600 

5 030 572 8 582 555 

60 796 719 60 489 976 
02;-
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Org Nr: 712400-0642 

HSB Bostadsrättsförening Mejsgarn i Haninge 

Balansräkning 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Insatser 
Upplåtelseavgifter 
Yttre underhållsfond 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Skulder 
L.ingfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Leverantörsskulder 
Skatteskulder 
Fond för inre underhåll 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa skulder 

Summa eget kapital och skulder 

Not 14 

Not 15 

Not 16 
Not 17 

2019-12-31 2018-12-31 

4 057 582 4 057 582 
2 577 460 2 577 460 
4 375 774 4 977 799 

11 010 816 11 612 841 

5 621 708 3 468 206 
2 440 084 1 551 478 
8 061 792 5 019 683 

19 072 609 16 632 525 

35 538 592 37 133 632 
35 538 592 37 133 632 

1 595 040 1 595 040 
955 146 1577496 

63 093 13 783 
861 057 826 272 

508 6 999 
2 710 673 2 704 230 
6 185 518 6 723 820 

41724110 43 857 452 

60 796 719 60 489 976 
0-t-
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HSB Bostadsrättsförening Mejsgarn i Haninge 

Kassaflödesanalys 

Löpande verksamhet 
Resultat efter finansiella poster 

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 

Investeringsverksamhet 
Investeringar i fastigheter 
Kassaflöde från investeringsverksamhet 

Finansieringsverksamhet 
Ökning ( +) /minskning (-) av långfristiga skulder 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

2019-01-01 2018-01-01 
2019-12-31 2018-12-31 

2 440 084 1 551478 

1309127 1 239 772 
3 749 211 2 791 250 

270 432 164 059 
-538 302 208 933 

3 481 342 3 164 242 

-5 167 853 -1 773 961 
-5 167 853 -1 773 961 

-1 595 040 -1 533 940 
-1 595 040 -1 533 940 

-3 281551 -143 659 

7 705 044 7 848 703 

4423 493 7 705 044 

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto 

hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. Ot:t;-
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• • Org Nr: 712400-0642 

HSB Bostadsrättsförening Mejsgarn i Haninge 

Redovisnings" och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer 

Föreningen tillämpar sig av årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1(K3). 

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. 
Lån med en bindningstid på ett år eller mindre tas i årsredovisningen upp som långfristiga skulder. 

Avskrivning fastighet 
Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder/avskrivningstider och därmed har 
fastighetens anskaffningsvärde fördelats på väsentliga komponenter. Nyttjandeperioden för komponenterna bedöms vara 
mellan 15 till 120 år. Komponentindelningen har genomförts med utgångspunkt i SABOs vägledning för komponentindelning 
av hyresfastigheter men med anpassning till bostadsrättsföreningens särskilda förutsättningar. 

Byggnadens komponenter skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och har under året skrivits av med 1,5 % av 

anskaffninosvärdet. 

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

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

Fastighetsavgift /fastighetsskatt 
Föreningen beskattas genom en kommunal fastighetsavgift på bostäder som högst får vara 0,3 % av taxeringsvärdet för 
bostadsdelen. Föreningens fastighetsavgift var för räkenskapsåret 1 377 kronor per lägenhet. 

För lokaler betalar föreninqen statliq fastiqhetsskatt med 1 % av taxerinosvärdet för lokaldelen. 

Inkomstskatt 
En bostadsrättsförening, som skattemässigt är att betrakta som ett privatbostadsföretag, belastas vanligtvis inte med 
inkomstskatt. Beskattning sker med 22 % för verksamheter som inte kan hänföras till fastigheten, t ex avkastning på en del 

placeringar. 

