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KALLELSE

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Lutan

kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 11 december 2018, kl 18.30.

Lokal: Tyska kyrkan

DAGORDNING

1. föreningsstärnmans 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 fullmäktige och ersättare samt Övriga representanter i HSB

24. behandling av motioner samt av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna
frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

25. föreningsstämmans avslutande





1

. Org Nr: 716407—1057

HSB Brf Lutan i Malmö

ÅRSREDOVISNING
HSB Brf Lutan

Org nr 716407-1057

Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

2017-09-01 - 2018-08-31

Föreningen har sitt säte i Malmö

 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2017-2018
Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bostadsrättsföreningen har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta
bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmar till nyttjande utan
tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Bostadsrättsföreningens hus byggdes år 1948 på fastigheterna Lutan 1-5 och Erikslust 2-8
som föreningen innehar med tomträtt. I fastigheten finns 12 radhuslängor med adresserna

Köpenhamnsvägen 63-75, Marietorps allé 27-37 samt Vikingagatan 83 i Malmö.

Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Fastigheten är ihllvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar.

Föreningens lägenheter fördelar sig enligt följande:
R 0 k Antal Yta m2

3 32 81

4 23 96

5 25 119

Total lägenhetsyta 7 775 kvm

%&
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Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hölls den 5 december 2017

Närvarande var 33 röstberättigade medlemmar, varav två genom fullmakt.

En extra föreningsstämma hölls den 10 april 2018 för att anta de nya stadgarna.

Styrelsen under verksamhetsåret
Ordförande Veronica Rudnert

Vice ordförande Magnus Kramer
Sekreterare Rebecca Svanfelt
Ledamot och Studieorganisatör Jakob Aurelius

Ledamot Anders Jacobson

Ledamot, utsedd av HSB Dick Jillvert

Suppleant Emma Jacobson

Suppleant David Högberg

I tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Jakob Aurelius och

Anders Jacobson och samt suppleantema David Högberg och Emma Jacobson.

Veronica Rudnert har på egen begäran lämnat sitt styrelseuppdrag per 2018—08-3 1. David

Högberg gick i samband med det ini styrelsen som ny Ledamot från att ha varit Suppleant.

Styrelsen har under året hållit 16 sammanträden.

Firmatecknare

Firman tecknades, förutom av styrelsen, av Veronica Rudnert, Magnus Kramer, Rebecca

Svanfelt och Anders Jacobson, två i förening.

Revisorer

Göran Fosse och Charlotta Ursing, revisorssuppleant Torbjörn Arenbo samt revisor från

BoRevision AB, utsedd av HSB Riksförbund.

Valberedning
Nina Sennö och Michael Lundberg

Representanteri HSB Malmö fullmäktige
Veronica Rudnert med Magnus Kramer som ersättare

Vicevärd

Magnus Kramer
0.254
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Medlemsinformation

Under året har 9 lägenhetsöverlåtelser skett. Vid årets utgång hade föreningen 128

medlemmar. Anledningen till att medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter i föreningen

är att mer än en medlem kan bo i samma lägenhet. HSB Malmö innehar även ett medlemskap

i föreningen. Dock skall noteras att vid stämman har en bostadsrätt en röst oavsett antalet

innehavare

Föreningsaktiviteter

I september arrangerade Lutan en välbesökt kräftskiva för alla medlemmar.

Under våren hölls en trädgårdsdag den 25 mars och en arbetsdag den 6 maj 2018. Höstens

arbetsdag hölls den 23 september och en trädgårdsdag den 21 oktober 2018.

Nya stadgar

Den 1 juli 2016 trädde vissa ändringar i lagen om ekonomiska föreningar. Vissa av

ändringarna hade inverkan på bostadsrättsföreningar varför föreningen behövde se över sina
tidigare stadgar och uppdatera dessa utifrån gällande lagstiftning senast den 30 juni 2018. För
att anta nya stadgarna krävs beslut i två på varandra följande stämmor.

Inför årsstämman den 5 december 2017 presenterades styrelsens förslag på nya stadgar för

föreningen. På årsstämman beslutades enhälligt att ändra föreningens stadgar i enlighet med
styrelsens förslag på nya stadgar. På extrastämma den 10 april 2018 togs ett andra enhälligt
beslut om antagande av de föreslagna stadgarna. De nya stadgarna för föreningen var

därigenom beslutade och kunde registreras hos Bolagsverket.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Nytt tomträttsavtal

Föreningarna i Friluftstaden har haft ett tomträttsavtal från 1948 som inneburit att vi fått hyra
marken av Malmö Stad i 70 års tid till ett mycket lågt pris, drygt 10.000 kronor/år.

Avtalet löpte ut den 16 oktober 2018. Det har länge varit känt att det nya avtalet skulle

medföra exceptionellt högre kostnader, så redan 2013 tillsatte föreningarna i Friluftstaden en

gemensam arbetsgrupp för att försöka få klarhet kring villkor och kostnader för

tomträttsavgälder resp friköp. Ett stort antal möten och diskussioner har därefter hållits genom
åren med stadsantikvarie värderingsmän, jurister och politiker på Malmö Stad.

Till en början inriktades diskussionerna mest på villkor och priser för friköp av marken, men

när tiden närmade sig för tomträttssavtalet att löpa ut, flyttades fokus till att försöka förhandla

ned avgälden på det nya avtalet med hänvisning till de speciella omständigheter som

föreliggeri Friluftstaden.v/ .ge;
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Under våren 2017 skickade Malmö Stad ett avtal som föreningarna vägrade acceptera,

därefter har en ny omgång diskussioner skett där vi anlitat advokatfirman Mannheimer &

Swartling, vilket till slut ledde till att vi lyckades förhandla ned tomträttsavgälden med ca
27%, från ca 1,8 MSEK per år till ca 1,3 MSEK per år.

Fördelat på en total boarea på 7775 kvm blir det 14 kr per kvm och månad vilket motsvarar

1142 kr per månad för en lägenhet på 81 kvm, 1352 kr för 96 kvm och 1678 för 119 kvm.

För att möta den ökade kostnaden för det nya tomträttsavtalet har avgifterna redan börjat

höjas i etapper, S% ijanuari 2017 och 5% 2018.

Trädgårdsskötsel

Tidigare år har trädgården i solgårdarna skötts av medlemmarna själva och en extern
entreprenör anlitats till att sköta beväxningen på kökssidor, gavelsidor och gräsmattor. Detta
har kostat en del pengar och resultatet har inte alltid varit så bra. T ex har det varit svårt att

anpassa beskärningen av buskarna på kökssidorna till att passa blomningssäsonger och alla
individuella önskemål.

Vid förra stämman togs därför ett beslut om att medlemmarna själva skulle ansvara för

skötseln av kökssidorna på motsvarande sätt som för solgårdarna. Ovrig skötsel och

beskärning av gavlar görs på föreningens städ-/trädgårdsdagar som utökats från 2 till 4 per år.

Förutom detta har en stor arbetsinsats av engångsnatur gjorts under året för att gallra bort och

minska arealerna av vildvuxet buskage på kökssidor och gavlar samt flytt av en del av

buskarna till tomtgränsen mot Marietorps Alle för att skapa en trevligare trädgårdsmiljö och

mjuk avskärmning mot vägen. Ungefär 200 kvm färdig gräsmatta har anlagts på tidigare
vildvuxna planteringsytor. Även detta har utförts med hjälp av frivilliga arbetsinsatser.

Det har varit glädjande att se vilket stort engagemang som finns bland Lutans medlemmar för

att själva ta ansvar för den unika trädgårdsmiljön vi bor i. Förutom att vi får en vackrare miljö

och lägre kostnader bidrar det även till ökad kontakt och gemenskap mellan grannar och

medlemmar.

