
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kampen om  
Clas på Hörnet och parken 

När Sellbergs under 60- och 70-talen flyttade sina  
hästar och sopbilar från kvarteret vidtog en kamp om 
användningen. Länge var det mest begagnade bilar 
som dominerade, och det var ytterst nära att Clas på 
Hörnet revs. Till slut lyckades de kringboende övertyga 
myndigheterna om att det behövdes en park.  
Däremot gick de inte att förhindra planerna på service-
huset Väduren som blev klart 1979 och som nu med 
mycket buller och bång renoveras och byggs om. Ett av 
argumenten är att avloppsstammarna är slut – dom vi 
just bytt i vårt hus var från 1917! 

 

Bilden nedan liksom affischen från teatergruppen  
Jordcirkus/Teater 9 är båda från 1970-talets senare hälft. 



 

            1112  Pågående reparationer/stambyte 
En ingående post som avser de pengar vi tidigare lagt ned på renovering och stambyte. 
 

1113  Anskaffningsvärde byggnad 
Av de 91 556 560 kronor som föreningen i juli 2008 köpte fastigheten Målaren 3 för var 
41 711 732 kronor värdet för enbart byggnaden. Byggnader skrivs normalt av på 50 år (se konto 
1119). Fördelningen av köpeskillingen mellan byggnad och mark gjordes efter den proportion som 
taxeringsvärdet gav mellan byggnad och mark.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1114  Anskaffningsvärde mark 
Markvärdet för tomten är 49 844 828 kronor. Värdet skrivs inte ned med åren. 
 

Kommentarer till kontona i Balansrapport och Resultaträkning 
Det är alltid knepigt att sätta sig in i årsredovisningar och därför har kassören bestämt sig för 
att återigen försöka förklara vad de olika posterna betyder och omfattar.  
    Läs de bifogade rapporterna jämsides med dessa kommentarer och använd kontonumren för 
att hitta rätt. Det betyder dock att ni får hoppa lite fram och tillbaka mellan papperen! 
   Hoppas ni blir klokare av detta! 

 

 

Detta är den äldsta 
kända uppgiften om 
huset, en tomtkarta 
från 1916 då arkitekten 
M. Lundstedt började 
rita på huset.  



 
1119  Ackumulerade avskrivningar byggnader 
Under 2010 blev avskrivningen på huset 1 668 475 kronor, d.v.s. 2% nedskrivning. Styrelsen har 
valt att under 2010 kostnadsföra hela den ombyggnad som skett under åren 2009 och 2010. 
 

1231  Inventarier egen fastighet 
Tvättmaskin köpt 2009 för 42 250 kronor. Skrivs av på fem år. 
 

1239  Ackumulerade avskrivningar installationer 
Årets avskrivning (den andra) på tvättmaskinen blev 8 450 kronor, nu totalt 16 900 kronor. 
 

1510  Kundfordringar 
Avgifter och hyror för första kvartalet som fakturerats i december.  

 

1515  Osäkra kundfordringar 
Finns inga sådana i år. 
 

1518  Ej reskontraförda kundfordringar 
Skuld från tidigare bostadsrättsinnehavare – 6 706 kronor. 
 
1610  Kortfristiga fordringar hos anställda 
Är 0 kronor. 
  

1630  Skattekonto 
6 316 kronor för preliminär A-skatt. 
 
1631  Ej reglerat på skattekonto 
Fastighetsskatten för 2010 blev 3 556 kronor högre än beräknat – inbetalt 2011. 
 
1680  Andra kortfristiga fordringar 
2 875 kronor. Dubbelbetald faktura – kommer att krediteras. 
 

1688  Fordran Bergtoft/Pikner Fastighets AB 
Restfordran (139 112 kronor) avseende gamla ägaren av fastigheten. Regleras vid kommande slut-
förhandling.  
 

1710  Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 
Periodisering av fastighetsförsäkringen i Brandbolaget samt periodisering av överlåtelseavgifter. 
 
1888  Aktier/andelar övriga företag 
7 264 kronor. En oklarhet vid köpet av fastigheten som kommer att regleras vid slutförhandlingen 
om vinden. 
 

1930  Bank SEB företagskonto 
I början av december bytte vi bank från Handelsbanken till SEB. Vid årsskiftet fanns på det nya 
kontot hos SEB 3 641 366 kronor. 
 

1940  Bank Handelsbanken affärskonto  
Pengar som ännu fanns kvar på kontot i Handelsbanken vid årsskiftet. Senare överflyttade till SEB.  
 

