ÅRSREDOVISNING 2020
HSB BRF VIKSÄNGS STRAND

DET HÄR ÄR HSB
HSBs uppdrag är att tillsammans med
medlemmarna skapa det goda boendet. Som
kooperativ organisation har HSB ständigt fokus
på medlemsnytta och medlemsinflytande.
Verksamheten, som är en kombination av
medlemsverksamhet, förvaltningstjänster och
nyproduktion, ska också genomsyras av
ansvarstagande, både för våra boende och för
samhället i stort. HSBs federativa struktur
skapar en gemensam grund som skapar goda
förutsättningar för att kunna möta medlemmarnas behov både i dag och i framtiden.

Bostadsrättsföreningarna i HSB är medlemmar
i den regionala HSB-föreningen. Där ger det
omfattande utbudet av förmåner och tjänster
den trygghet som krävs för att de förtroendevalda
i bostadsrättsföreningen ska kunna hantera
styrelseuppdraget väl. I slutänden handlar det
naturligtvis om fastigheten och bostädernas
framtida värde och ditt eget boende. Omkring
4 000 bostadsrättsföreningar har valt tryggheten
som det innebär att vara brf-medlem i HSB.
Bostadsrättsföreningarnas och de enskilda
medlemmarnas representanter utgör beslutande
organ i den regionala HSB-föreningen.

ATT BO I EN BOSTADSRÄTT
Bostadsrätt innebär att medlemmarna i en
bostadsrättsförening gemensamt äger och
förvaltar hus och mark som hör till bostadsrättsföreningen. Alla medlemmar har möjlighet
att genom styrelsen och genom eget agerande
påverka ekonomi och förvaltning. En bostadsrättsförening har inget vinstsyfte utan ska gynna
sina medlemmars ekonomiska intressen. När
du blir medlem i en bostadsrättsförening får
du inte bara rättigheter utan också skyldigheter. Detta regleras i bostadsrättslagen och
bostadsrättsföreningens egna stadgar. Även
lagen om ekonomiska föreningar innehåller
viktiga regleringar som berör bostadsrättsföreningen.

En bostadsrättsförening är en ekonomisk
förening. Det grundläggande ändamålet för
alla bostadsrättsföreningar är att upplåta
lägenheter med bostadsrätt och därmed
främja medlemmarnas ekonomiska intressen.
Bostadsrättsföreningen måste enligt lagen
om ekonomiska föreningar ha egna stadgar.
Stadgarna kan populärt sägas vara en del av
bostadsrättsföreningens spelregler. Stadgarna
reglerar vem som ska sköta vad i bostadsrätten.
De reglerar även vilket skick huset ska vara i, hur
medlemmarna kan utöva sitt inflytande, vilka
befogenheter styrelsen har och vad som gäller
vid föreningsstämma etc.

ÅRSREDOVISNINGEN

ÄR NYCKELN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS EKONOMI
En ekonomisk förening är enligt bokföringslagen skyldig att för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen
består av flera delar, en förvaltningsberättelse,
en resultaträkning en balansräkning, noter
samt en revisionsberättelse.

I en bostadsrättsförening med god kontroll över
ekonomin kan medlemmarna känna trygghet.
Månadsavgifterna behöver inte chockhöjas och
det finns medel till underhållet.
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HSB Brf Viksäng Strand i Södertälje
Fakta och statistik 2020
Viktiga händelser under året
Elavläsning
Föreningen har ett kollektivt elavtal där vi upphandlar all el gemensamt men med individuell mätning och
debitering av vår elförbrukning. Det krävs en regelbunden hantering av debiteringssystemet som samlar in alla
mätvärden. Drift och övervakning av elmätningssystemet hanteras av Infometric AB som dessutom gör en
sammanställning av underlag till HSB fyra gånger om året för debitering.
Brandinspektion
En inspektion har gjorts av fastighetens utrymmen. Inspektionen genomfördes med hjälp av vår brandexpert
Mikael Forsberg som bor i föreningen.
Protokoll från styrelsens sammanträden
Medlemmar i bostadsrättsföreningen kan läsa protokoll från styrelsens sammanträden.
Undantaget blir uppgifter som kan vara känsliga för enskilda medlemmar. En pärm med protokollen förvaras i
bokrummet intill tvättstugan i port nr 18.
Fritidsverksamheten
Boulebanan
Boulebanan har varit tillgänglig för spel under hela säsongen.
Bokhörnan
Föreningen har ett internt bibliotek för läshungriga medlemmar, beläget i port 18 till höger om tvättstugan.
Verksamheten har vuxit och antalet böcker blir fler och fler. Två medlemmar håller ordning i hyllorna.
Trädgårdsgruppen (TG)
Syftet med TG är att tillsammans med bostadsrättsföreningens medlemmar sköta planteringarna på vår park
på sjösidan och därigenom sänka föreningens kostnader för underhåll. TG arrangerar vår-, sommar- och
höstaktiviteter med avslutande gemensam grillning. Mer information finns på föreningens hemsida under fliken
”Trädgården”.
Deltagare i TG under året var Lars-Gunnar Andersson, Greger Flodkvist, Per-Arne Persson, Kristina Åkerlund,
Linda Brodin och Agneta Strömbäck.
Under året som gick har följande uppgifter utförts:
• Vi noterade totalt ca 250 timmar eget arbete på planering, skötsel av våra planteringar,
uppsättning/nedtagning av ljusgranen, bevattning och inköp.
• Vår-, sommar- och höstaktiviteterna hade i snitt 20 deltagare/gång. Uppgifter som genomfördes var bl a
kantskärning, klippning av buskar, rensning, gödsling, sopning runt husen, städning av lusthuset.
• Vi beställde 50 timmar av en extern leverantör för rensning av perennplanteringen, slänten mot
cykelvägen och spridning av ett lass täckbark för att uppnå en någorlunda acceptabel nivå.
Invasiva växter:
I Näktergalslunden på andra sidan Sjöfartsverkets väg finns bestånd av invasiva växter (Parkslide och
Jättebalsamin). Marken tillhör Södertälje kommun och vi får inte agera själva där.
Vi följer spridningen sedan några år tillbaka och har en kommunikation med kommunen när vi ser en
förändring och de agerar vid behov. Vi har rapporterat bestånden till Naturvårdsverket.
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Sittgruppsprojektet
Sofforna på garagesidan renoverades med skapning, slipning och olja och sittgrupperna på sjösidan fick en
genomgång med slipning och olja inför säsongen. De la ner 24 timmar som vi inte behövde betala till en extern
leverantör. Varmt tack till Gunnar Porath, Pelle Lotus, Pieter Hugerth, Pether Almqvist och Lars Persson för
deras insatser.
Lusthuset
Vårt fina lilla lusthus har varit väl använt och används för första gången även efter säsongen.
Alla som bor i Brf Viksäng Strand kan låna Lusthuset för t.ex. fika, grillning, middag, möten. Nyckel samt
bokningskalender finns på väggen i bokhörnan. Det finns tre bord att låna för utom- och inomhusaktiviteter.
Coronaläget har uppenbarligen skapat nya behov. Våra sittgrupper har använts flitigt under året och även
bokats för olika aktiviteter under säsongen.