Flytt av ”komposten"

Vi har röjt och schaktat mark för att skapa en ny plats för trädgårdsavfall närmare ICA Malmborgs,

anledningen till detta är att kranbilen som brukar anlitas för att hämta trädgårdsavfallet har svårt att
komma till platsen utan att åstadkomma körskador på träd och rabatter och riskerar köra fast i leran.

Genom att flytta avfallsplatsen kan kranbilen stå stabilt nere på asfalten vid Malmborgs lastplats och

hämta avfallet. Dessutom får vi en stor sammanhängande gräsyta vid gamla komposten som kan

användas till något annat trevligt ändamå

(&
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Gångar och belysning

De armaturer för trädgårdsbelysningen vi haft som ursprungligen var gjord för

kvicksilverlampor, sedermera utbytta mot lågenergilampor har nu bytts ut mot modern LED-
armatur i 50-tals-design. Dessutom har belysningen kompletterats med 5 nya

belysningsstolpar vid gångarna mot Marietorps Alle där vi inte funnits någon belysning
tidigare.

Även de tidigare provisoriska kalkstensgångarna mot Marietorps Alle som varit i mycket

dåligt skick har lagts om, blivit bredare och fått en ny sträckning. Med nya gångar,
belysningstolpar samt busk- och perennplanteringar mot gatan har föreningens front mot
Marietorps Alle fått ett trevligare utseende.

Underhåll

Balkongrenovering

Våren 2017 påbörjades renoveringsprojektet inklusive målning av balkongerna som initierats

av planerat underhåll. Under februari togs det in tre anbud för målning av balkonger och

farstur enligt uppdragsbeskrivning. Balkonggolvet exkluderat enligt styrelsebeslut. Vid behov

skulle övrigt dåligt trä bytas ut. Anbuden var av varierande kvalitet och omfattning. Det mest

kompletta och prisvärda anbudet kom från PKC Bygg.

Vi fick ett fast pris på tvättning, slipning/skrapning och målning, totalt 0,95 miljoner kronor.

När det gällde reparationer av trädetaljer erbjöds vi ett fast timpris under projektets gång.

PKC Bygg inventerade statusen på balkongerna vilket gav en uppfattning om materialbehov

och arbetsinsats. Uppskattningen hamnade på 0,7 miljoner kronor. PKC Bygg ville dock inte

utföra arbetet till fast pris utan på löpande räkning med avrapportering efter varje utförd

länga. Styrelsen valde att ge uppdraget till PKC Bygg. Styrelsen har goda erfarenheter av
PKC Byggs kvalitet på tidigare utfört arbete.

I avtalet planerades att arbetet i princip skulle börja under april och vara klart under hösten

2017 om Vädret så tillät. Resultatet blev att allt reparationsarbete blev klart under hösten samt

målning till och med långa 10 och halva 11. Resterande målningsarbete av långa 11 och 12
utfördes i huvudsak under maj 2018. Slutbesiktning skedde i augusti av ett gott arbete. Mindre

korrigeringar utfördes under september 2018. Den totala kostnaden hamnade på 1,69 miljoner
kronor.

Stambyten

Ytterligare 3 lägenheter har genomfört stambyte i samband med medlemmars totalrenovering
av badrum.

övrigt underhåll

- Väggar vid trappnedgång på länga 11 har putsats om.

- ca 70 löpmeter socklar har putsats på längorna 6—1 1.

&
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- Trasiga takpannor och nockpannor är bytta på längoma 1—8 samt länga 12.

- En större vattenskada har reparerats i hall lägenhet 8.

Styrelsen uppdaterar årligen underhållsplanen. Det närmaste åren finns inga större
underhållsprojekt. De åtgärder som står i tur är att börja ses över lägenhetsytterdörrar,
källartrappor, balkongbalkar och bastuutrymmen.

Ekonomi

Årsavgifterna uppgick under året till i genomsnitt 781 kr/m2 bostadslägenhetsyta.

För att möta den ökade kostnaden för det nya tomträttsavtalet som började gälla 2019-01—01

har avgifterna redan börjat höjas i etapper, 5% i januari 2017 och_ S% 2018. Ytterligare

höjningar a S% kommer att behöva göras tills avgiiterna är i balans med den nya
tomträttsavgälden.

På den positiva sidan har kostnaderna för trädgårdsskötseln minskat från runt 3-400' per år de

senaste åren till mindre än 100' i år. Styrelsen kommer även att undersöka möjligheter att

minska värmekostnaderna genom t ex individuell värrnemätning och debitering.

Föreningens banklån uppgår på bokslutsdagen till 22.125.497 kr. I syfte att begränsa riskerna
har föreningen bundit lånen på olika bindningstider.

Under året har föreningen amorterat 0 kr på befintliga banklån.

Ekonomisk ställning och resultat

Resultatet av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets

utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.

5-årigt sammandrag
Alla belopp i tusentals kronor

2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

Nettoomsättning 6 261 5 900 5 593 5 417 5 225

Rörelsens kostnader -6 770 -5 342 -5 175 -4 694 -5 369

Finansiella poster, netto -466 -494 -682 -689 -686

Årets resultat -975 64 -264 34 -830

Likvida medel & f1n. placeringar 1 464 947 1 050 1 725 1 125

Skulder till kreditinstitut 22 625 22 125 22 963 20 963 20 963

Fond för yttre underhåll 0 1 458 1 639 1 877 1 618

Balansomslutning 28 416 28 756 29 723 28 076 27 789

Fastighetens taxeringsvärde 160 795 145 443 145 443 145 443 142 261

Soliditet % 17% 20% 19% 22% 22%

%



7

'
Org Nr: 716407-1057

HSB Brf Lutan i Malmö

Förändring eget kapital
Underhålls Balanserat Årets

Insatser fond resultat resultat

Belopp vid årets ingång 4 158 998 1 458 052 171 649 64 054

Resultatdisponering under året 64 054 -64 054

Ianspråkstagande 2017/2018 av yttre fond -2 080 051 2 080 051

Avsättning år 2017/2018 yttre fond 622 000 -622 000

Årets resultat -975 827

Belopp vid årets slut 4 158 998 1 1 693 754 -975 827

Förslag till resultatdisposition

Till stämmans förfogande står följande medel i kr

Balanserat resultat 1 693 754

Årets resultat -975 827

Summa till stämmans förfogande 717 927

Styrelsen föreslår följande disposition
Balanseras i ny räkning 717 927

%
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2017-09-01 2016-09-01

Resultaträkning 2018-08-31 2017-08-31

Nettoomsättning Not 1 6 260 932 5 900 260

Fastighetskostnader
Drift Not 2 -2 211 030 -2 484 426

Personalkostnader och arvoden Not 3 -216 206 -211 837

Löpande underhåll Not 4 —448 983 -210 877

lferiodiskt underhåll Not 5 -2 105 379 -740 334

Ovriga externa kostnader Not 6 -295 973 -214 019

Fastighetsskatt/avgift -624 960 -614 960

Tomträttsavgäld Not 7 -10 446 -10 446

Avskrivningar Not 8 -857 532 -855 032

Summa fastighetskostnader -6 770 509 -5 341 930

Rörelseresultat -509 577 558 330

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 036 1 828

Räntekostnader och liknande resultatposter —467 286 -496 104

Summa finansiella poster -466 250 -494 276

Årets resultat -975 827 64 054

Tilläggsupplysning
Årets resultat -975 827 64 054

Avsättning underhållsfond -622 0007 -559 000

Ianspråkstagande av fond för yttre underhåll 2 080 051 740 334

Netto avsättning (-)/ disposition (+) underhållsfond 1 458 051 181 334

Överskott 482 224 245 388

064
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Balansräkning 2018-08-31 2017-08-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och Mark Not 9 26 905 525 27 763 057

26 905 525 27 763 057

Finansiella anläggningstillgångar
.