1943  Bank Handelsbanken e-kapitalkonto  
Sparkonto. Pengarna nu flyttade till SEB. 
 

1944  Bank Handelsbanken e-kapitalkonto  
Sparkonto med bättre ränta. Pengarna idag flyttade till SEB. 
 

 
 



2083  Insatser 
De pengar köparna av bostadsrätterna betalat i insats vid köpet, totalt 57 447 946 kronor. Under 
2010 sålde föreningen inga lägenheter.  Vi äger ytterligare en lägenhet som är upplåten som hy-
resrätt. 
 

2087  Upplåtelser 
Pengar föreningen fått in genom upplåtelseavgifter, 14 893 789 kronor.  
 

2091  Balanserad vinst eller förlust 
Från föregående års resultat, ett minus på 2 395 787 kronor.  
 

2099  Årets resultat 
Styrelsen har beslutat att för verksamhetsåret 2010 göra direktavskrivning av alla och samtliga re-
noveringskostnader på fastigheten. Därav den på papperet kraftiga förlusten. 
 

            2331  Lån SEB  
Vi har tagit fyra separata lån i vår nya bank SEB, samtliga amorteringsfria tills vidare. Detta lån är 
på 11 500 000 kronor. Uppdelningen av lånen beror på att vi vill kunna välja vilket/vilka lån vi vill 
börja amortera på. 
 

2332  Hypotekslån Handelsbanken  
Ett lån som tidigare tagits i Handelsbanken men som har avslutats. 
 

2333  Lån SEB  
Ett lån på 5 775 000 kronor.  
 

2334  Lån SEB 
Ett lån på 5 775 000 kronor.  
 

2335  Lån SEB  
Ett lån på 11 500 000 kronor.  

 

2353  Övriga långfristiga lån 
En skuld till förre husägaren som skall regleras vid slutförhandlingen om köpet av vinden. 
 

2440  Leverantörsskulder 
Fakturor som ännu inte förfallit till betalning. 
 

2448  Ej reskontraförda leverantörsskulder 
0 kronor. 
 

2450  Ej kvitterade leverantörsbetalningar 
0 kronor. 
 

2510  Skatteskulder 
Skatt på ränteintäkter (26,3%) samt 8 443 kronor i fastighetsavgift som hör till 2010 (betalas 
2011). Vi kommer att begära omprövning av våra tidigare lämnade deklarationer beträffande rän-
teintäkterna eftersom en dom i Högsta förvaltningsdomstolen underkänt Skatteverkets debitering 
av sådana. 
 

2710  Personalskatt 
Dragen källskatt för styrelsearvoden 2010.  
 

2730  Lagstadgade sociala avgifter/löneskatt 
31,42% på utbetalade arvoden – sånär som på styrelsemedlemmar födda före 1946 då avgiften 
enbart är 10,21%. Det är alltså billigare med en styrelse bestående av åldringar! 
 

2960  Upplupna utgiftsräntor  
Räntor på tidigare lån i Handelsbanken.  



2971 Förutbetalda hyror  
Periodisering av hyror från hyresgäst.  
 

2972 Förutbetalda årsavgifter 
Periodisering av årsavgifter från bostadsrättsinnehavare. 
 

2973 Förutbetalda lokalhyror 
Periodisering av lokalhyror. 
 

2974 Förutbetald sophämtning Tandoor House 
Periodisering av avgift. 
 

2990 Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 
Pengar reserverade för bokslutsarbete 2011. 
 

 
 
 
 
 
3011  Hyresintäkter bostäder   
Hyresintäkt från vår enda hyresgäst, 78 828 kronor. Hyran har höjts enligt 2010 års hyresförhand-
lingar. 
 

3013  Hyresintäkter lokaler, momsfritt  
Hyresintäkterna från föreningens kommersiella lokaler, 689 538 kronor. Tyvärr är kontrakten på 
en del av lokalerna skrivna för länge sedan och ofta ofullständiga när det gäller villkoren. I några 
fall dröjer det flera år innan de kan omförhandlas. Under året har ett kontrakt omförhandlats och 
ett nytecknats. En lokal har delats, och den mindre delen blir föreningens kontor och förvarings-
plats för bl.a. trädgårdsmöbler under vintern. 
 

3017 Fakturerad sophämtning   
Den indiska restaurangen betalar extra för ökad glas- och plastavhämtning. 
  

3018 Fakturerad vattenkostnad    
Den indiska restaurangen betalar för sin vattenförbrukning, en summa för kallvatten och en be-
tydligt högre för varmvatten. 
 

