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Förvaltningsberättelse, den del av årsredovis-
ningen, som i text förklarar verksamheten, kallas 
förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse, 
styrelseberättelse). Övriga delar av årsredovisnin-
gen är resultaträkning och balansräkning, som i 
siffror visar verksamheten. Förvaltningsberättelsen 
talar om vilka som haft uppdrag i föreningen, vad 
som i huvudsak förekommit samt redovisar en del 
andra fakta. 
  
Resultaträkningen, visar föreningens samtliga intäk-
ter och kostnader för verksamhetsåret.  De största 
kostnaderna är oftast ränte-, värme-, vatten-och 
underhållskostnader. Bland kostnaderna finns 
också poster som ej motsvarats av utbetalningar 
under året, t ex värdeminskning på fastigheter, 
inventarier eller avsättningar till fonder. Om kost-
naderna är större än intäkterna blir årets resultat 
förlust. I annat fall blir resultatet vinst, som skall 
användas enligt föreningsstämmans beslut. Om 
verksamheten medfört förlust kan denna täckas 
genom disposition av fondmedel (sparade pen-
gar) eller också balanseras, d v s överföras till det 
följande året. 

Balansräkningen, visar dels de materiella tillgång-
ar som föreningen ägde vid verksamhetsårets 
utgång i form av fastigheter, inventarier o dyl 
samt likvida medel (kontanter). Balansräkningen 
visar vidareföreningens lån och skulder samt det 
egna kapital som fanns vid årsskiftet. Till skulderna 
räknas fond för inre underhåll (medlemmarnas 
pengar). Det resultat i form av överskott (vinst) eller 
underskott (förlust) som resultaträkningen visar blir i 
balansräkningen en post som svarar mot skillnaden 
mellan å ena sidan de materiella tillgångarna och 
de likvida medlen, samt å andra sidan summan av 
lånat och eget kapital och utgör förändringen i 
föreningens förmögenhet eller egna kapital. 

Omsättningstillgångar, är andra tillgångar än 
anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar kan 
i allmänhet omvandlas till reda pengar inom ett 
år. 

Anläggningstillgångar, tillgångar som är avsedda 
för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste 
anläggningstillgången är föreningens fastighet 
med mark och byggnader. 

Kortfristiga skulder, skulder som föreningen måste 
betala senast inom ett år. 

Långfristiga skulder, skulder som föreningen skall 
betala först efter ett eller flera år, ofta enligt särskild 
amorteringsplan. 

Likvida medel, kontanter och andra tillgångar 
som snabbt kan omvandlas till pengar. 

Likviditet, är bostadsrättsföreningens förmåga att 
betala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, löner, 
bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra 
bostadsrättsföreningens omsättningstillgångar 
med dess kortfristiga skulder. Är omsättningstill-
gångarna större än de kortfristiga skulderna är 
likviditeten tillfredsställande. 

Ställda panter, avser i föreningens fall de säkerhet-
er, pantbrev/fastighetsinteckningar, som lämnats 
som säkerhet för erhållna lån. 

Ansvarsförbindelser, åtagande för föreningen vilka 
ej bokats såsom kort- eller långfristig skuld. Kan vara 
borgensförbindelser eller avtalsenligt åtagande, 
som avgälder. 

Fond för yttre underhåll, innehåller överskottet från 
föreningens verksamhet enl beslut som stämman 
fattar.De ansamlade medlen skall nyttjas för kom-
mande större underhållsarbeten. 

Fond för inre underhåll,sedan några år tillbaka 
görs inga avsättningar till denna fond. Bostadsrät-
ter kan dock sedan tidigare år ha belopp tillgodo 
i “inre reparationsfond”. Uppgifter om detta finns 
hos föreningens ekonomiförvaltning. Finns tillgodo-
havande i inre reparationsfond får detta utnyttjas 
för underhåll i lägenheten.  

Soliditet visar föreningens ekonomiska pålitlighet.
Soliditeten anges i % och är summan av förenin-
gens egna kapital dividerat med totala värdet 
påföreningens tillgångar.

Ansvarsförbindelser, åtaganden för föreningen 
vilka ej bokats som kort- eller långfristig skuld. Kan 
vara borgensförbindelser eller avtalsenligt åta-
gande, som avgälder.