Föreningen har sedan tidigare år ett skattemässigt underskott uppgående till 23 514 375 kr. <).:r-
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• Org Nr: 712400-0642 

-
HSB Bostadsrättsförening Mejsgarn i Haninge 

2019-01-01 2018-01-01 

Noter 2019-12-31 2018-12-31 

Not 1 Nettoomsättning 

Årsavgifter 14 947 776 14 947 776 

Årsavgifter el 831 632 625 948 

Hyror 813 259 763 983 

Bredband 340 560 340 560 

Övriga intäkter 458 312 757 744 

Bruttoomsättning 17 391 539 17 436 011 

Avgifts- och hyresbortfall -31 767 -38 066 

Hyresförluster -528 -406 

Avsatt till inre fond -69 950 -69 950 
17 289 294 17 327 590 

Not2 Drift och underhåll 

Fastighetsskötsel och lokalvård 1 096 401 1332378 

Reparationer 736 602 1 745 890 

El 1 287 713 1 937 812 

Uppvärmning 3 300 261 3 329 244 

Vatten 1 279 264 1 073 544 

Sophämtning 421466 444 076 

Fastighetsförsäkring 226 422 219 828 

Kabel-TV och bredband 670 912 726 428 

Fastighetsskatt och fastighetsavgift 413 916 364 606 

Förvaltningsarvoden 930 219 872 650 
10 363175 12 046 456 

,Not3 övriga externa kostnader 

Bevakningskostnader 84 175 74 732 

Förbrukningsinventarier och varuinköp 16 843 38 390 

Administrationskostnader 116 375 149 194 

Extern revision 23 500 22 100 

Konsultkostnader 23 688 0 

Medlemsavgifter 75 080 75 080 
339 661 359 496 

Not4 Personalkostnader och arvoden 

Arvode styrelse 225 000 223 500 

Revisionsarvode 28 000 28 250 

Övriga arvoden 13 500 17 845 

Löner och övriga ersättningar 51 495 83 600 

Sociala avgifter 36 233 83 684 

Pensionskostnader och förpliktelser 200 -2 251 

övriga personalkostnader 43 865 53 302 
398 293 487 930 

Nots Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 1 720 1 789 

Ränteintäkter HSB bunden placering 11385 15 543 

övriga ränteintäkter 4 252 10 957 
17357 28 289 

Not6 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader långfristiga skulder 623 272 710 113 

Övriga räntekostnader 14 3 167 
623 286 713 280 

OC-
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Org Nr: 712400-0642 

HSB Bostadsrättsförening Mejsgarn i Haninge 

Noter 

Not 7 Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffnlngsvärden 
Anskaffningsvärde byggnader 
Anskaffningsvärde mark 
Årets investeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Ingäende avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående bokfört värde 

Taxeringsvärde 
Taxeringsvärde byggnad - bostäder 
Taxeringsvärde byggnad - lokaler 

Taxeringsvärde mark - bostäder 
Taxeringsvärde mark - lokaler 
Summa taxeringsvärde 

Not 8 Inventarier och maskiner 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingäende anskaffningsvärde 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Ingäende avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Bokfört värde 

Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Ingående anskaffningsvärde 

Notl0 

Not11 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Andel i H5B Stockholm 

Övriga kortfristiga fordringar 

Skattekonto 
övriga fordringar 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 
Upplupna intäkter 

2019-12-31 

83 069 135 
2 205 340 
5 167 853 

90442 328 

-33 438 658 
-1 271149 

-34 709 808 

55 732520 

135 000 000 
2 323 000 

49 000 000 
3 542 000 

189865 000 

1359155 
1359155 

-1 288 051 
-37 978 

-1326 028 

33127 

500 
500 

500 

13 165 
16 700 

29865 

533 390 
33 188 

566578 

Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt 
intäktsfordringar för innevarande räkenskapsär. 

Not12 

Not 13 

Kortfristiga placeringar 

Bunden placering 3 månader HSB Stockholm 

Kassa och bank 

Handkassa 

1500 000 
1500 000 

11737 
11737 

2018-12-31 

81295174 
2 205 340 
1 773 961 

85 274475 

-32 236 864 
-1 201 794 

-33 438658 

51835 817 

114 000 000 
1842 000 

44 000 000 
124 000 

159 966 000 

1359155 
1359155 

-1 250 073 
-37 978 

-1288 051 

71104 

500 
500 

500 

12 455 
19 225 

31680 

743 260 
91517 

834777 

3 000 000 
3 000 000 

10 600 
10 600 

0-c:-
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Org Nr: 712400-0642 

HSB Bostadsrättsförening Mejsgarn i Haninge 

Noter 

Not 14 

Not 15 

Not16 

Not17 

Not 18 

Skulder till kreditinstitut 

Låneinstitut Lånenummer Ränta 
Nordea Hypotek 39788669832 1,35% 
SBAB 22622501 1,78% 
SBAB 22622536 1,47% 
Stadshypotek 824262 2,02% 
Stadshypotek 824263 2,02% 