3019  Fakturerad elkostnad   
Ersättning för elkostnad som vi betalat innan nytt avtal med Fortum skrivits av den nye innehava-
ren av lokalen t.v. om porten på Surbrunnsgatan. 
 

3021  Årsavgifter bostäder     
Årsavgifterna för de 26 ursprungliga bostadsrättslägenheterna samt de tre nytillkomna på vinden 
(från mars 2010). Nya andelstal har räknats fram, men trädde inte i kraft förrän 1 januari 2011. 
  

3291  Överlåtelse- och pantsättningsavgifter  
Dessa avgifter för köpare av lägenheter gav oss 2 968 kronor.  
 

3692  Intäkter bredband Stokab   
Vi hyr ut ett litet utrymme i källaren för Stokabs anläggning för kvarteret. 
 

3740 Öres- och kronutjämning   
Ett nollsummespel vid in- och utbetalningar som 2010 gav oss en förlust på 2:88! 
 
 
 
 
 

Pengar in  
En bostadsrättsförening har inte många möjligheter till inkomster annat än från sina med-

lemmar och hyresgäster. 



 

 
 
 

 
 
4012  Kostnadsförd ombyggnad   
De kostnader vi haft för renovering av huset vid 2009 års bokslut. 
 

            4246  Innovation Design vindsbygge 
Vår beräknade del av de kostnader som vindsbyggarna haft för ställningsbyggen i samband med 
omfärgning av huset, byte av plåttak, omläggning av tegeltak, byten av hissar, installation av el-
slingor för takuppvärmning, lagning av skador m.m. Slutreglering kommer att ske under 2011 när 
arbetena med de anmärkningar som gjordes vid slutbesiktningen 2010 är klara. 

 

4247  Indiska restaurangen 
Konsultarvode för utredning av ventilationsanläggningen samt förslag till åtgärder. 

             

           4251  Pågående renovering 
Ett stambyte är ett av de största ingrepp man kan göra i ett hus och tar normalt mycket lång tid. 
Det är kostsamt, bullrigt, dammigt och mycket påfrestande för de boende. I vårt fall komplicera-
des arbetet genom att det efterhand visade sig att de gamla stammarna här och där lappats med 
olämpligt material och att det saknades dokumentation om den exakta dragningen. 
   Under 2010 slutfördes arbetena med stammar och vattenledningar i vissa lägenheter på Birger 
Jarlsgatan.  
      I samband med stambytena i lägenheterna upptäcktes snart att de gamla kall- och varmvatten-
rören, och inte minst avloppsstammarna, var i ett bedrövligt skick och krävde snabba åtgärder. 
Under de två senaste åren har praktiskt taget alla vattenledningsrör och stammar i källarna bytts 
ut. Tyvärr fanns det farlig asbestisolering runt vissa rör, men de har nu har sanerats. Samtliga rör 
har också fått ny isolering. 
    Fortsatta förberedelser har gjorts för att kunna dra upp 3-fas el till fler våningar. 3-fas är indra-
get till tvättstugan. En mängd småförbättringar och utbyten har gjorts i det ursprungliga elsyste-
met (elarbetena har kostat 45 870 kronor). 
   

             4252  Lägenhetsdörrar m.m. 
I augusti 2010 tecknade vi efter flera offerter från olika företag ett avtal med Elfstedts Hantverk 
och måleri för installation av 32 säkerhetsdörrar samt brandsäkring av 12 dörrar. I offerten ingick 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jj 

Pengar ut 
Det finns många sätt att göra av med föreningens pengar. För att ni skall kunna se vad vi gjort 
försöker vi här ge förklaringar till de kostnader vi haft under året. 
 

   

Våra originaldörrar var över 90 år gamla och eftersom huset är grönmärkt fick vi inte förändra utseendet.  
Det krävdes stor hantverksskicklighet för att få moderna säkerhetsdörrar att se ut som de ursprungliga. 



också målning av dörrar och dörrfoder samt insidan på samtliga fönster i trappuppgångarna. Även 
de postboxar som kommer i entréerna under 2011 ingår i offerten, liksom tidningshållare med 
namnskylt utanför lägenhetsdörrarna. 
    Den totala kostnaden för arbetet beräknas bli 1 186 250 kronor, varav vi under 2010 betalat 
885 889 kronor. 
 