Ordlista



 

KALLELSE  
 

Medlemmarna i HSB’s Bostadsrättsförening City i Täby kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 

 

Tid:  Tisdagen den 15 maj 2012 kl. 19.00. Kaffe och smörgås serveras från kl 18.30 
 
Plats:  Grindtorpskyrkan 
 
DAGORDNING 
 

1. Öppnande samt val av ordförande vid stämman. 
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar  
3. Fastställande av dagordning. 
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 
5. Fråga om kallelse behörigen skett. 
6. Styrelsens årsredovisning 
7. Revisorernas berättelse 
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
9. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen. 
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Fråga om arvoden 
12. Val av 4 styrelseledamöter på 2 år. 
                      Mandatperioden utgår för: Sten Bengtsson, Benny Billfors, Ylva Forslund och Claes 

Jilert. 
13. Val av 1 revisor på 1 år. Mandatperioden utgår för Assar Byström. 
14. Val av 1 revisorsuppleant på 1 år. Mandatperioden utgår för Hans Söderström. 
15. Val av valberedning 
16. Val av 10 distriktsombud till HSB Stockholm 
17. Beslut med anledning av förslag i inkomna motioner 
18.                Avslutning 
 
Efter stämmans avslutning finns möjlighet till övriga frågor. 

  
Fullmaktsröstning sker med talongen nedan. Ingen får som ombud företräda mer än en 

medlem. Om flera äger en bostadsrätt gemensamt och inte samtliga kan delta på stämman 
måste de(n) närvarande ha fullmakt från de(n) andra för att få rösta. 

 
Välkomna! 
 
Styrelsen  
 

Avskiljes ---   ---   ---   ----   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---    
 
 

Fullmakt för ………………………………………………………………… att vid 
 
HSB’s brf City i Täby:s årsstämma 2012 05 15 föra min talan och utöva min rösträtt. 
 
Datum …………………….         Namnteckning…………………………………….. 
 
Lght nr ........………………         Namnförtydligande………………………………. 
( ska vara Brf Citys lghtnr, ej folkbokföringsnumret) 
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Motion nr 1
Bygg fler garageplatser

Bakgrund:
Det råder stor brist på garageplatser. Kötiden är lång. Styrelsen bör därför 
utreda möjligheten att tillskapa fler garageplatser.
Nyproduktion av garageplatser kan ske inom egen kvartersmark där bilar 
parkeras idag. Tillräckliga ytor ägs av bostadsrättsföreningen. Planändring kan 
i vissa fall krävas för nyproduktionen
Fler garage höjer värdet på våra lägenheter och vårt område.

Förslag till beslut:
Styrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa nya garageplatser. 
Styrelsen ska därefter i första hand skicka förfrågan till dem som anmält in-
tresse för garage och därefter till övriga boende som saknar garage. Förfrågan 
ska vara specificerad och innehålla uppgifter om storlek, utförande, prelimi-
nära hyreskostnader och tillträdestider.
Om sedan förfrågan besvaras positivt av så många boende att styrelsen bedö-
mer att bygg- och driftskostnader kan finansieras ska garagen byggas.

Motionen inlämnad av
Ragnhild Schedin
Bengt Larsson
Lägenhetsnummer 479

Svar från styrelsen
Styrelsen föreslår att stämman tillstyrker motionen delvis. 

Styrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten att skapa nya garageplatser. 
Hur utredningen ska gå till är upp till styrelsens eget beslut.
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Motion nr 2
Ett lägenhetsförråd bör höra till varje lägenhet

Bakgrund:
I de flesta bostadsområden är det vanligt att ett förråd hör till varje lägenhet. 
Så är inte förhållandet i vår bostadsrättsförening. Här råder stor brist på förråd 
till våra lägenheter. Kötiden till de befintliga är lång.
Styrelsen bör därför utreda möjligheten att tillskapa fler förråd så att varje 
lägenhet tilldelas ett förråd.
Förråd kan byggas i våra höghus. Befintliga stora förråd med storleken ca tio 
kvadratmeter kan delas i två eller tre förråd.
Förråd kan också byggas på egen kvartersmark. Planändring kan i vissa fall 
krävas för nyproduktion på kvartersmark. För åtta höghus kan fyra fristående 
förrådsbyggnader uppföras. I dessa kan också cykelförråd och möjligen barn-
vagnsförråd inrymmas.
Varje förråd bör ha storleken mellan tre och fyra kvadratmeter och vara upp-
värmt. Ett förråd till varje lägenhet höjer värdet på området och på lägenheterna.

Förslag till beslut:
Styrelsen får i uppdrag att utreda hur nya förråd kan tillskapas, ett till varje lä-
genhet, och att därefter låta bygga dessa.

Motionen inlämnad av
Ragnhild Schedin
Bengt Larsson
Lägenhetsnummer 479

Svar från styrelsen
Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen. 