Andelar Not 10 500 500

500 500

Summa anläggningstillgångar 26 906 025 27 763 557

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 0 1 120

Avräkningskonto HSB Malmö 1 463 835 944 892

Ovriga fordringar Not 11 0 1 198

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 12 45 470 44 063

1 509 304 991 273

Kassa och bank

Kassa och Bank 0 840

0 840

Summa omsättningstillgångar 1 509 304 992 113

Summa tillgångar 28 415 329 28 755 670

25
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Balansräkning 2018-08-31 2017-08-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital Not 13

Bundet eget kapital

Insatser 4 158 998 4 158 998

Fond för yttre underhåll 1 1 458 052

4158 999 5617 050

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 1 693 754 171 649

Årets resultat -975 827 64 054

717 927 235 703

Summa eget kapital 4 876 926 5 852 753

Skulder

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut Not 14 22 625 498 22 125 498

22 625 498 22 125 498

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 25 863 21 296

Aktuell skatteskuld 58 670 55 786

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 15 828 372 700 338

912 906 777 420

Summa skulder 23 538 403 22 902 917

Summa eget kapital och skulder 28 415 329 28 755 670

%,
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2017-09-01 2016-09-01

Kassaflödesanalys 2018-08-31 2017-08-31

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster -975 827 64 054

Avskrivningar 857 532 855 032

Kassaflöde från löpande verksamhet -118 295 919 086

(före förändring av rörelsekapital)

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
(__)kning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar 911 57 467

Okning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder 135 486 -243 293

Kassaflöde från löpande verksamhet 18 102 733 260

lnvesteringsverksamhet
Kassaflöde från investeringsverksamhet 0 0

Finansieringsverksamhet
Ökning (+) /minskning (—) av långfristiga skulder 500 000 -838 000

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 500 000 -838 000

Årets kassaflöde 518 102 -104 740

Likvida medel vid årets början 945 732 1 050 472

Likvida medel vid årets slut 1 463 835 945 732

(%
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Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Valuta

All redovisning sker i svensk valuta SEK.

Byggnader

Återstående redovisningsmässig nyttjandeperiod för föreningens byggnad har bedömts vara 51 år.

Avskrivningar sker linjärt över förväntade nyttjandeperioder. För byggnad sker en viktad avskrivning,
baserad på komponenternas respektive värde. Årets avskrivning på de olika komponenternas

uppgår genomsnittligt till 22%

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övrigt
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inte annat anges.

Inkomster redovisas till verkligt värde av vad föreningen fått eller beräknas få.

Detta innebär att föreningen redovisar inkomster till nominellt belopp (fakturabelopp).

Fond för yttre underhåll

Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter baseras på föreningens underhållsplan.
Enligt ny tolkning av föreningens stadgar är det styrelsen som är behörigt organ för beslut om reservering
till yttre fond enligt föreningens underhållsplan. Detta innebär att årets omföring mellan fritt och

bundet eget kapital innehåller reservering till och ianspråkstagande av yttre fond enligt styrelsens

beslut gällande 2017/2018

Inkomstskattlunderskottsavdrag
Föreningens skattemässiga ackumulerade underskott uppgick vid årets slut
till 5 260 765 kr. »

(%
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2017-09-01 2016-09-01

Noter 2018-08-31 2017—08-31

Not 1 Nettoomsättning
Årsavgifter bostäder 6 076 052 5 786 720

Hyresintäkter 8 973 0

övriga intäkter 175 907 113 540

6 260 932 5 900 260

Not 2 Drift

Fastighetsskötsel och lokalvård 147 400 339 407

EI 212 368 202 009

Uppvärmning 1 263 859 1 425 467

Vatten 213076 210 170

Sophämtning 167 332 173 531

Övriga avgifter 206 994 133 841

Summa 2 211 030 2 484 426

Not 3 Personalkostnader och arvoden

Styrelsearvode 93 000 87 900

Revisorsarvode 9 300 9 141

Löner och andra ersättningar 63 325 64 150

Summa 165 625 161 191

övriga kostnader anställda 3 600 0

Summa 3 600 0

Sociala kostnader 46 981 50 646

Summa 46 981 50 646

Totalt 216 206 211 837

Medeltalet anställa under räkenskapsåret 0 0

Not 4 Löpande underhåll
Löpande underhåll 27 630 34 193

Material i löpande underhåll 22 166 6 590

Löpande underhåll av lokaler 0 19 084

Löpande underhåll tvättutrustning 136 587 36 763

Löpande underhåll av installationer 9 505 0

Löpande underhåll Va/sanitet 3 335 57 888

Löpande underhåll värme 3 718 756

Löpande underhåll ventilation 0 999

Löpande underhåll el 17 624 3 427

Löpande underhåll huskropp utvändigt 479 4 019

Löpande underhåll markytor 193 298 44 369

Skadegörelse 3 843 0

Försäkringsskador 30 798 2 789

Summa 448 983 210 877

Not 5 Periodiskt underhåll

Periodiskt underhåll gemensamma utrymmen 0 145 803

Periodiskt underhåll va/sanitet 60 000 70 400

Periodiskt underhåll värme 0 198 590

Periodiskt underhåll el 187 994 4 901

Periodiskt underhåll huskropp utvändigt 1 857 385 320 640

Periodiskt underhåll markytor O 0

Periodiskt underhåll garage och p-plats 0 0

Summa 2 105 379 740 334

#6
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' Org Nr: 716407-1057
HSB Brf Lutan i Malmö

2017-09-01 2016-09-01

Noter 2018-08-31 2017-08-31

lm (& Övriga Mammamum—
Förvaltningsarvoden 118 787 112 201

Revisionsarvoden 9 138 8 538

Övriga externa kostnader 168 048 93 280

Summa 295 973 214 019

Not ? Tomträtfsa-vgälu
Tomträttsavgäld 10 446 10 446

Ny tomträttsavgäld kommer att gälla fr.om 2019-01-01
(Nuvarande tomträttsavgäld förlängs till 2018-12-31)

Pilot fB Avskrivningar
Byggnader och ombyggnader 857 532 855 032

Markanläggningar 0 0

Inventarier 0 0

Nedskrivningar/Utrangeringar 0 0

Underhålls och bostadslånepost 0 0

Summa 857 532 855 032

P%
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Org Nr: 716407-1057

HSB Brf Lutan i Malmö

Noter 2018-08-31 2017-08-31

Not 9 Byggnader och Mark
Ingående anskaffningsvärde byggnader 39 300 407 39 300 407

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 39 300 407 39 300 407

Ingående ackumulerade avskrivningar byggnader -11 537 350 -10 682 318

Årets avskrivningar -857 532 -855 032

Utgående avskrivningar -12 394 882 -11 537 350

Bokfört värde Byggnader 26 905 525 27 763 057

Bokfört värde Byggnader och Mark 26 905 525 27 763 057

Taxeringsvärde för:

Byggnad - bostäder 76 475 000 52 915 000

Byggnad - lokaler 0 0

76 475 000 52 915 000

Mark - bostäder 84 320 000 92 528 000

Mark - lokaler 0 0

84 320 000 92 528 000

Taxeringsvärde totalt 160 795 000 145 443 000

Not 10 Andelar

Andel HSB Malmö 500 500

500 500

Not 11 Övriga kortfristiga fordringar
Skattekonto 0 1 198

0 1 198

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna ränteintäkter 869 1 145

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 44 601 42 918

45 470 44 063

Not 13 Förändring av eget kapital
Uppl. Underhålls- Balanserat res.