Stadshypotek 824264 2,02% 
Stadshyeotek 826461 2,02% 

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 

Ställda säkerheter 
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 

Skulder till kreditinstitut 

Kortfristig del av långfristig skuld 

Övriga skulder 

Källskatt 
Övriga kortfristiga skulder 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna räntekostnader 
Förutbetalda hyror och avgifter 
Övriga upplupna kostnader 

Ränteändr 
dag 

2020-03-18 
2022-01-21 
2020-02-19 
2023-03-01 
2023-03-01 
2023-03-01 
2023-03-01 

2019-12-31 

Beloee 
15 435 652 
6 012 996 
4 598 815 
1 289 988 
1580755 
1183 258 
7 032 168 

37133 632 

49 600 000 

1595 040 

508 
0 

508 

25 864 
1 251 220 
1433 589 

2 710 673 

2018-12-31 

Nästa års 
amortering 

420 000 
500 000 
360 000 

36 600 
44 840 
33 600 

200 000 
1595040 

35 538 592 

29 158 432 

49 600 000 

1 595 040 

0 
6999 

6999 

26 093 
1 215 955 
1 462 182 

2 704 230 

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

Väsentliga händelser efter årets slut 

Inga väsentliga händelser har skett efter årets slut {) ~ 
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Org Nr: 712400-0642 