            4253  Fönster 
Innan sommaren tecknade vi avtal med Tumba Glas om renovering av samtliga fönster och bal-
kongdörrar mot gatorna. Arbetet avslutades i oktober och kostnaden blev 909 350 kronor. 
 

4260  Förbättringar övriga 
Ouppklarad affär med den tidigare ägaren av restaurangen. Kostar mer att driva in än vad fordran 
är. Nu avskrivet. 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        4261 Fasadrenovering 
Under årets fyra första månader slutfördes arbetet med omfärgning av fasaderna mot gatan, syn-
nerligen försenat på grund av den kalla vintern.  
    I maj renoverades och målades butikernas fönster och dörrar, all plåt på husfoten byttes ut och 
målades och därefter klotterskyddade granitsockeln.  
 

4263 Balkonger 
Under augusti påbörjades bygget av sju balkonger på gårdssidan, bekostade av lägenhetsinneha-
varna, med undantag för en balkong som monterades på hyresgästens våning. Denna balkong 
kostade inklusive bygglov m.m. föreningen 76 716 kronor.              

             

        4330 Gemensamma utrymmen, ventilation 
Den nya elinstallationen i källaren har försetts med skyddsgaller och vi har byggt fler källarkontor. 
Totalt 19 719 kronor.  
   Inför den kommande OVK-besiktningen (OVK=Obligatorisk VentilationsKontroll) har ett stort an-
tal åtgärder behövt göras, bl.a. kartering av ventilationskanaler samt lockning och murning av des-
sa, montering av tilluftsventiler i varje lägenhet (i vissa fall med ljuddämpare), nya utsugsventiler i 
smutsiga utrymmen m.m. Kostnad 197 105 kronor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kostnader för renoveringsarbeten i huset 
Under åren 2009 och 2010 har vi haft renoveringskostnader som överstiger det som angetts i 
den ekonomiska planen som gjordes vid husköpet, och det på betydligt kortare tid. Till stor del 
beror detta på att husets skick var sämre än väntat, men också på att det var betydligt bättre 
och billigare att utföra arbeten när hantverkarna ändå fanns i huset och kunde jobba rationellt. 
Dessutom hade vi annars behövt fortsätta med störande arbeten under flera år. 
  
 

 
  



5060 Städning och renhållning 
Sedan 1 december 2009 anlitar vi Marktjänst som för 3 125 kronor per månad städar trappupp-
gångar, entréer och trappstenar varje onsdag och tvättstugan en gång i månaden. Dessutom har 
trappuppgångarna storstädats och fönster mot gatorna tvättats. Firman använder enbart miljö-
märkta tvättmedel. 
 

5061  Entrémattor 
Under vinterhalvåret finns i båda portarna entrémattor som vi hyr av Initial och som byts varan-
nan vecka.  
 

5070 Reparation och underhåll av fastighet 
Huvudsakligen låsarbeten och arbeten i värmecentralen (som kostade 11 844 kronor). Dessutom 
inköp av lampor för 3 085 kronor, vintersalt för trottoarhalka 101 kronor, vinterjustering av port-
stängare och dörrlås 1 363 kronor samt lagning av belysning i portar och trappuppgångar för 
6 831 kronor.  
  

5120 Elavgifter 
När det gäller el har vi Fortum som nätleverantör (obligatoriskt inom Stockholm), men vi har än så 
länge valt att även köpa själva elen därifrån. 
   Den el vi köper skall normalt räcka för den förbrukning som behövs för hissar, tvättstuga, port-
belysning, drift av fläktar, TV-anläggning och en del småsaker. Under året har tillkommit elupp-
värmning av takkanter och stuprör vilket tyvärr är kraftigt strömförbrukande, men förhindrar is-
bildning och risk för skador på grund av ”takras”. Ett antal utsugningsfläktar har under året till-
kommit på taket (för att vi skall kunna få en godkänd OVK-besiktning under 2011). 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den totala kostnaden för den el som vi köpt under 2010 var 60 018 kronor (2009 var kostnaden 
43 542 kronor) inklusive elhandel- och elnätskostnad, energiskatt, abonnemang, årsavgift och 
moms.  
    Byte till en ny energisnål tvättmaskin 2009 och torktumlare 2010 samt lågenergilampor i trapp-
hus och källare borde göra att elförbrukningen på sikt kommer att minska något.  
 