Insatser avgifter fond /Diso.fond Årets resultat

Belopp vid årets ingång 4 158 998 0 1 458 052 171 649 64 054

Resultatdisponering under året 64 054 —64 054

Ianspråkstagande 2017/2018 av yttre fond -2 080 051 2 080 051

Avsättning år 2017/2018 yttre fond 622 000 -622 000

Årets resultat -975 827

Belopp vid årets slut 4 158 998 1 1 693 754 -975 827
,

l
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. Org Nr: 716407-1057

HSB Brf Lutan i Malmö

Noter 2018-08-31 2017-08-31

Not 14 Långfristiga skulder till kreditinstitut
Nästa års

Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belogp amortering
SBAB 25109406 2,74% 2024-09-13 4 046 904 0

SEB Bolån 31189578 0,67% 2019-07-28 3 808 974 0

SEB Bolån 31189586 0,67% 2019-07-28 4 241 620 0

SEB Bolån 36074833 2,19% 2025-03-28 2 838 000 0

SEB Bolån 39590220 0,70% 2019-01-28 2 000 000 0

SEB Bolån 40049304 0,66% 2019-06-28 1 490 000 0

SEB Bolån 40454551 0,74% 2018-10-28 3 700 000 0

SEB Bolån 41959355 0,70% 2019-01-28 500 000 0

22 625 498 0

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 22 625 498

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 22 625 498

Finns Swap-avtal knutna till föreningen nej
Genomsnittsränta vid årets utgång 2,11%

15.740 Tkr av föreningens lån ska slutbetalas under 2018/2019. Styrelsen bedömer att lånen

kommer att förlängas och därför är av långsiktig karaktär och de

klassificeras därför som långfristiga per 2018-08-31, förutom den del som kommer amorteras

under år 2018/2019 som klassificeras som kortfristiga

Eventualförpliktelser och ställda säkerheter
2018-08-31 2017-08-31

Ställda säkerheter Elba—3143), EL,—Makka)”

Eventualförpliktelser _lm nga
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' Org Nr: 716407-1057
HSB Brf Lutan i Malmö

Noter 2018-08-31 2017-08-31

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna räntekostnader 75 392 90 130

Övriga upplupna kostnader 216 179 150 152

Förutbetalda hyror och avgifter 536 801 460 056

828 372 700 338

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

MalmöEÅ - 2018

Ä "äérs Jå'é'obéön

Dick Jillvert

BoRevision AB 

Av HSB Riksförbund utsedd revisor

Gora Fosse

Av tö eningen vald revisor
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i HSB Brf Lutan, org.nr. 716407-1057

de enskilt ellertillsammans rimligen kan förväntas påverka de

ekonomiska beslut som användare fattar med grund iRapport om årsredovisningen
årsredovisningen.

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf Lutan för

år 20170901-20180831.

Som del av en revision enligt ISA använderjag professionellt
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden

revisionen. Dessutom:
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31

augusti 2018 och av dess nnansiella resultat och kassaflöde för . identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är felaktigheteri årsredovisningen, vare sig dessa beror på
förenlig med årsredovisningens övriga delar. oegentligheter eller på fel, utformar och utför
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och

ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Grund för uttalanden

Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar och Den

maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
föreningsvalda revisorns ansvar.

information eller åsidosättande av intern kontroll.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i

. skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har fullgjort sitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. interna kontroll som har betydelse för min revision för att

utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och

omständigheterna, men inte för att uttala mig omändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
effektiviteten i den interna kontrollen.

Upplysning av särskild betydelse . utvärderarjag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa används och rimligheten i styrelsens uppskattningari

uppmärksamhet på att nytt avtal avseende tomträttsavgäld redovisningen och tillhörande upplysningar.
kommer att gälla fro m 2019-01-01, vilket framgår av föreningens

iförvaltningsberättelse. . drar jag en slutsats om lämpligheten att styrelsen använder

antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
Styrelsens ansvar årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon

upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, slutsatsen att detfinns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan

otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda

slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida

verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre

något av detta. kan fortsätta verksamheten.

.Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar utvärderarjag den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen. däribland upplysningarna,

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
och om årsredovisningen återger de underliggande

(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger enrimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet

inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror rättvisande bild.

på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en

revisionen, däribland de eventuella betydande bristeri den interna
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå kontrollen som jag identifieratiéå
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om

&
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Den föreningsvalda revisorns ansvar föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag
till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligtJag har utfört en revision enligt revisionslagen och därmed enligt

god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av med bostadsrättslagen.

säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet

med ärsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en

rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige

använder revisorn utsedd av HSB Riksförbund professionellt
Rapport om andra krav enligt lagar, andra omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
författningar samt stadgar revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till

dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på
Uttalanden revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en granskningsätgärder som utförs baseras på revisorn utsedd av
revision av styrelsens förvaltning för HSB Brf Lutan för år HSB Riksförbunds professionella bedömning med utgångspunkt i

20170901-20180831 samt av förslaget till dispositioner beträffande risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på

föreningens vinst eller förlust. sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild

Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
Grund för uttalanden dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.
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 hari övrigtfullgjort
sitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Malmö dena/Zl I tl 2018
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner

beträffande föreningens vinst ellerförlust. 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. Göran osse

g?r-Erik Gillberg |

Styrelsen ansvararför föreningens organisation och förvaltningen o evrsron AB Av föreningen vald revisor

Av HSB Riksförbundav föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att

fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse utsedd revisor

att föreningens organisation är utformad så att bokföringen,

medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheteri
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. MQRevisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt Charlotta Urs

uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att Av föreningen vald revisor
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon

styrelseledamot i något väsentligt avseende:

. företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot

föreningen, eller

. på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen,
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar,
ärsredovisningslagen 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
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Malmö 2018-10-31

Motion upphävande om stämmobeslut

519, årsstämma 2017

Bakgrund
På årsstämman 2017 den 5 december fattade stämman beslut i enlighet med styrelsens

proposition om, skötsel av buskarna på kökssidorna & 19 med bilaga 3 i protokollet.

Förslag
Efter årsmötet 2017 övertas ansvaret för klippning av buskar och rensning av ogräs i

rabatterna på kökssidorna av medlemmarna, enligt samma regler som gäller för

solgårdarna. '

Förslaget innebär att medlemmarna själva ansvarar för att rabatter och buskar på
kökssidorna hålls i ett välskött skick och att de, efter samråd med styrelsen, har rätt att

ta bort, nyplantera eller byta ut buskar, perenner och marktäckare även på kökssidorna.

Det innebär också att buskarna som utgör gräns mot grannarnas solgårdar inte får

klippas ner eller bytas ut utan grannarnas samtycke, eftersom de flesta medlemmar vill
ha insynsskydd runt solgården.

Beslutet strider enligt Vår uppfattning med gällande lag Bostadsrättslagen, 7 kapitlet, 4

5. Föreningen (juridisk person) är skyldig att hålla marken i gott skick. Tillsammans
med12 & så framgår det att den mark som inte ingått i upplåtelsen, i detta fall buskaget

på kökssidorna intekan överlåtas till bostadsrättsinnehavaren att ansvara för.
Det står tom uttryckligen i förarbetet att detta inte kan åsidosättas på något vis inte ens i

bostadsrättsstadgarna, lagen är tvingande.

Vi har i skrivelse till styrelsen påtalat detta den 15 april och haft fortsatt korrespondens

med styrelsen via mail och ett möte med representanter för styrelsen. Den 7 september

meddelar styrelsen genom Magnus Kramer att man haft slutligt möte med HSB jurist

(Niklas Olsson] och fått besked att stämmans beslut inte strider mot
bostadsrättslagstiftningen.

Vi har haft dialog med tre olika jurister på HSB, inklusive Niklas Olsson, och alla har

tillstyrkt att stämmans beslut strider mot bostadsrättslagen 7 kapitlet, & 4 och 5 12.
Lagstiftningen är tvingande. Bostadsrättsföreningen får inte överföra föreningens
ansvar på enskild t.ex. för mark som inte uppgått i upplåtelsen. I Lutan har marken vid

kökssidorna i_nt_eingått i upplåtelsen.