HSB Bostadsrättsförening Mejsgam i Haninge 

Noter 

Bjame-Hrooem 

~~~k 
7 A))/C(!, H CUJn ex~ 

···-··········-·-····------'--·J~_ 
Tuire Mäenpää 

Vår revisionsberättelse har d,t)Jj)-09'-~ .. ffande denna årsredovisning 

Av föreningen vald revisor 

2019-12-31 2018-12-31 

-... 0 «#cvPU/4 ern 
Eva Hansson 

····· ~ ··················•··•·····-········ Malin Artiles 
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REVISIONSBERÄTTELSE 
Till föreningsstämman i HSB Brf Mejsgarn i Haninge, arg.nr. 712400-0642 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf Mejsgarn i 
Haninge för räkenskapsåret 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 
december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvallningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför all föreningsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

Upplysning av särskild betydelse 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas 
ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Revisorn utsedd 
av HSB Riksförbunds ansvar och Den föreningsvalda revisorns 
ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har fullgjort sitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamhet på klassificeringen av föreningens skulder till kreditinstitut i årsredovisningen. 
Föreningen har lån som klassificeras som långfristiga men förfaller inom ett år från balansdagen och som därmed är kortfristiga. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för all årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av delta. 

Jag har utfört revisionen enligt lntemational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och all lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer all upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för min revision för all utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för all uttala mig om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i all styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens 
förmåga all fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktom eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening 
inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Den föreningsvalda revisorns ansvar 
Jag har utfört en revision enligt bostadsrättslagen och tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad 
av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild 
av föreningens resultat och ställning. o-z:-

Sida 1 av 2 
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Rapport om andra krav enligt, lagar, andra författningar samt stadgar 
Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för HSB Brf Mejsgarn i Haninge 
för räkenskapsåret 2019 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. 

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

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Revisorns ansvar 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har i övrigt fullgjort 
sitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen 
av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse 
att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsflihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig 
grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon • på något annat sätt handlat i strid med bosladsrättslagen, 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mol tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar, 
föreningen, eller årsredovisningslagen eller stadgarna. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig 
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mol föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens 
vinst eller förlust inte är förenligt med bostadsrättslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder revisorn utsedd av HSB Riksförbund professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller 
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på revisorn utsedd av HSB 
Riksförbunds professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Del innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens 
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsflihel. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat 
om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. 

Stockholm den J J--t 2020 
t>i;t' .-

· Sverige AB 

-~~ ....... J.rt~ s;;~:-~~r,=· ...... .. 
Av föreningen vald revisor 

förbund utsedd revisor 

Sida 2 av 2 
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Org Nr: 712400-0642