5131 Fortum fjärrvärme 
En av föreningens absolut största driftsutgifter är uppvärmningen av huset och varmvattnet till de 
boende. 
   Vi är hänvisade till att köpa fjärrvärme från Fortum som än så länge har monopol i Stockholm.  
   Det är inte så enkelt som att vi köper in en viss mängd varmvatten från Fortum och ”växlar över” 
värmen till vårt eget system. Vi måste också se till att det vatten som vi lämnar tillbaka till fjärr-
värmenätet håller en viss temperatur. Der är bl.a. därför det är viktigt att ha en bra energikonsult. 

 

De extremt höga förbruknings-
siffrorna under årens första och 
sista månader beror till stor del på 
de hårda vintrarna. 



   För att i framtiden spara pengar installerade vi under 2009 en ny värmeväxlare. Under 2010 har 
vi fortsatt att byta och isolera kall- och varmvattenrör vilket på sikt kommer att bidra till lägre 
kostnader.  
   Även för fjärrvärme finns en ”fast avgift” i botten. Fortum tar mer betalt för sitt fjärrvärmevat-
ten under vinterhalvåret eftersom det då håller högre temperatur. När vattnet kommer till huset 
är det 65-110 grader varmt och när det lämnar oss skall det ha 38-50 grader lägre temperatur – 
klarar vi inte den differensen blir det straffavgift. Totalt kostade fjärrvärmen oss 2010 408 699 
kronor (under 2009 var kostnaden 308 299 kronor).  
    Under 2009 och 2010 har förhållandena varit mycket annorlunda än under ett normalår på 
grund av de långa och kalla vintrarna som gjort att förbrukningen blivit onormalt hög. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När man som vi lagt ner pengar på att modernisera och rusta upp värmesystemet och täta fönster 
vill man gärna försäkra sig om att det är just moderniseringen och inte vädret som ändrar för-
brukningen. När man jämför fjärrvärmeåtgången under olika år brukar man ta hjälp av statistik 
över normala utetemperaturer från SMHI. Av naturliga skäl kan vi ännu inte göra några bra sådana 
jämförelser.  
    Det är egentligen lätt att minska kostnaden för uppvärmningen, till exempel genom att sänka 
inomhustemperaturen.   

 

5140  Vatten och avlopp 
För vatten och avlopp är vi hänvisade till Stockholm Vatten som har många olika taxor beroende 
på hur stor årsförbrukningen är. 
   Först och främst betalar vi en fast abonnemangsavgift på 2 700:-/år, sedan en nyttoavgift på 
18 100:-/år och sedan en dagvattenavgift för avloppsvattnet på 1 235:-/år.  
    Ovanpå detta betalar vi en rörlig avgift för det vatten som föreningen köper, 5:25 per m3 eller 
1 000 liter. Till skillnad mot kostnaderna för el och fjärrvärme har inte kostnaden för vatten höjts 
under de senaste fyra åren, och priset kommer att ligga still även under 2011. Stockholm Vatten 
är faktiskt billigast i Sverige på vatten! 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Det är svårt att se, men 
kurvorna för 2010 och 2011 
skiljer sig knappt åt under de 
första månaderna (de blå 
och gröna kurvorna). 

Vi läser av och rapporterar 
vattenförbrukningen varje 
månad och får på så sätt en 
bra överblick över förbruk-
ningen. 



Under 2010 förbrukade huset innevånare 3 730 m3 (under 2009 3 527 m3) vatten. Det ligger nära 
den svenska normalförbrukningen per person som är ca 200 liter/dygn. 
   Årets kostnad för vatten blev totalt 41 410 kronor. Stockholm Vattens prognos för 2011 är 
41 646 kronor. 
   Den indiska restauranten betalar oss för det kall- och varmvatten vi förser den med.  
 

5150  Sophämtning Hellstens 
   ”Vanliga” sopor – tidningar, wellpapp, glas, plast och metall – hämtas på regelbundna tider av 
Hellstens som tar betalt per kärl – att tömma en glasbehållare kostar t.ex. 96 kronor och den stora 
wellpappbehållaren kostar lika mycket.  
    För att hålla soprummet fräscht skuras kärl, väggar och golv två gånger om året. 
    Totalt betalade vi under 2010 till Hellstens 27 203 kronor. 
    Vi har inte plats för grovsopor i vårt lilla soprum och var och en får därför lov att ta med sådant 
till närmaste miljöstation, i vårt fall under Vanadislunden. Vi har ett avtal med Hellstens som gör 
att det går att ringa och få det hämtat, men det är en affär mellan den boende och Hellstens. 
 