Förslag till beslut
Vi föreslår stämman att upphäva stämmobeslut & 19, årsstämma 2017, och i stället

beslutar att styrelsen skall ordna så att buskagen på köpsidorna skall skötas av

föreningen på lämpligt sätt.

Christina och Magnus Qvant
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Malmö 2018—10-31

Styrelsens Svar

Efter att förslagsställaren tidigare under året framfört ett flertal skriftliga protester mot beslutet

med hänvisning till BRL 7:4 har styrelsen konsulterat HSB:s jurist Niklas Olsson som bedömt att

beslutet inte strider mot Bostadsrättslagen.

Efter motionens inlämnande har styrelsen ånyo kontaktat Niklas Olsson och fått bekräftat att

han inte ändrat uppfattning i frågan.

Att medlemmarna själva sköter vissa enklare sysslor i stället för att lägga ut det entreprenad

kallas för självförvaltning och har de facto tillämpats av Brf Lutan i över 30 är t ex på

föreningens solgårdar. Även städning av allmänna utrymmen som källargångar och tvättstugor
sköts av medlemmarna genom självförvaltning.

Styrelsen rekommenderar därför stämman att avslå motionen.
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Motion till HSB Brf Lutans föreningsstämma 2018, org nr 716407—1057 Sid 1/4

Motionertill Föreningsstämman 2018.

Exploatering av krypgrundsutgrävningar
|V|otion 1

Föreningsstämman uppdrar åt styrelsen att ogiltigförklara/skriva om det första avtalet om utgrävning
av krypgrund och att juridiskt inkorporera utrymmet som en vanlig del av våra fastigheter. Utrymmet

skall åsättas ett andelstal och avgift utgå därefter.

Motiv:

Föreningsstämman har inte lämnat sitt godkännande till ombyggnaden vilket krävs enligt stadgarna.
Nuvarande udda avtal missgynnar medlemmarnas ekonomiska intressen medan det enligt stadgarna

skall främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

lVlotion 2

Föreningsstämman rekommenderar styrelsen att fortsätta exploateringen av krypgrunder men i egen

regi och med andelstalsuppräkning.
Motiv:

Att iordningställa och upplåta dessa utrymmen på normalt sätt enligt stadgarna betingar ett stort

värde för Lutan och främjar därmed medlemmarnas ekonomiska intressen.

A

Vanliga frågor 
Borde man inte uppmärksammat detta när Det udda upplåtelsesättet syns ju inte "utanpå"

avtalen ingicks? och kravet på stämmobeslut är till för att just

säkra att medlemmarna blir informerade.

Det finns tre likadana utrymmen till? _Tiden har inte räckt till för att undersöka dem.

Vad säger de boende i bostadsrätten? De har ombetts att kommentera översänd

utredning men inte svarat.
Kommer vår motpart att begära skadestånd? Kan inte uteslutas. Finns dock mer

bakgrundsmaterial som talar emot. Viktigare är
att vi i Lutan tydligt visar att vi inte tolererar att

någon fattar beslut bakom vår rygg varken i
dåtid eller i framtiden!

Är det inte skadligt att ta upp detta i en Tvärtom — här visas på bra affärsmöjlighet och

offentlig årsredovisning? att Lutans medlemmar är vaksamma.

Är det inte synd om sittande/kommande Ingen skugga skall falla på sittande styrelse som,
i knät? med något undantag, inte var med och fattade styrelse att få detta ärende 

beslutet. Kommande styrelse får initialt ett

ärende att driva men på sikt mindre jobb.

Varför kommer detta upp nu? Undertecknad fick anonymt tips. Jag är utsedd

 av och ser enbarttill medlemmarnas bästa och
agerar därefter.

Välkommen till undertecknad med frågor och synpunkter!

Bakgrund till motionerna
År 2013 uppmärksammade styrelsen att under varje länga finns en krypgrund som kan grävas ur och

förvandlas till bostadsyta. Total möjlig yta i föreningen kan vara i storleksordningen 1500 kvm. Denna

möjlighet betingar ett stort värde. Fullt exploaterat skulle det kunna dubbla vårt resultat mer än en
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Motion till HSB Brf Lutans föreningsstämma 2018, org nr 716407-1057 Sid 2/4

gång och därmed reducera behovet av avgiftshöjningar. Eftersom värdet uppstår i våra hus på vår
tomträtt skall det komma föreningen, oss alla medlemmar i Lutan, tillgodo och är mycket positivt för

oss.

Styrelserna har totalt givit tillstånd till fyra utgrävningar, ca 20 kvm/st. Jag har närmare undersökt
den första vilken tyvärr inte gynnar oss alls —tvärtom!

Mina huvudinvändningar är:

1. Styrelsen har inte bett om föreningsstämmans godkännande vilket naturligtvis borde skett.

2. Styrelsen har tillämpat en affärsmodell med avtal som tydligt missgynnar föreningsmedlemmarna

till fördel för enskilda boende, åsamkar föreningen risker samt merarbete för styrelserna.

Föreningsstämmansgodkännande
Föreningsstämman har inte getts möjlighet att ta ställning till utgrävningen trots att stadgarna 529

säger: "Styrelsen eller firmatecknare får inte heller riva eller besluta om väsentliga förändringar av

föreningens hus eller mark såsom väsentliga ny—, till- eller ombyggnader av sådan egendom."

Det som talar för att det är väsentligt är t ex HSB:s skrift "Bygglov- Så funkar det" som säger ”Det kan

exempelvis vara att ändra från bostad till lokal, något som kallas "väsentlig" förändring och som alltså
kräver bygglov." Det som ytterligare talar för att detär en väsentlig förändring är bl a att bygglov

erfordras, ny trappa byggs inomhus, omfattande byggförsäkringar erfordras och följande utdrag ur

entreprenörens beskrivning: "Ny grundläggning utföres uteifrån: Undergjutning och ny grundläggling
utföres på två sidor i 3 etapper. Varje etapp måste härda till erf. hållfasthet. Nya fönster och dörr:

Stämpning utföres via en inspektionslucka från bef. källare. Nya fönsterhål och dörrhål. Urschaktning:

Urgrävning med uttransport via fönsterhål. Undergjutning och ny grundläggning utföres på en sida i 2

etapper. Källargolv: Armerad betongplatta på pordrän och geotextil. Utv. återställande av byggnad:

Ny grundmur förses med tätskikt, pordrän och geotextil. Äterfyllning närmast grundmur med
drånerande material. Montering av två Ijusbrunnar. Resterande fyllning utföres av befintliga massor."

Föreningen har, enl stadgarna 51, "till ändamål att ..... främja medlemmarnas ekonomiska intressen.
och tillgodose gemensamma intressen och behov " Här uppstår en utomordentlig affärsmöjlighet

och, också av den anledningen, ska naturligtvis föreningsstämman ges möjlighet att ta ställning till

exploateringen. I stället har man skrivit på avtal som syftar till att, för all framtid, avhända oss

inkomstmöjlighet.

Stvrelsens affärsmodell och avtal

Den affärsmodell som dåvarande styrelse tillämpat är i korthet:

De boende söker själv bygglov, betalar och genomför, med entreprenör, själv utgrävning och

inredning. Ansvarsförsäkringar och särskild byggfelsförsäkring tecknas som också syftar till att hålla

föreningen skadesfri. Föreningen frånsäger sig rätten att, utan särskild anledning, kräva återställning
av ombyggnaden och frånsäger sig rätten att ta ut hyra vilket formuleras: "Föreningen ska inte äga

rätt att uppbära hyra för eller på annat sätt avgiftsbelägga nyttjandet av den krypgrund, som

föreningen upplåtit till Bostadsrättshavarna enligt Avtalet".

