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KALLELSE TILL FÖRENINGSMÖTE 
 

Tisdagen den 29 maj 2012 kl. 19:00 
i 

Föreningslokalen, Lokföraregatan 17 A 
 
 

Förslag till dagordning: 
 

1. Mötets öppnande 
2. Uppgörande av förteckning över närvarande medlemmar 
3. Val av ordförande för sammanträdet 
4. Val av sekreterare för sammanträdet 
5. Val av justeringsmän och rösträknare 
6. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett 
7. Godkännande av dagordningen 
8. Styrelsens förvaltningsberättelse och årsmötesprotokollen 
9. Revisionsberättelse 
10. Fastställande av balans- och resultaträkning 
11. Beslut om resultatdisposition 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
13. Diskussion avseende budget, årsavgifter och eventuellt nya avgifter 
14. Besluta avseende styrelsearvodering samt revisorsarvodering 
15. Val av styrelseledamöter 
16. Val av revisorer och suppleanter 
17. Val av valberedning till 13/14 års styrelse 
18. Proposition avseende stadgeändring 
19. Motion avseende trappstädning 
20. Övriga frågor 
21. Mötets avslutande 

 
 
Medlem som har frågor ombedes kontakta någon i styrelsen.  
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Denna sida har avsiktligen lämnats tom 
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Styrelsen för Brf Lokföraren i Lund får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet 
under räkenskapsåret 1/1 2011 - 31/12 2011. 
 
Styrelsen har konstituerat sig enligt följande: 
Jonas Håkansson ordförande 
Erik Lund vice ordförande 
Flemming Björnberg kassör 
John Ekstrand  sekreterare 
Linda Olsson ledamot  
Carl Gustafsson ledamot tom 2011-03-22 
Maria Svenningsson ledamot tom 2011-05-18 
Karl-Johan Bengtsson ledamot from 2011-05-19 
 
Revisorer har varit Sven-David Svensson och Kaj Oldrup. 
 
Valberedningen har bestått av Magnus Palm och Pär Waldemarsson. 
 
Föreningsfrågor 
Ordinarie föreningsmöte hölls den 19 maj 2011. 
 
Styrelsen har under året avhållit 13 stycken protokollförda möten. 
 
Av föreningens 42 lägenheter har under året två lägenheter överlåtits. Fyra lägenheter hyrdes 
ut i andra hand, varav tre delar av året. 
 
Förvaltning, reparation/underhåll mm 
Styrelsen har i det ekonomiska förvaltningsarbetet biträtts av HSB Skåne.  
 
Under 2011 kostade reparation och underhåll 96 895 kr, en summa som innefattar löpande 
underhåll av fastighet, tvättrum, trädgård samt lön till Skånsk Trädgårdsservice för att utföra 
trädgårdsskötsel.  
 
Under 2011 löstes lånet på 500 000 kr i Swedbank i sin helhet. Vi tog ett nytt lån i 
Stadshypotek på 800 000 kr. Lånet är bundet i tre år. Mellanskillnaden användes för att 
finansiera arbeten på VA-systemet. Vi har nu alla lån samlade i Stadshypotek.  
 
Föreningens lån 

 
 
Månadsavgiften höjdes med 3,5 % from 2011-01-01.   

Långivare Amortering under 2011 Kvar 2011-12-31 Räntesats Ränteombindningsdag
Stadshypotek (587 902) 5 000 480 000 Cirka 3,30% 90 dagar
Stadshypotek (598 332) 0 1 000 000 5,08% 2012-12-01
Stadshypotek (639 890) 0 550 000 Cirka 4,30% 90 dagar
Stadshypotek (708 986) 1 264 123 988 Cirka 4,40% 90 dagar
Stadshypotek (746 034) 0 500 000 3,60% 2015-09-30
Stadshypotek (746 035) 0 500 000 2,76% 2012-09-30
Stadshypotek (759 073) 0 500 000 Cirka 4,40% 90 dagar
Stadshypotek (794 019) 0 800 000 Cirka 3,85% 2014-06-01
Summa, skulder 6 264 4 453 988 
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Föreningens tillgångar 
Föreningens totala omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder, i korthet de pengar vi har 
att röra oss med var vid årsskiftet knappt 172 000 kr. De långfristiga skulderna, med andra ord 
våra lån, var vid samma tidpunkt knappt 4,6 miljoner kronor.  
 