5151  Sophämtning Trafikkontoret. 
Stockholms stad har genom Trafikkontoret monopol på att hantera hushållssopor i kommunen 
och hade i vårt område lämnat uppdraget vidare till Liselotte Lööf AB som dock under 2010 ge-
nom misskötsel blev av med sitt uppdrag. Det är staden som genom en taxa bestämmer vad 
hämtningen av hushållssopor kostar. Vi hade två stycken stora gröna 660-literskärl som tömdes 
en gång i veckan. För detta betalade vi under året 8 416 kronor. Den indiska restaurangens kyl-
skåp i vårt soprum töms två gånger i veckan, men det betalas inte av oss. Den betalar också extra 
för sina tomglas och förpackningar. 

 
5152 Snöskottning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I början av år 2010 skottade vi snö från taken för 10 500 kronor. Eftersom vintern började redan i 
november blev vi av med 25 000 innan år 2010 var slut.  
    Det är oerhört viktigt att taken hålls fria från snö eftersom ansvaret vilar tungt på föreningen. 
 
5171 Hissar underhåll 
Föreningens båda hissar sköts av Hissen El. Mek. Verkstad AB som hållit på med sådant sedan 
1932. Under 2010 blev kostnaden 26 531 kronor, en del beroende på inkörningsproblem med de  
nya styrsystemen som var känsliga. 
 

5172  Hissbesiktning 
En gång om året inspekteras och godkänns hissarna av Inspecta Sweden AB vilket kostade 2 854 
kronor. 
 

5410 Förbrukningsinventarier 
Juldekorationer, snöskyffel, salt för snösmältning utanför portarna, moppar och hinkar, doku-
mentskåp till husets nya kontor och en energisnål torktumlare för 28 616 kronor. 

 

 

  



        5550 Rep/underhåll förbrukningsinventarier 
6 964 kronor för bl.a. service på maskiner i tvättstugan och återställande av vägg i våning efter 
rensning av ventilationskanal till restaurangen. 
 

5800 Resekostnader 
Transport av tunga pärmar med bokföring till och från redovisningsbyrån för 320 kronor.  
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

        6071/6072 Representation avdragsgill/icke avdragsgill 
Sammanlagt under 2010 7 386 kronor som avser kostnader för middag vid årsstämman i maj 2010 
och kostnader för ”glögg” och pepparkakor vid årets granklädning. Utöver detta har ingen repre-
sentation ägt rum förutom en lunch med den advokat som sköter slutförhandlingen med den tidi-
gare husägaren. 
 

6092  Bredband 
Kostnader för husets bredband för TV, telefoni och datatrafik samt några små elarbeten.  
 

6110 Kontorsmateriel 
Papper, kuvert, bläck till skrivare m.m. mot inlämnade kvitton samt material till 40 ex av ”Kassö-
rens lilla målarbok 2010”.  
 

6200/6250  Tele och postbefordran 
Portokostnader mot inlämnade kvitton. En hel del rekommenderade brev med mottagningsbevis. 
1 419 kronor, huvudsakligen för frimärken.  

 

6311 Företagsförsäkringar 
Taxeringsvärdet för Målaren 3 är 47 213 000 kronor (år 2009 37 104 000) fördelat på 26 840 000 
kronor i delvärde på mark och 20 373 000 kronor i delvärde på hus. Detta skall teoretiskt motsva-
ra 75% av husets marknadsvärde. Att köpa samtliga bostadsrätter i föreningen skulle dock, med 
priserna vid slutet av 2010 som grund för beräkningen, kosta närmare 125 miljoner kronor. Oav-
sett vilket handlar det om stora värden som ska vara försäkrade. Föreningen har sin fastighetsför-
säkring hos Brandkontoret och halvårspremien uppgick under 2010 till 14 600 kronor. Då ingår 
också en ”ohyreförsäkring” hos Anticimex.    
 

6351  Konstaterade förluster 
Kundfordringar från 2008 då huset köptes – nu avskrivet. 

 

6420 Ersättningar till revisor 
Revisorsarvodet på 21 900 kronor blev onormalt högt beroende på att det innefattar även extra-
kostnader i samband med 2009 års bokslut. 
 