HSB Bostadsrättsförening Mejsgarn i Haninge

Drift
70%

Övriga externa 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL 

STÄMMAN DEN                                   MAJ 2020! 

STYRELSE 

GUNNAR ESSING 

TUIRE MÄENPÄÄ 

GUDRUN THELANDER 

BJARNE FRÖBERG 

MALIN ARTILES 

DEDAWAN JOUNES 

0 

1 AR KVAR 

l ÅRKVAR
0 

l AR KVAR

2ÅR OMVAL 

2ÅR OMVAL 

2ÅR NYVAL 

VALBEREDNINGEN VILL ATT STÄMMAN ENTLEDIGAR 

SOFIA ABUKAR SOM HAR ETT 1 ÅR KVAR 

REVISOR 
0 

KAISU TIMLIN lAR NYVAL 

VALBEREDNING 

MARIANN JOHANSSON 

ANITA JOHANSSON 

KURT MOSSBERG 

lÅR OMVAL 
0 

lAR OMVAL 
0 

1 AR OMVAL 

26
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MOTION GÄLLANDE BÄNKAR 
 

Haninge den 29/2-20 

 

Motion till stämman 2020 

Eftersom vårat område är väldigt eftertraktat, efterlyser vi flera sittplatser. 

Inte bara runt lekplatserna, utan även på terrasserna vilket i sin tur kanske avhjälper nedskräpning av 

fimpar från balkongerna.  

Även en liten ”ljugarbänk” vid entrén skulle kunna vara lämpligt för alla som väntar på skolskjuts 

och/eller färdtjänst.  

 

MVH 

 

Ami Källström Lgh. 132 

Tel: 070-873 37 63 

 

Zivkovic Snezana Lgh. 101 

Tel: 070-320 43 25 

 

STYRELSENS SVAR PÅ MOTION GÄLLANDE 

BÄNKAR 

 
Styrelsen ställer sig positiv till motionen/förslaget och tror att detta skulle kunna gynna många 

boende i föreningen. Förutsättningen är givetvis att dessa bänkar inte placeras inom rökfria zoner så 

att de ger upphov till rökning på icke avsedda platser.  

 

Styrelsen föreslår därför att stämman bifaller motionen. 
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FULLMAKT 

Vaije medlem har en röst. Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt, har de 

bara en röst tillsammans. Om en medlem äger flera bostadsrätter i föreningen, har 

denne bara en röst. 

Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombud får bara företräda en 

medlem. 

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

Fullmakt ges till 

att företräda 

med lägenhetsnummer i 

bostadsrättsförening HSB brf 

Underskrift bostadsrättshavare 

Ort 

Namn 

Fullmakten behöver inte vara bevittnad. 

Datum 

Underskrift 

HSB - där möjligheterna bor 





 

 

 
 
 

 
 
 
 

HITTA RÄTT I HSB BRF MEJSGARN 
 

Välkommen till vår bostadsrättsförening! 

Här hittar du översiktliga fakta om HSB brf Mejsgarn 
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FÖRENINGSVERKSAMHET 

Föreningsexpedition 

Höglundavägen 15, B-plan 

08-500 103 07, Fax 08-121 02 822 64 

 

På föreningsexpeditionen träffar du representanter för styrelsen och har möjlighet att framföra 

dina frågor och synpunkter direkt till styrelsen.  

 

Öppettider 

Helgfria måndagar 18.30-19.30 

 

Föreningslokal – för sammankomster 

Höglundavägen 19, B-plan 

 

Om du funderar på att ha någon form av fest eller sammankomst av familjekaraktär finns det 

möjlighet att hyra föreningens festlokal. Lokalen är godkänd för 40 personer av 

brandförsvaret. Lokalen är utrustad med kök med spis, ugn, mikrovågsugn, kylskåp, 

kaffekokare och diverse köksredskap. Porslin, glas, tillbringare, skålar mm finns även att 

tillgå.  

 

Öppettider 

Lokalen hyrs ut under helger samt under kvällstid övriga dagar. Verksamhet får pågå till 

senast kl. 23.00 i lokalen. 

 

Kostnad 

Hyran är 500 kr per dygn. 

Städning utförs av hyresgästen efter användning av lokalen. 

 

Bokning 

I porten finns information om hur du bokar föreningslokalen. 

 

 

Seniorverksamhet – ”Pantrarna” 

Besöksadress Höglundavägen 19, B-plan 

 

Höglunda Panters bedriver seniorverksamhet för medlemmar inom HSB brf Mejsgarn.  

Pantrarna träffas i lokalen på Höglundavägen 19 varannan tisdag kl. 10.00 och anordnar även 

vissa intressanta evenemang utanför föreningens gränser.  

 

Kontaktperson 

 

För ytterligare information kontakta Kerstin Mossberg på telefon 070-440 35 25. 



 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Bastu 

Besöksadress Höglundavägen 19, B-plan 

Inom föreningen finns en bastu samt tillhörande dusch, stolar och bord. 

 

Öppettider 

Bastun är öppen mellan kl. 12.00 – 22.00 och det går att boka bastun antingen i 1 eller 2 

timmar. Det går inte att ha fler än 2 timmar bokade åt gången.   

 

Kostnad 

Att använda bastun kostar 35 kr för ett 1-timmarpass och 50 kr för ett 2-timmar pass. 

Kostnaden för bastun kommer att komma på er avgiftsavi för lägenheten. 

 

Bokning 

Bastun bokas med din gröna tagg via bokningstavlorna som sitter på K-plan vid tvättstugorna 