Risker med affärsmodellen

Även om försäkringar tecknas kommer Lutan i slutändan att löpa en förhöjd risk. De ingångna avtalen

är inte stresstestade av oberoende jurist men det är tydligt att Lutan vid någon kombination av

olyckliga omständigheter, inte kan gå skadesfri nu och i all framtid — det ärju ivåra hus som

utgrävningen är gjord. Vid t ex sättning eller översvämning kommer enbart utredning för att fastställa
om Lutan eller det utgrävda utrymmet är orsaken att kosta betydande belopp. För denna risk får vii
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Lutan heller ingen ersättning. Försäkringsersättningar är dessutom förknippade med maxbelopp och

självrisker. Vid överlåtelse räcker det att Bostadsrättsinnehavarna hävdar att man har traderat sitt
ansvar till den nya ägaren muntligt och, om det skulle bli aktuellt med ansvarsutkrävande kan

föreningen stå med två motparter som skyller på varandra. I avtalet sägs inget om vem som skall
bekosta drift av utrymmet t ex uppvärmning. Ej heller vem som skall bekosta återställande av den

utemiljö som förstörts/påverkats negativt av ombyggnaden.

lVlerarbete

Föreningen får inte betalt för det arbete som, enligt avtalet, läggs på styrelsen: Godkänna

försäkringar, entreprenörer och fackmässighet samt göra besiktningar av omkringliggande
lägenheter och skriva protokoll tillsammans med berörda bostadsrättsinnehavare. Vid överlåtelse
kontrollera att ansvaret verkligen förs över.

A

Att låta en privatperson söka bygglov, anlita en entreprenör och börja riva och bygga i våra hus och

utan att föra upp ärendet till föreningsstämman Iåterju som den dåliga idé det är. Upplägget är

oortodoxt och styrs, till synes, av en agenda som i vart fall inte gynnar Lutan.

Hur borde affärsmodellen sett ut?

Som lekmannarevisor ska man undvika att komma med förslag eftersom man då kan hamna i

situationen att revidera sig själv. I detta fall är dock ett undantag motiverat- skall ses som löst utkast.

Ett naturligt sätt att lägga upp affären är: Lutan ansvarar för, och genomför utgrävningar där

efterfrågan finns — efter att den boende beställt (och på rättvist sätt valts ut om många anmäler
intresse). Det ärju vår "core business" —förva|ta, driva och underhålla fastigheter och att upplåta
bostadsrätter och hyra ut lokaler är ju det vi är bra på. Den boende får betala ett pris "up front", som

skall täcka Lutans kostnad för utgrävningen, plus en uppräkning av andelstalet. Priserna som

tillämpas bör likna marknadspriser i hög utsträckning.

Räkneexempel: Antag att utrymmet är värt hälften så mycket som en av våra vanliga bostadsrätter.
(Rent hypotetiskt antagande, får inte refereras):

Bostadsrätt i Lutan, Utgrävd, Iordningställd
ca-belopp idag och inredd yta från

krypgrund, Vz priset:
Marknadspris, förvärv 40kkr/kvm 20kkr/kvm up front

Marknadspris, årsavgift 800kr/kvm/år 400kr/kvm/år

Med en antagen utgrävd yta om20 kvm får vi in 400 000 kr "up front" att bestrida kostnaden för

utgrävningen med. Till det ska läggas årsavgiften, 8000 kr/år (=667 kr/mån), som ska täcka drift ,

underhåll, risk och en andel av gemensamma kostnader. Vinsten kommer oss alla medlemmar till
dels oavsett om man skaffar det extra utrymmet eller ej. De som till äventyrs inte kan erbjudas

utgrävning, av byggnadstekniska skäl eller annat, behöver heller inte kompenseras — de får ju ändå
del av vinsten och det de går miste om ärju värderat till marknadspris.

Malmö 2018-10-31

Göran Fosse, Lekmannarevisor och medlem i Brf Lutan

N Klockspelsv 9A

217 74 Malmö

070-5913480

goran.fosse©hotmail.com
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Styrelsens svar:

Motion 1 Fosse

2013 års styrelse har med stöd av HSBs jurister gjort bedömningen att utgrävning av krypgrund

inte är en väsentlig förändring som kräver stämmobeslut.

Dessutom kan inte ingångna avtal ensidigt ogiltigförklaras.

Styrelsen rekommenderar därför stämman att avslå motionen.

Motion 2 Fosse

Bakgrund
Sedan 2013 har det utförts fyra krypgrundsutgrävningar i föreningen vilket i princip innebär att

det halvt jordfyllda utrymmet under lägenhetens kök och matrum grävs ut och konverteras till
en användbar biyta i källarplanet. Medlemmarna bekostar utgrävningen helt själva, och står

själva för uppvärmning och underhåll av den nya ytan i källarplanet.

Föreningen drabbas inte av någon kostnad i samband med detta utan styrelsen ser
tvärtemot ett värde i detta för att större utrymmen minskar genomströmning av boende t

ex barnfamiljer som måste flytta p g a platsbrist så fort barnen blir lite större. Ett annat värde

finns i att den aktuella lägenhetens källaryttervägg blir försedd med dränering och isolering,

vilket är en värdefull förbättring mot ursprungligt skick.

Svar på Fosses motion

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening och inte en vinstdrivande affärsverksamhet.

Påståendet att föreningen ska kunna göra stora vinster på ett fåtal brf-innehavares utgrävning

av krypgrunder är svårbegripligt, var de stora ekonomiska vinsterna skulle finnas redovisas

inte. Styrelsen har inte heller personella resurser att agera byggprojektledare i byggprojekt

som initieras av enskild brf—innehavare.

Även förslaget att avgiftsbelägga de nya biytorna genom att de skulle räknas in i andelstalet är

orealistiskt. Det finns uppåt ca 50 lägenheter i Brf Lutan som har likvärdiga större eller

mindre biytor i källarplanet som inte ingår i det avgiftsgrundande andelstalet.

Det skulle strida mot Iikabehandlingsprincipen att enbart räkna in vissa biytor och inte andra

utan i så fall måste alla biytor behandlas lika.

Styrelsen rekommenderar stämman att avslå motionen.
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Lägenhets nr Namn Adress

1 Lindqvist, Gustaf Köpenhamnsvägen 75

OmmNNmmmhåwNNA
Sevemark, Carolina Maria Köpenhamnsvägen 75
Kullberg, Lars—Olov Gösta Köpenhamnsvägen 73 C
Johansson, Myrtel Köpenhamnsvägen 73 C
Hammarstedt, Margaretha Vikingagatan 83 B
Ridell, Fanny Svea C Norra Klockspelsvägen 16 A

Ridell, Torsten Norra Klockspelsvägen 16 A

Barrett, Christian Vikingagatan 83 C
Barrett, Ulla-Karin Vikingagatan 83 C
Havander, Rikard Köpenhamnsvägen 73 A
Skender Terje, Veronika Köpenhamnsvägen 71 C
Terje, Jonas Köpenhamnsvägen 71 C
Israelsson, Karl Köpenhamnsvägen 73 B
Nilsson, Mia Köpenhamnsvägen 73 B
Högberg, David Norra Klockspelsvägen 14 B

Högberg, Karolin Norra Klockspelsvägen 14 B

NNNNNNMNNNAAAAAAAAAAAAAAAAU'lLJÄCADOJNNAOOCOOCDCDNNCDC'IO'IJÄOOWNN—loco
Uggla, Catarina Norra Klockspelsvägen 16 B