 
 

  



6530 Redovisningstjänster 
   Vår redovisningsbyrå West-Pool AB tvingades i samband med bokslutet 2009 lägga ner ett om-
fattande och mödosamt arbete med att rätta och rekonstruera bokföringen från den tidigare re-
dovisningsbyrån.  Kostnader för detta drabbade oss även under 2010. 
    Kostnaden är 5 500 kronor/månad plus 12 500 kronor för bokslutsarbetet, men årets kostnad 
slutade på 97 305 kronor på grund av det myckna extraarbetet. 
 

6550 Konsultarvoden 
Under 2010 blev kostnaden 76 653 kronor, huvudsakligen till Fastighetsägarföreningen för rådgiv-
ning i olika ärenden. Laseruppmätning av samliga ytor i våra lokaler (ej bostäder) inför kommande 
hyresförhandlingar kostade 10 150 kronor. Besiktning av de fem vädringsbalkongerna med un-
dermåliga golv på Surbrunnsgatan kostade 3 500 kronor.  
 

        6551 Energideklaration och energikonsult 
Energisparkonsult AB hjälper oss att hålla kostnaderna nere och huset varmt. Han besöker oss en 
gång i månaden och kollar att allt fungerar som det ska i värmecentralen, plus läser av och rappor-
terar vattenförbrukningen. Kostade under 2010 14 101 kronor. 
 

6560 Serviceavgifter branschorganisation. 
Brf Målaren 3 är medlem i Fastighetsägarna Stockholm. Årsavgiften är 4 971 kronor.  
 

6561 Årsavgifter, ej avdragsgilla 
0 kronor. 
 

6570  Bankkostnader 
Diverse bankkostnader som banken debiterar för sina tjänster. 

            

 6590 Övriga externa tjänster 
Bolagsverket tog 900 kronor för att registrera uppgifterna om ändringar i styrelsen. 
 

6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 
Diverse småkostnader på 321 kronor. 
 

7310 Styrelsearvoden 
På årsstämman i maj 2010 beslöts att styrelsen inom sig skulle fördela två prisbasbelopp. 
 

7510 Lagstadgade sociala avgifter 
Betalas på utbetalda ersättningar till styrelsen vilket under 2010 blev 12 498 kronor.  
 

7610 Utbildning 
Två kursavgifter, sammanlagt 7 963 kronor för deltagande i kurser arrangerade av Fastighetsägar-
na.  
 

7821 Avskrivningar på byggnader 
Summan 834 240 kronor motsvarar 2% av det bokförda värdet av fastigheten (ej marken). 
 

7830 Avskrivningar på maskiner/inventarier 
20% av anskaffningsvärdet på inventarierna (tvättmaskin).  

 

8311 Ränteintäkter från bank 
Ränteintäkterna uppgick, på grund av den låga räntesatsen på föreningens konton, bara till 5 812 
kronor under året. 
 

8411  Räntekostnader fastighetsanknutet lån  
Föreningens räntekostnader blev under året 580 269 kronor (under 2009 var kostnaden 819 821 
kronor). År 2008, då räntan var extremt hög, betalade vi för bara sex månader 942 143 kronor! 
 

8414 Räntekostnader skattekonto 
509 kronor. 



 

            8911 Fastighetsskatt, fastighetsavgift 
Den gamla fastighetsskatten har bytt namn till fastighetsavgift (indexberoende, ökar i princip nå-
got varje år) som under 2010 var 1 277 kronor per lägenhet. Detta gäller bara den del av huset där 
det finns bostäder – för lokalerna betalar vi fortfarande fastighetsskatt baserad på taxeringsvärdet 
(1% av taxeringsvärdet för lokalerna). Är kontrakten rätt skrivna debiterar vi detta på lokalhyres-
gästerna och kostnaden blir noll. Tyvärr är det, som nämnts, fel på åtskilliga gamla kontrakt.  
    För 2010 har vi totalt betalat 91 886 kronor, varav 35 756 kronor är fastighetsavgift och 56 130 
kronor är fastighetsskatt.   
 

8912 Skatt föregående år 
Korrigering av fastighetsskatt föregående år. 
 

8999 Årets resultat 
Årets förlust blev på papperet 10 908 687 kronor. Styrelsen har valt att under 2010 kostnadsföra 
hela den ombyggnad som skett under 2009 och 2010. Därav den på papperet kraftiga förlusten. 