eller via http://mejsgarn.bokatvatt.se/.   

 

 

Tvättstugor 

Fintvättstugor finns på K-plan i föreningens samtliga fyra hus. 

 

Grovtvättstugor finns på Höglundavägen 11 för boende på Höglundavägen 1-13 och på 

Höglundavägen 17 för boende på Höglundavägen 15-25 

 

Bokning 

Vill du använda tvättstugan så bokar du på bokningstavlan i källargången utanför tvättstugan. 

Vid bokning i källargången används grön tagg. Bokning kan också göras via internet på 

hemsidan http://mejsgarn.bokatvatt.se/. Du kan endast boka ett tvättpass i taget. 

 

Tvättpassen är 5 timmar alla dagar. 07.00-12.00 12.00-17.00  17.00-22.00 

 

OBS! Om tvättstugan inte tagits i bruk inom en timme på bokat pass så är det tillåtet för 

annan att ta det tvättpasset.  

 

Ordningsregler 

Tänk på att inte starta upp en ny maskin tvätt om den inte kommer att bli klar inom den tvättid 

du bokat.  

 

I tvättstugorna finns städregler som ska följas av alla som tvättar i de gemensamma 

tvättstugorna. När du tvättat klart ska du torka av alla ytor och luckor på maskinerna, torka ur 

tvättmedelsfacken, rensa ludd från filtren i torktumlarna, sopa och våttorka golvet, göra rent 

städredskapen och hänga upp dem och kasta eventuellt skräp. 

 

http://mejsgarn.bokatvatt.se/
http://mejsgarn.bokatvatt.se/
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Bryter man mot reglerna för användning av tvättstugorna kan man bli avstängd från 

tvättstugorna och behöver då prata med styrelsen innan nyckelbrickan till tvättstugorna 

aktiveras igen. 

 

Tänk på att stänga dörren när du går ut ur tvättstugan, skulle någon ta sig in och förstöra i 

tvättstugorna när du inte stängt dörren är du den senast registrerade användaren och 

misstanken faller då på dig. 

 

 

INFORMATION 

Hemsida 

Bostadsrättsföreningen har en egen webbsida som kan nås via följande adress: 

http://www.hsb.se/stockholm/mejsgarnnr130  

 

Mejladress 

Styrelsen har följande mejladress: brf.mejsgarn@ownit.nu  

 

Medlemsblad 

Bostadsrättsföreningen ger ut ett informationsblad två till fyra gånger per år. Styrelsen är 

ansvarig utgivare. 

 

Du är alltid välkommen med dina textbidrag eller synpunkter till styrelsen via 

föreningsexpeditionen på Höglundavägen 15 eller via mejl till brf.mejsgarn@ownit.nu. 

 

Bredband och IP-telefoni 

Samtliga lägenheter är utrustade med uttag för Ownits bredband och IP-telefoni.  

 

Anslutning ingår i er avgift för lägenheten. Du betalar endast för eventuell samtalskostnad för 

IP-telefoni. 

För anslutning, kontakta Ownits kundtjänst. Säg att du bor i HSB brf Mejsgarn och att 

föreningen har gruppanslutning. Du behöver även uppge ditt lägenhetsnummer som står på 

din lägenhetsdörr och som du även hittar på avgiftsavin från HSB för lägenheten. 

 

Kabel-TV 

Samtliga lägenheter är utrustade med uttag för kabel-TV vi a ComHem. Basutbudet på 10 

kanaler ingår i boendekostnaden. Även ComHems utbud för Digital TV ”Small” ingår utan 

extra kostnad. För information om vilka kanaler som ingår, vänligen kontakta ComHem via 

tel. 90 222 eller deras hemsida www.comhem.se.  

 

http://www.hsb.se/stockholm/mejsgarnnr130
mailto:brf.mejsgarn@ownit.nu
mailto:brf.mejsgarn@ownit.nu
http://www.comhem.se/
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Kontakta ComHems kundservice och ange att du bor i HSB brf Mejsgarn så slipper du 

kortavgiften. 

 

Lokal parabol-TV kanal 

Bostadsrättsföreningen har även en Parabol TV med några ytterligare kanaler som du kan se 

via det ordinarie kabel-TV uttaget i din lägenhet. 

 

För information om vilka kanaler som ingår, vänligen kontakta AT Installation via deras 

hemsida http://www.bildat.se eller på tel. 021-440 38 33. 

 

 

SERVICEFUNKTIONER 

HSB Kund- och Medlemsservice 

 

Till HSB Kund- och Medlemsservice kan du vända dig med alla frågor inom vår 

bostadsrättsförening. Exempelvis felanmälningar, överlåtelser, frågor angående reparationer, 

skador och rådgivning inom olika boendefrågor. 

 

Du kommer i kontakt med HSB Kund- och Medlemsservice via HSBs hemsida 

www.hsb.se/stockholm, klicka på Kontakt & Felanmälan.  Alternativt genom att ringa till 

010-442 11 00 mejla till service.stockholm@hsb.se eller via Mina sidor på HSB Portalen, 

www.hsbportalen.se.  

 

Öppettider för telefon 

Måndag – fredag 08.00 – 16.30, torsdagar 08.00-18.00 

 

 

 

Felanmälan 

Felanmälan sker till HSB Kund- och Medlemsservice via kontaktvägarna ovan. 

 