Ljung, Rikard Norra Klockspelsvägen 14 A

Arenbo, Lena Norra Klockspelsvägen 16 C

Arenbo, Torbjörn Norra Klockspelsvägen 16 C

Matele, Sara Köpenhamnsvägen 71 A
Matele, Simon Köpenhamnsvägen 71 A
Lindemalm, Christina Köpenhamnsvägen 69 C
von Brömssen, Charlotte Köpenhamnsvägen 71 B
Peterzén, Jesper Köpenhamnsvägen 71 B
Rosvall, Ingrid Norra Klockspelsvägen 12 B

Aurelius, Hanna Norra Klockspelsvägen 14 C

Aurelius, Jakob Norra Klockspelsvägen 14 C

Qvant, Christina Norra Klockspelsvägen 12 A

Qvant, Magnus Norra Klockspelsvägen 12 A

Jacobson, Anders Köpenhamnsvägen 69 A
Strausser, Gunilla Köpenhamnsvägen 69 A
Johansson, Karin Köpenhamnsvägen 67 C
Andersson, Ola Köpenhamnsvägen 67 C
Granlund, Marie Köpenhamnsvägen 69 B
Bech, Kent Norra Klockspelsvägen 10 B

Bech, Susanne Norra Klockspelsvägen 10 B

Ernestrand, Fanny Norra Klockspelsvägen 12 C

Larsson, Andreas Norra Klockspelsvägen 12 C

Falk, Katarina Norra Klockspelsvägen 10 A

Falk, Thorbjörn Norra Klockspelsvägen 10 A

Lundberg, Michael Köpenhamnsvägen 67 A
26 Alegria da Silva, Vasco Köpenhamnsvägen 65 C
26 Ursing, Charlotta Köpenhamnsvägen 65 C
27 Friberg, Anna-Margareta Köpenhamnsvägen 67 B
28 Bjerkborn, Linn Köpenhamnsvägen 65 B
29 Furöy, Viran Norra Klockspelsvägen 10 C

29 Tufvesson, Cecilia Norra Klockspelsvägen 10 C

30 Hansson, Paul Norra Klockspelsvägen 8 A
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30 Lundström, Ann-Sofie Norra Klockspelsvägen 8 A

31 Jakobsson, Suzanne Norra Klockspelsvägen 11 A

32 Schenström, Erik Norra Klockspelsvägen 9 E

33 Pedersen, Erik Norra Klockspelsvägen 11 B

33 Ferm, Angela Norra Klockspelsvägen 11 B

34 Elmros, Susanna Norra Klockspelsvägen 9 D

34 Sandberg, Ola Norra Klockspelsvägen 9 D

35 Lundberg, Cecilia Norra Klockspelsvägen 11 C

35 Holst, Jan Norra Klockspelsvägen 11 C

36 Carlsson, Ingrid Marietorps Allé 27 A
36 Carlsson, Magnus Marietorps Allé 27 A
37 Fosse, Göran Norra Klockspelsvägen 9 A

37 Fosse, Madeleine Norra Klockspelsvägen 9 A

38 Lindstedt, Helena Elisabet Norra Klockspelsvägen 7 E

39 Kramer, Catharina Norra Klockspelsvägen 9 B

39 Kramer, Magnus Norra Klockspelsvägen 9 B

40 Lindén, Peter Norra Klockspelsvägen 7 D

40 Israelsson, Sofie Norra Klockspelsvägen 7 D

41 Svensson, Marie Norra Klockspelsvägen 9 C

41 Sylvan, Patrik Norra Klockspelsvägen 9 C

42 Ögren, Per Marietorps Allé 29 A
42 Torstensson, Sandra Marietorps Allé 29 A
43 Jönsson, Marilise Norra Klockspelsvägen 7 A

44 Jakobsson,Johan Norra Klockspelsvägen 5 G

44 Jakobsson, Kristina Norra Klockspelsvägen 5 G

45 Hansdotter, Linnea Norra Klockspelsvägen 7 B

45 Trujillo, Rikard Norra Klockspelsvägen 7 B

46 Rousk, Johannes Norra Klockspelsvägen 5 F

46 Rousk, Kathrin Norra Klockspelsvägen 5 F

47 Herron, Christopher Norra Klockspelsvägen 7 C

47 Herron, Margaretha Norra Klockspelsvägen 7 C

48 Runnström, Ann Marietorps Allé 31
49 Elander, Jacob Norra Klockspelsvägen 5 A

49 Jacobsson, Emma Norra Klockspelsvägen 5 A

50 Svanfelt, Daniel Marietorps Allé 33 E
50 Svanfelt, Rebecca Marietorps Allé 33 E
51 Willstrand, Niklas Norra Klockspelsvägen 5 B

52 Hall, Ida Marietorps Allé 33 D
53 Åkerman, Jacquette Norra Klockspelsvägen 5 C

54 Borgström, LiII Marietorps Allé 33 C
55 Jarlbo, Magnus Norra Klockspelsvägen 5 D

55 Kinnunen, Marjaana Norra Klockspelsvägen 5 D

56 Fanteria, Sabine Marietorps Allé 33 B
56 Adamsson, Joakim Marietorps Allé 33 B
57 Bauenlnga Norra Klockspelsvägen 5 E

58 Lörinc, Esther Marietorps Allé 33 A
59 Hansson, Nils Marietorps Allé 33 F
60 Braunschweig, Anna Marietorps Allé 35 D
60 Kalén, Martin Marietorps Allé 35 D
61 Palm, Anethe Marietorps Allé 33 G
61 Sjöblom, Mikael Marietorps Allé 33 G
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62 Frankel, Annika Marietorps Allé 35 C
63 Sennö, Nina Marietorps Allé 33 H
64 Gillfelt, Pontus Marietorps Allé 35 B
65 Hultberg Olsson, Birgitta Marietorps Allé 33 J
65 Olsson, Håkan Marietorps Allé 33 J
66 Stavenow, Charlotta Marietorps Allé 35 A
66 Sandwall, Philip Marietorps Allé 35 A
67 Lindenbaum, Marcus Marietorps Allé 37 C
68 Johnson, Mikael Marietorps Allé 35 E
68 Thor, Johanna Marietorps Allé 35 E
69 Rudnert, Petter Marietorps Allé 37 B
69 Rudnert, Veronica Marietorps Allé 37 B
70 Lundgren, Inga Britt Marietorps Allé 35 F
71 Ek, Cecilia Marietorps Allé 37 A
71 Bengtsson, Hilding Marietorps Allé 37 A
72 Elmqvist Rufelt, Caroline Köpenhamnsvägen 63 A
72 Rufelt, Rasmus Köpenhamnsvägen 63 A
73 Jönsson, Anna Norra Klockspelsvägen 1 A