Ekonomi-övrigt  
Taxeringsvärdet på fastigheten är 14 600 000. Marken är taxerad till 8 miljoner kronor. Detta 
är oförändrade värden jämfört med 2010. Vår stadga anger att minst 1,5 av prisbasbeloppet 
för oktober för innehavande år skall avsättas till yttre reparationsfond, vilket innebär 64 200 
kr under 2011.  
 
Avkastningen på bankmedel uppgick till 937  kr.  
 
Enligt en dom i högsta förvaltningsdomstolen är ränteintäkter som tillhör 
fastighetsförvaltningen skattefria. Denna dom innebar att tidigare betald inkomstskatt (sedan 
taxeringsåret 2008) har återbetalts, totalt drygt 6 000 kr.  
 
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastighet baseras på föreningens stadgar. 
Enligt en ny tolkning av föreningens stadgar är det styrelsen som är behörigt organ för beslut 
om reservering till yttre fond enligt föreningens stadgar. Detta innebär att årets omföring 
mellan fritt och bundet eget kapital innehåller reservering till samt disposition ur yttre fond 
enligt stämmans beslut gällande 2010, samt enligt styrelsens beslut gällande år 2011.  
 
I övrigt hänvisas till den efterföljande resultat och balansräkningen med kommentarer.  
 
Under året har föreningen haft avtal med nedanstående företag: 
Leverantör Typ  
HSB Skåne Ekonomisk förvaltning 
ComHem Kabel-TV 
Lunds Energi El och fjärrvärme 
Ownit Bredband/telefoni 
Länsförsäkringar Fastighetsförsäkring 
Edriss Städservice AB Städning i källarkorridorer 
Skånsk Trädgårdsservice Snöröjning 
Vatten VA-Syd 
Strands Service/Tvättutrustning 
 
Resultatdisposition 
Årets resultat visar efter stadgeenliga avsättningar på ett överskott på 51 965  kr. Styrelsen 
föreslår föreningsmötet besluta: att årets resultat balanseras in ny räkning .  
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Några kommentarer till 2011 års resultat: 
2010 års resultat anges inom parentes. 
 
2011 gick, som framgått ovan, med ett överskott på knappt 52 000 kr (vi hade budgeterat med 
ett nollsummeresultat). 
 
Fjärrvärmekostnaden blev lägre än 2010 och slutade på drygt 360 000 kr (392 968 kr). 
Snöröjningen slutade på 43 805 kr (43 755 kr), långt över budgeterade 18 000 kr.  
 
Under 2011 har den stora stenmangeln och två före detta skyddsrumsdörrar demonterats och 
bortforslats. Detta kostade drygt 10 000 kr.  
 
I mars hade vi en planerad service på vår tvätt/tork utrustning. Detta kostade oss 8 000 kr. 
Tanken är att utföra service på vår tvättutrustning en gång/artonde månad. Strands fick under 
året rycka ut akut vid två tillfällen. Detta kostade oss totalt 3 000 kr.  
 
HSB satte under hösten upp våra brandvarnare. Detta kostade föreningen 5 000 kr.  
 
En del av våra balkonger har under hösten inspekterats av en konsult. Balkongbesiktningen 
kostade 6 000 kr. Våra balkonger befanns vara i generellt gott skick. 
 
Vid vårens trädgårdsdag köpte vi bland annat täckbark och nya växter till våra rabatter och 
häckar, totalt 10 000 kr.  
 
Skånsk Trädgårdsservice klippte under hösten en del av våra häckar och träd, totalt 18 000 kr.  
 
Under året har föreningen haft trädgårdsskötseln i egen regi och Skånsk Trädgårdsservice har 
endast haft hand om snöröjningen samt eventuella punktinsatser som styrelsen beslutat om.  
 