Jour 

Vida akuta fel i lägenhet eller gemensamma utrymmen som inte kan vänta till vardagen därpå, 

exempelvis vatten som sprutar och kan orsaka skador på fastigheten kan du vända dig till 

Jouren på telefon 08-695 00 00. 

 

 

http://www.bildat.se/
http://www.hsb.se/stockholm
mailto:service.stockholm@hsb.se
http://www.hsbportalen.se/
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HSB Kontoret 

Besöksadress: Sleipnervägen 115, 136 42 HANDEN 

010-442 10 00 

 

HSB har ett lokalkontor i Haninge dit du kan vända dig med dina frågor kring ditt boende. 

Söker du en specifik person behöver du först boka tid för ditt besök. 

 

Öppettider 

Måndag – torsdag 09.00-11.30, 13.00-15.00 

Fredag 09.00-12.30 

 

Störningsjour 

Vi önskar att alla medlemmar trivs i föreningen och visar varandra hänsyn som goda grannar. 

Skulle det trots det uppstå störningar i huset kan ni ringa till störningsjouren på telefon 08-798 

60 60.  

 

Miljöhus för grovsopor 

Besöksadress Höglundavägen 9 

Inom föreningen finns ett fristående miljöhus för grovsopor. För att komma in i det fristående 

miljöhuset används den gröna taggen. Miljöhuset för grovsopor är öppet mellan kl. 08.00-

20.00 

 

Det sitter en röd lampa på utsidan av huset. När lampan är tänd är grovsoprummet fullt och är 

därmed stängt tills den röda lampan släcks. 

 

OBS! I miljöhuset får endast avfall från hushåll i HSB brf Mejsgarn slängas.  

 

 

 

Miljöhus för elektronikavfall 

Besöksadress Höglundavägen 19 

 

Inom föreningen finns ett fristående miljöhus för elektronikavfall som vitvaror, spisar m.m. 

För att komma in i det fristående miljöhuset används den gröna taggen. Miljöhuset för 

elektronikavfall är öppet mellan kl. 08.00-20.00. 

 

OBS! I miljöhuset får endast avfall från hushåll i HSB brf Mejsgarn slängas. 
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Skadedjursbekämpning 

I HSB brf Mejsgarns fastighetsförsäkring ingår skadedjursbekämpning. Skulle ni hitta 

skadedjur i er lägenhet ska ni ringa till Nomor på telefon 0771-122 300 

och uppge att ni bor i HSB brf Mejsgarn och ange försäkringsnummer Protector 

411353-020-1. 

 

 

Viktiga telefonnummer 

HSB Stockholm Kund- och Medlemsservice 

010-442 11 00, stockholm.service@hsb.se     

- För personlig service, samt felanmälan. 

 

HSB Jour 

08 - 695 00 00 

För akuta situationer, som inte kan vänta till nästföljande vardag. 

   

Hissjour 

08 - 779 53 53 

Hissjouren är bemannad dygnet runt för att kunna stå till tjänst om det skulle uppstå problem 

med våra hissar. 

Företaget som tar hand om hissarna heter: Stockholms Hiss och Elteknik AB 

  

Störningsjour 

08 - 798 60 60 

Vår önskan är att alla medlemmar i vår förening, trivs och visar varandra hänsyn. Men ifall 

störningar skulle uppstå kan ni kontakta störningsjouren. Ring även omgående till 

Störningsjouren om ni upptäcker skadegörelse på våra huskroppar eller i vårt närområde.  

 

Nomor skadedjursbekämpning 

0771-122 300 

Kontakta Nomor om ni upptäcker skadedjur i er bostad. Vår förening har avtal 

med Protector och därmed blir det kostnadsfritt.  

Uppge försäkringsnummer: 411 353 - 020 - 1.1 

mailto:stockholm.service@hsb.se


ÅRSREDOVISNING
En bostadsrättsförening är enligt bokföringslagen skyldig  
att för varje år upprätta en årsredovisning i enlighet med  
års redo visningslagen. En årsredovisning består av en förvalt-
ningsberättelse, en resultaträkning, en balansräkning samt  
en notförteckning. Av notförteckningen framgår vilka redo- 
visnings och värderingsprinciper som tillämpas samt detalj-
information om vissa poster i resultat- och balansräkningen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN
Styrelsen ska i förvaltningsberättelsen beskriva verksamhetens 
art och inriktning samt ägarförhållanden, det vill säga antalet 
medlemmar med eventuella förändringar under året. Verksam- 
hetsbeskrivningen bör innehålla uppgifter om fastigheten, 
utfört och planerat underhåll, vilka som har haft uppdrag i 
föreningen samt avgifter. Även väsentliga händelser i övrigt 
under räkenskapsåret och efter dess utgång bör kommenteras, 
liksom viktiga ekonomiska förhållanden som inte framgår  
av resultat- och balansräkningen.
 Förvaltningsberättelsen ska innehålla styrelsens förslag till 
föreningsstämman om hur vinst eller förlust ska behandlas.

RESULTATRÄKNINGEN
Resultaträkningen visar vilka intäkter och kostnader fören-
ingen har haft under året. Intäkter minus kostnader är lika 