I majoriteten av lägenheterna i brf City finns förråd i lägenheten. Dessutom finns 
ett antal förråd i varje hus som hyrs ut. I vissa hus är det kö till dessa förråd. 
Styrelsen har påbörjat ett arbete med att bygga nya förråd, i de gamla soprum-
men samt på vindarna. De stora förråd som finns på vissa vindar kommer också 
att delas och styckas upp i flera mindre förråd när nuvarande hyresgäster avflyt-
tar. Totalt sett innebär det att drygt 60 nya förråd kommer att kunna hyras ut det 
närmaste året. Att bygga nya förrådshus på vår mark ser inte styrelsen som ett 
rimligt alternativ.
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Motion nr 3
Fritidslokal

Bakgrund:
Kostnaden för fritidslokalen och dess osäkra framtid. Behovet av en fritidslokal i 
någon form kvarstår i en förening av City’s storlek oavsett vad som händer med 
nuvarande lokal.

Förslag:
Mitt förslag är att ge City’s styrelse i uppdrag att undersöka möjligheten att 
bygga en egen fritidslokal för föreningens medlemmar att nyttja och eller driva i 
någon form.

Bengt Lundgren 
Näsbydalsvägen 8 11 tr 
Lägenhetsnummer 389

Svar från styrelsen
Styrelsen föreslår att stämman tillstyrker motionen. 

Att utreda frågan om att bygga en fritids/festlokal på brf Citys mark har varit 
uppe till diskussion ett flertal gånger och bör utredas noggrannare.
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Motion nr 4
Energieffektivisering

Bakgrund:
Brf City har påbörjat sitt renoveringsarbete av husen, bl a genom fönsterbyte 
och fasadrenovering.
För att minska energiförbrukning och driftskostnader finns det en del kvar att 
förbättra.

Förslag till beslut:
Förslaget är att utreda vilka fler möjligheter till renoveringar och förbättringar 
för energieffektivisering, reducering av driftskostnader som samtidigt ger 
minskad påverkan på miljön.

Malin Karlsson Patrik Gullbert
Näsydalsvägen12
Lägenhetsnummer 1104

Svar från styrelsen
Styrelsen föreslår att stämman tillstyrker motionen. 

Brf Citys styrelse arbetar hela tiden med att effektivisera vår energiåtgång. 
Nästa steg efter fönsterbyten är att se över värmetillförseln. Att sänka drifts-
kostnaderna gagnar både våra medlemmar och miljön och finns alltid med i 
styrelsens tankar.
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Motion nr 5
Inför källsortering i tvättstugorna

Bakgrund:
Brf City Näsbydal har infört ett enkelt och exemplariskt källsorteringssystem
ute på gården.
Det finns i dagsläget inget sorteringssystem med olika fack/kärl för plast, 
pappersförpackningar och brännbart. 
De som tvättar slänger sitt avfall som blandas utan sortering och förbränns 
istället för att sorteras för återvinning.

Förslag till beslut:
Förslaget är att utreda möjligheterna till att införa viss sortering i Näsbydals 
tvättstugor. Förslagsvis ska det finnas kärl/fack för plsst, pappersförpackningar 
och brännbart för ludd. Detta har bl a Bostads AB Mimer i Västerås börjat med 
som ett led i sitt miljöarbete.

Malin Karlsson Patrik Gullbert
Näsydalsvägen12
Lägenhetsnummer 1104

Svar från styrelsen
Styrelsen föreslår att stämman tillstyrker motionen. 

Det finns utrymme för högst tre fraktioner, plast och pappersförpackningar 
samt en mindre för ludd från torktumlare/torskåp. Det ligger i linje med 
brf Citys miljötänkande.
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Motion nr 6
Inför ett effektivt belysningssystem

Bakgrund:
Brf City Näsbydal har tagit steg för att minska energiförbrukningen, drifts-
kostnader och negativ miljöpåverkan. Ett steg vidare är att effektivisera 
belysningssystemen i de offentliga utrymmena. För att slippa ex att det lyser 
dygnet runt i tvättstugorna.

Förslag till beslut:
Förslaget är att utreda möjligheten för att införa ett effektivt belysningssys-
tem, som ex är tid- och närvarostyrd samt energisnål i alla offentliga utrym-
men.

Malin Karlsson Patrik Gullbert
Näsydalsvägen12
Lägenhetsnummer 1104

Svar från styrelsen
Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen. 

Brf City har renoverat entréerna och i samband med det tänkt på att 
det ska kännas ljust och tryggt att komma hem, även när det är mörkt ute. 
På våningsplanen dämpas redan nu belysningen efter kl 23.00. Att ha ned-
släckt i trapphuset är inte lämpligt ur brand- eller olyckssynpunkt. Det man 
kan tänka sig är att ha närvarostyrd belysning i tvättstugan, det finns redan 
nu i den första hallen när man kommer in i tvättstugan. Styrelsen får utreda 
vilken effekt ett sådan närvarostyrd belysning skulle ha i förhållande till kost-
naden.
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Fotografer: Birgitta Ljungström, Rolf Svensson, 
Gustav Casselbrant och Ylva Forslund.
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