Vi har under året haft ett rörligt el-abonnemang. Medelpriset slutade på 51(55)öre/kWh. Till 
detta kommer förstås energiskatt, nätavgift, elcertifikatsavgift samt moms. Eftersom 
medlemmarna betalade tillbaka pengar till föreningen i januari 2011 så är intäktssidan 
avseende el 2011 högre jämfört med 2010.  
 
I slutet av 2011 omförhandlades avtalet med ComHem avseende kabel-tv. Det nya avtalet är 
förmånligare för medlemmarna: 71 kr/lägenhet och månad. Avtalet är bundet i tre år, dvs tom 
november 2014.  
 
Styrelsearvodet 2011 var 25 200 kr. Styrelsen hade ingen middag under 2011.  
 
Fastighetsskatten/avgiften var under 2010 54 684 kr, i paritet med 2010.  
 
Under året har fastigheten varit försäkrad hos Länsförsäkringar. I försäkringen ingår även det 
så kallade bostadsrättstillägget, vilket innebär att du som innehavare inte behöver teckna den i 
din egen hemförsäkring.  
 
Med start i april 2011 genomfördes en omläggning av föreningens samtliga spill- och 
dagvattenledningar. Befintligt system var av typen kombinerat system, vilket betyder att ett 
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rör transporterar spill- och dagvatten bort från fastigheten. Det system som lagts är av typen 
separerat system, vilket betyder att spill- och dagvatten transporteras bort från fastigheterna i 
skilda system (separata rör). Då kommunen lägger om sina avloppssystem kommer de att 
lägga separerade system. Föreningen är alltså väl förberedd för ny rörläggning. Genom att 
separera spill- och dagvatten minskas belastningen på vattenreningsverk, vilket ger en bättre 
miljö. 
Vid återställning av gångbanor utrustades dessa med betongplattor. Gångbanorna utfördes 
med fall bort från huskropparna, vilket löste föreningens tidigare problem med fall mot 
huskroppen. 
 
Under entreprenadtiden genomfördes ett antal tilläggsarbeten av entreprenören, vilken kunde 
erbjuda bra pris på grund av att de redan var etablerade på vår tomt. Nedan följer en lista på 
tilläggsarbeten.  

• -Demontering av rostiga sopnedkastluckor och vattenutkastare, samt igenmurning. 
• -Stubbfräsning. 
• -Rivning av buskage samt återställning utmed Järngatan. 
• -Nya avslutningsrör (MA-rör) till stuprör. 
• -Nya trappsteg utanför entréer och vid berså (grillplatsen). 
• -Extra makadam utmed huskroppar på trädgårdssidan. 
• -Transporter och schaktarbeten. 

 
Totalt pris för samtliga arbeten blev 544 000 kr (inkl konsultarvoden), varav tilläggsarbetena 
utgjorde drygt 111 000 kr. Styrelsen har beslutat att dessa arbeten skall skrivas av på 30 år.  
 
Avsättningen till reparationsfonden var stadgeenliga 1,5 av prisbasbeloppet för oktober 
månad innehavande år (dvs 63 600 kr).  
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Några kommentarer till budget för 20112. 
Månadsavgiften höjdes med 3 % 2012-01-01.  
 
Vi har budgeterat med något högre fjärrvärmekostnader 2012 jämfört med 2011. Under 2012 
har Lunds Energi infört tre olika prisnivåer:  

Vinterpris för perioden december-februari 575 kr/MWh 

Vårpris för perioden mars-april 475 kr/MWh 

Sommarpris för perioden maj-september 350 kr/MWh 

Höstpris för perioden oktober-november 475 kr/MWh 

 
Elpriset kommer att variera under 2012. För närvarande har vi rörligt pris, sk spot pris. Vi 
räknar med högre elpriser 2012 eftersom man infört elområden i landet (något som kommer 
att missgynna södra Sverige).  
 
Avsättningen till reparationsfonden är budgeterad till stadgeenliga 1,5 av prisbasbeloppet för 
oktober månad innehavande år.  
 
Föreningen fortsätter att ha löpande trädgårdsskötsel i egen regi. Skånsk Trädgårdsservice tar 
hand om snöröjningen samt eventuella punktinsatser som styrelsen beslutar om.  
 
Under året planerar föreningen inte för några större arbeten. Vi har budgeterat för en 
demontering och bortforsling av den gamla oljetanken i pannrummet. 
 