74 Pålsson, Anne-Helene Köpenhamnsvägen 63 B
75 Ogrodnik, Fanny Norra Klockspelsvägen 1 B

75 Ogrodnik, Mathias Norra Klockspelsvägen 1 B

76 Melander, Bertil Norra Klockspelsvägen 3 M

77 Wroblewski, Kristina Isabel Norra Klockspelsvägen 1 C

77 Rosenberg, Erik Norra Klockspelsvägen 1 C

78 Olsson, Moa Norra Klockspelsvägen 3 L

78 Gryckiewicz, Konrad Norra Klockspelsvägen 3 L

79 Rosander, Maria Norra Klockspelsvägen 1 D

80 Johansson, Andreas Norra Klockspelsvägen 3 K

80 Johansson, Veronica Norra Klockspelsvägen 3 K



ORDLISTA 
Förvaltningsberättelse 
Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information som 
lämnas i årsredovisningens övriga delar, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen talar bl a om 
vilka som haft uppdrag i föreningen, väsentliga händelser som har inträffat under det gångna räkenskapsåret 
och efter dess slut, förväntad framtida utveckling samt förslag till disposition av vinst eller förlust. Övriga 
delar av årsredovisningen är resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter som i siffror visar 
verksamheten. 
Resultaträkning 
Visar i sammandrag räkenskapsårets samtliga intäkter och kostnader. I resultaträkningen kan man utläsa 
vilken typ av intäkter och kostnader som förekommit under räkenskapsåret. Genom att intäkter och 
kostnader summeras visar resultaträkningen hur verksamheten har förändrat kapitalet, vilket kommer fram i 
posten ”årets resultat”. 
Intäkt 
En intäkt är en periodiserad inkomst, dvs. inkomst med hänsyn till den tidsperiod under vilken inkomsten 
har upparbetats eller blivit intjänad. 
Kostnader 
Värdet av de resurser som förbrukats, till skillnad från en utgift som avser anskaffning av resurser. Kostnad 
brukar definieras som en periodiserad utgift. 
Årets resultat 
Den sista raden i resultaträkningen som visar skillnaden mellan redovisade intäkter och kostnader. 
Motsvarande uppgift finns i balansräkningen i noten till rubriken ”Eget kapital”. 
Balansräkning 
Visar föreningens ekonomiska ställning på balansdagen, uttryckt i samtliga tillgångar, avsättningar och 
skulder samt eget kapital. 
Tillgång 
En tillgång är en resurs i form av byggnader, mark, aktier, likvida medel (kontanter) och dylikt som 
kontrolleras (ägs) av föreningen vid räkenskapsårets utgång till följd av inträffade händelser och som 
förväntas innebära ekonomiska eller andra fördelar i framtiden. 
Fordringar 
Fordringar delas upp på kortfristiga och långfristiga. Kortfristiga fordringar är fordringar som förfaller inom 
ett år. Motsatsen, långfristiga fordringar, utgör således fordringar som förfaller efter mer än ett år. 
Förutbetald kostnad och upplupen intäkt 
Utgifter som blivit fakturerade och bokförts under året men som avser kommande år. Sådana utgifter bokförs 
som fordran (förutbetalda kostnader) i bokslutet för att kostnadsföras först nästa år. Intäkt som avser räntor 
m.m. som härrör till räkenskapsåret men ännu ej bokförts. Exempel är intäktsräntor som ofta betalas ut vid 
årsskifte och då utgör en upplupen intäkt i balansräkningen för föreningar med brutet räkenskapsår. 
Anläggningstillgång 
Tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Således är det avsikten med innehavet, och inte 
tillgångens natur, som är avgörande för klassificeringen av tillgången. Med stadigvarande avses, vad gäller 
maskiner, inventarier m.m., att tillgångens ekonomiska livslängd uppgår till lägst tre år. De viktigaste 
anläggningstillgångarna är föreningens byggnader och mark. 
Omsättningstillgång 
Med omsättningstillgång avses tillgång som inte är anläggningstillgång, dvs. inte är avsedd för 
stadigvarande bruk eller innehav. 
Avräkningskonto HSB Malmö 
Behållningen på detta konto utgör föreningens kassamedel som förvaltas av HSB Malmö. HSB Malmö 
betalar ränta till bostadsrättsföreningen på dessa medel. 
Eget kapital 
Är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Om föreningens skulder är större än tillgångarna innebär det att 
eget kapital är negativt. 
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Avsättning 
Som avsättning upptas förpliktelser som är ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Detta 
till skillnad från poster som redovisas som skulder, som i princip är säkra med avseende på såväl belopp som 
tidpunkt för infriande. 
Fond för yttre underhåll 
Enligt normalstadgarna skall avsättning ske enligt antagen underhållsplan. Saknas underhållsplan skall 
avsättning ske med 0,3% av byggkostnaden för föreningens hus. 
Fond för inre underhåll 
Det framgår av stadgarna om fond för inre underhåll skall bildas. Fondbeloppet enligt balansräkningen 
utvisar den sammanlagda behållningen av samtliga bostadsrätters tillgodohavande. Specifikation av fondens 
fördelning på respektive lägenhet redovisas minst en gång om året till varje bostadsrättshavare. 
Skuld 
En skuld är en befintlig förpliktelse som förväntas föranleda ett utflöde av resurser. Förpliktelsen har sin 
grund i redan inträffade händelser. Skulder är i princip säkra till sitt belopp och tidpunkten för infriande, till 
skillnad från poster som redovisas som avsättningar. Skulder delas upp på kortfristiga och långfristiga. 
Kortfristiga skulder är skulder som förfaller inom ett år. Motsatsen, långfristiga skulder, utgör således 
skulder som förfaller efter mer än ett år. 
Upplupen kostnad och förutbetald intäkt 
Kostnad för t ex varor och tjänster som avser redovisningsperioden men där faktura ännu inte erhållits. Ett 
annat exempel är skuld till personalen för inarbetad semester. Sådana kostnader bokförs som upplupna 
kostnader i balansräkningen. Förutbetald intäkt är fakturering eller inbetalning som bokförts under året men 
som avser varor eller tjänster som ännu inte levererats. Beloppet bokförs som skuld i bokslutet för att 
intäktsföras kommande år. 
Ställda säkerheter 
Avser här de säkerheter, pantbrev/fastighetsinteckningar, som lämnats som säkerhet för erhållna lån. 
Ansvarsförbindelser 
Förpliktelser – som t ex borgensförbindelse eller avtalsenligt åtagande (föreningsavgäld) – som inte 
redovisas som skuld eller avsättning men som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men 
ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Det kan också vara möjliga förpliktelser, dvs. det 
är osäkert om det förekommer en förpliktelse eller ej. 
Föreningsavgäld 
För att tillgodose nödvändig kapitalbildning inom HSB-föreningen skall bostadsrättsföreningen erlägga 
avgäld enligt avtal. Avgälden utgår med sammanlagt 2,5% av produktionskostnaden för föreningens hus och 
erläggs under en tjugoårsperiod. Ännu ej erlagd avgäld redovisas under ansvarsförbindelser. 
Balansomslutning 
Är summan på vardera sidan av en balansräkning. Tillgångs- och skuldsidans summor är lika stora. 
Noter 
Innehåller upplysningar som är relevant för förståelsen av balans- och resultaträkningen. Noterna innehåller 
uppgifter om taxeringsvärden, anläggningstillgångar, förändring av eget kapital, medelantal anställda m m 
Räkenskapsår 
Är den period som en årsredovisning omfattar och utgörs normalt av 12 månader. Om räkenskapsåret inte 
motsvarar kalenderåret, föreligger ett s.k. brutet räkenskapsår. 
Periodisering 
Fördelning av utgifter och inkomster till den period då resursen förbrukats (kostnad) eller då prestationen 
utförts (intäkt). Syfte med periodiseringen är att beräkna ett ekonomiskt resultat för redovisningsperioden. 
Kassaflödesanalys 
Innehåller upplysningar om föreningens in-och utbetalningar under en bokslutsperiod. Betalningarna hänförs 
till löpande verksamhet, investeringsverksamhet eller finansieringsverksamhet. Uppdelningen av kassaflödet 
i kategorier skall ger information för bedömning av respektive in och utbetalningar och därmed 
likviditetssituation för föreningen. 
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Egna anteckningar.
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Årsredovisningen är framställd av HSB Malmö i samarbete med bostadsrättsföreningen, enligt tecknat 
förvaltningsavtal med bostadsrättsföreningens styrelse. 
HSB Malmö bistår bostadsrättsföreningar – även andra än HSB bostadsrättsföreningar – och fastighetsbolag 
med heltäckande ekonomisk, administrativ och teknisk förvaltning genom bl a löpande bokföring, 
upprättande av årsredovisning, långtidskalkyl, årsbudget, likviditetsbudget och underhållsplan enligt Repab. 
HSB Malmö ek för, HSB Turning Torso, 211 15 Malmö, tfn 010 - 442 30 00. 
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