med årets överskott eller underskott.
 För en bostadsrättsförening gäller det 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 som förväntas uppkomma och 
dessutom skapa utrymme för framtida underhåll. Förenings-
stämman beslutar efter förslag från styrelsen hur resultatet 
(överskott eller eventuellt underskott) ska hanteras.

AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar representerar årets kostnad för nyttjandet av 
föreningens anläggningstillgångar, det vill säga byggnader och 
inventarier. Anskaff ningsvärdet för en anläggningstillgång 
fördelas på tillgångens bedömda nyttjandeperiod och belastar 
årsresultatet med en kostnad som benämns avskrivning.
 I not till byggnader och inventarier framgår även den 
ackumulerade avskrivningen, det vill säga den totala avskriv-
ningen föreningen gjort under årens lopp på de byggnader 
och inventarier som föreningen äger.

BALANSRÄKNINGEN
Balansräkningen visar föreningens tillgångar (tillgångssidan) 
och hur dessa finansieras (skuld sidan). På tillgångssidan 
redovisas dels anläggningstillgångar såsom bygg nader, mark 
och inventarier samt långfristiga placeringar, dels omsättnings-
tillgångar såsom avgiftsfordringar, kortfristiga placeringar 
samt kassa och bank. På skuldsidan redovisas föreningens egna 
kapital, fastighetslån och övriga skulder. Det egna kapitalet 
indelas i bundet eget kapital som består av insatser, upplåtelse-
avgifter och fond för yttre underhåll samt fritt eget kapital 
som innefattar årets resultat och resultat från tidigare år 
(balanserat resultat eller ansamlad förlust).

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom fören-
ingen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens 
fastighet med mark och byggnader.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Andra tillgångar än anläggningstillgångar. Omsättnings-
tillgångar kan i allmänhet omvandlas till likvida medel inom 
ett år. Hit hör bland annat kort fristiga fordringar och vissa 
värdepapper samt kontanter (kassa) och banktillgodohavande.

KASSA OCH BANK
Banktillgodohavanden och eventuell handkassa. Oftast har 
föreningen sina likvida medel hos HSB-föreningen och då 
redovisas detta under övriga fordringar och i not till denna post.

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder som bostadsrättsföreningen ska betala först efter ett 
eller flera år, ofta enligt särskild amorteringsplan, till exempel 
fastighetslån.

KORTFRISTIGA SKULDER
Skulder som förfaller till betalning inom ett år, till exempel 
skatte skulder och leverantörsskulder. Numera redovisas även 
fond för inre underhåll här. 

FONDER FÖR YTTRE OCH INRE UNDERHÅLL
Enligt stadgarna för de flesta bostadsrättsföreningar ska 
styrelsen upprätta underhållsplan för föreningens hus.  
I enlighet med denna plan ska årliga avsättningar göras till  
en fond för yttre underhåll, vilket säkerställer att medel finns 
för att trygga det framtida underhållet av föreningens hus. 
 Avsättningen sker genom en omföring mellan fritt och 
bundet eget kapital och påverkar inte resultat räkningen,  
se styrelsens förslag i förvalt ningsberättelsen.
 Stadgarna reglerar även om bostadsrättsföreningen ska 
avsätta medel till fond för inre underhåll. Fond behållningen  
i årsredovisningen utvisar den sammanlagda behållningen  
för samtliga bostads rätters tillgodohavanden.
 Pågående stadgerevision kan medföra ändrade principer 
för redovisning av fonderingen.

TOMTRÄTT
En del föreningar äger inte sin mark utan har ett tomträtts-
avtal med kommunen. Dessa förhandlas normalt om vart 
tionde år, baseras på markvärdet och en ränta, och kan inne- 
bära stora kostnads ökningar om markpriserna gått upp mycket.

LIKVIDITET
Bostadsrättsföreningens förmåga att betala sina kortfristiga 
skulder (till exempel vatten, el, löner, bränsle). Likviditeten 
erhålls genom att jämföra bostadsrättsföreningens likvida till- 
gångar med dess kortfristiga skulder. Är de likvida tillgångarna 
större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten god. 

SLUTLIGEN
En årsredovisning beskriver historien men egentligen är 
framtiden viktigare. Vilka utbetalningar står föreningen  
inför i form av reparationer och utbyten? Har föreningen en 
kassa och ett sparande som ger jämna årsavgifter framöver? 
Uppdaterade underhållsplaner samt flerårsprognoser för att 
kunna svara på ovanstående är viktiga. Fråga gärna styrelsen 
om detta även om det inte står något i årsredovisningen.
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