Vi planerar att amortera drygt en kvarts miljon kronor på våra lån.  
 
Under 2011 har föreningen varit med i SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB. SBC är en 
rikstäckande organisation för Sveriges bostadsrättsföreningar. Styrelsen har beslutat att vi 
även skall vara med under 2012. Kostnaden är knappt 5 000 kr för föreningen.  
 
Under hösten 2012 planerar vi ha en ny service avseende vår tvättutrustning.  
 
 
Fastigheten är under 2012 försäkrad hos Länsförsäkringar. I försäkringen ingår såsom tidigare 
även det så kallade bostadsrättstillägget, vilket innebär att du som innehavare inte behöver 
teckna den i din egen hemförsäkring.  
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Fastställd av styrelsen 2012-04-23  
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Fastställd av styrelsen 2012-04-23  
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Lund 2012-04-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Jonas Håkansson, ordförande 
 
 
 
 
 
 
    
John Ekstrand, kassör 
 
 
 
 
 
 
    
Linda Olsson, ledamot 

 
 
 
 
 
 
    
Erik Lund, vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
    
Karl-Johan Bengtsson, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
    
Flemming Björnberg, ledamot 
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BRF Lokföraren Styrelse Intranät : Protokoll20120320 
 
Se även DagordningProtokoll20120320 
 
Plats: Föreningslokalen 17A kl. 19:30 
 
 
1. Formalia 
a) Ofsö - Mötet öppnas 
b) Protokollförare - Karl-Johan 
f) Närvaro (mer än 50% närvarande för beslutsmässighet...) 
Erik - Ja 
Flemming - Nej 
John - Ja 
Jonas - Ja 
Karl-Johan - Ja 
Linda - Ja 
 
 
6. Medlemsärenden 
g) Motion angående trappstädning: Brf styrelse svarar på motionen med ny kampanj (Johns 
infoblad) om trappstädning, på prov fram tom årsmötet för nytt beslut om inte fungerande. 
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BRF Lokföraren Styrelse Intranät : Protokoll20120320 
 
Se även Dagordning20120320 
 
Plats: Föreningslokalen 17A kl. 19:30 
 
 
1. Formalia 
a) Ofsö - Mötet öppnas 
b) Protokollförare - Karl-Johan 
f) Närvaro (mer än 50% närvarande för beslutsmässighet...) 
Erik - Ja 
Flemming - Nej 
John - Ja 
Jonas - Ja 
Karl-Johan - Ja 
Linda - Ja 
 
 
6. Medlemsärenden 
d) Förslag till stadgeändring StadgeAndring2012 - Jonas -Beslut om att anta förslag till 
stadgeändring enligt nedan. 
 

PROPOSITION: 

Nuvarande lydelse: 
5 § Bosättningskrav 
Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte permanent ska bosätta sig i 
bostadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap. Som boende 
kan förutom medlem även maka/make eller annan närstående till medlem, om 
han/hon varaktigt sammanbor med medlemmen, eller sådan släkting till 
medlemmen, som enligt svensk lag är arvsberättigad till honom/henne, 
godkännas av styrelsen. 
 
Förslag till ny lydelse (SBC mösterstadgar 2008): 
5 § Bosättningskrav 
Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte permanent ska bosätta sig i 
bostadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap. 

 
Motivering: 
På senare år har det blivit svårare och svårare att rekrytera medlemmar till styrelsen och dess 
arbete. Att bo i en bostadsförening innebär även skyldigheter och inte bara rättigheter. En del 
är att ta ansvar och förvalta föreningens tillgångar, i huvudsak fastigheten i sig. 
På senare år har framför allt de mindre lägenheterna fungerat som genomgångslägenheter för 
studerande. Genom att tydliggöra kravet på ägarskap för att bo i föreningen så hoppas 
styrelsen på att engagemanget ökar så att vi även i framtiden kan undvika en likvidation av 
föreningen på grund av att vi inte kan få ihop tillräckligt med medlemmar att bilda styrelse. 
En likvidation skulle innebära en mycket stor kapitalförstörelse och bör undviks i görligaste 
mån. 