 

    Liten lathund om bostadsrätter 
Vad är egentligen en bostadsrätt? 
En bostadsrättslägenhet är en upplåtelseform som närmar sig ägandet. I grunden handlar det om 
att ett antal personer sluter sig samman i en förening för att äga hus. I huset finns lägenheter som 
föreningsmedlemmarna – bostadsrättshavarna – får använda som sina egna. 
   Bostadsrättsföreningen äger huset och medlemmarna äger andelar i huset och disponerar sina 
lägenheter. Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas 
andelstal. Den del som man ”äger” ansvarar man också för. Föreningen svarar för underhåll och 
drift av huset, och den som disponerar lägenheten ansvarar för, och bekostar, underhållet av all-
ting inuti lägenheten. En nybildad bostadsrättsförenings husköp finansieras normalt till en del ge-
nom att medlemmarna betalar en ”insats” och till en del genom att föreningen tar upp lån.  
   Brf Målaren 3 bildades redan 1989 och gjorde flera försök att få köpa huset innan det slutligen 
lyckades och köpet blev klart den 2 juli 2008. Köpeskillingen var något över 91 miljoner kronor vil-
ket finansierades med insatser från bostadshavarna med ca 57 miljoner kronor. Till detta kom lag-
farts- och pantbrevskostnader samt avsättning till reparationsfond plus litet övrigt.  
   Den tidigare ägaren hade köpt huset i januari 1959 för 1 030 000 kronor (vilket i juli 2008 mot-
svarade 11 601 329 kronor). 
   Resten av de pengar som behövdes för att köpa huset ordnades i form av ett hypotekslån på 36 
miljoner med rörlig ränta.Det var ett något större lån än vi räknat med vilket berodde på att vi i 
sista stund tvingades betala för ytterligare en lägenhet eftersom hyresgästen valde att inte fullföl-
ja sitt utlovade köp. Dessutom ingick i köpet några tomma lägenheter som vi fick betala för – des-
sa har senare sålts till högre priser.  I huset 29 bostadsrättslägenheter, 1 bostadshyresrätt samt 6 
kommersiella lokaler. 
   Underhåll och reparationer, uppvärmning, sophantering, vatten, skatter, trappstädning och 
mycket annat drar årligen stora kostnader. Dessa betalas gemensamt av medlemmarna genom 
årsavgiften (inte ”hyran”, för det är en helt annan sak). Medlemmarna betalar bara vad driften 
kostar i verkligheten. En bostadsrättsförening drivs alltid utan vinstintresse. 
   Föreningens kostnader och intäkter bör därför vara exakt desamma. Om föreningen något år 
mot förmodan skulle råka gå med vinst är det medlemmarna – ägarna till föreningen – som på ett 
eller annat sätt får glädje av detta. På samma sätt, fast tvärtom, blir det om föreningen något år 
skulle gå med förlust. 
   Detta kan sammanfattas som att en bostadsrättsförenings affärsidé är att tillvarata medlem-
marnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt med-
lemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden.  
 

 



      Vilket är föreningens/borättsinnehavarens ansvar? 
Föreningen svarar för det yttre underhållet, d.v.s. för husets stomme, dess yttersida, kall- och 
varmvattenstammar, avloppsstammar, hissar, ventilation och underhåll – i stort sett allt som inte 
finns inne i lägenheterna.  
   Innehavaren av en bostadsrätt svarar själv för det inre underhållet, vilket lite förenklat uttryckt 
omfattar allting inne i lägenheten förutom elementen.  
   I stadgarna för Brf Målaren 3 står ”att bostadsrättsinnehavaren på egen bekostnad skall hålla lä-
genhetens inre i gott skick d.v.s. såväl rummets väggar, golv och tak som eldstäder, elektriska led-
ningar intill mätare, gas-, vatten- och avloppsledningar till den del de befinna sig inom lägenheten, 
ringledning, klosetter, glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerdörrar”. 
   Att man helt själv ansvarar för underhållet kan låta lite dystert. Men å andra sidan betyder det 
att man, i princip, har helt fria händer att bygga om lägenheten. Man kan utan vidare tapetsera 
om, byta inredning i köket eller lägga in parkettgolv. Om man tänker göra större ändringar, som 
t.ex. att riva väggar krävs dock alltid styrelsens skriftliga godkännande.  
   En annan fördel med att man själv ansvarar för det inre underhållet är att man till stor del kan 
styra sina egna boendekostnader. Är man rädd om sin bostadsrättslägenhet behöver man bara 
reparera obetydligt och boendekostnaden blir låg. Inspireras man däremot lätt av inredningstid-
ningarnas glättiga reportage om blå glasmosaik i köket och fiberoptisk belysning i badrummet – ja 
då blir boendekostnaden en annan. Det fina är att man väljer själv! 

 