Miljörummen
Vi har behållare för uppsamling av batterier och glödlampor i alla miljörum. Vi är dock tvungna att tömma
behållarna själva. Det har fungerat bra och stort tack till alla som hjälpt till med att tömma dessa i samband
med eget besök på återvinningsstation. Vi har också satt upp anslag i samtliga miljörum hur sortering av avfall
skall ske. Det är viktigt att alla respekterar dessa regler för att undvika att föreningen drabbas av extra avgifter.

HSB-kod för bostadsrättsföreningar
Vid årsmötet i maj 2014 togs beslut om att anta ”HSB kod för bostadsrättsföreningar” samt ”HSB kod,
avvikelse för brf Viksäng Strand”. Dokumenten finns på föreningens hemsida.
HSB koden är ett hjälpmedel för styrelse och valberedning och bidrar till:
* En öppen och genomlyst bostadsrättsförening
* Insyn i verksamheten och möjlighet att påverka
* Att bostadsrättsföreningen styrs på ett effektivt sätt.
Styrelsen har under verksamhetsåret tillämpat ”HSB kod för bostadsrättsföreningar” samt ”HSB kod, avvikelse
för brf Viksäng Strand”.
Medlemsinformation
Styrelsen har i vanlig ordning tagit fram en Informationsplan som lägger fast när och hur information ska
spridas inom föreningen. Strandens Nyheter är ett nyhetsbrev som delas ut eller sänds ut som mail. Det har
getts ut fem gånger under 2020.
Föreningens hemsida www.viksangstrand.se uppdateras löpande med mer tidlös information. Där finns bland
annat adress och telefon till styrelse, stämmoprotokoll och verksamhetsberättelser, trivselregler, karta för
besökare, artiklar om husen och omgivningen, arkiverade nyhetsbrev med mera.
Parkering
Föreningens parkeringspolicy är tydliggjord och finns på hemsidan. Vi har löpande gjort undersökningar av
parkeringssituationen samt försökt komma tillrätta med olika former av felparkeringar på vår tomt. Vi har sett
att problemet med felparkering handlar om några fåtal fordon.
Vi har fortfarande några outhyrda parkeringsplatser.
Det finns också möjlighet till att hyra korttidsparkering, 100 kronor per påbörjad vecka.
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Tillsyn
Alla nyinflyttade hälsas välkomna av styrelsen vid ett personligt besök. I samband med det besöket passar vi
på att göra en tillsyn av lägenheten. Tillsyn är något som styrelsen enligt stadgarna är skyldiga att göra
alternativt se till att det blir gjort. För att det ska bli så billigt som möjligt för föreningen har vi valt att
styrelsemedlemmarna gör jobbet själva. Vi har haft en noggrann genomgång med HSB av hur tillsynen ska gå
till. Vi har fått protokoll som vi följer och prickar av. Syftet är att hitta eventuella fel i vatten- och avloppssystem,
element eller fasta eldragningar.
Som ett led i att förebygga vattenläckage har styrelsen beslutat att endast vissa produkter får användas vid
byte av kranar. I gengäld står föreningen för arbetskostnaden. Bostadsrättshavaren betalar fortfarande
kostnaden för kranar. För mer information hänvisas till vicevärden
Strandens dag
I maj, juni och oktober anordnades vår-, sommar- respektive höstaktiviteter, den senare med Coronasäkrad
korvgrillning. Som föregående år ansvarade Trädgårdsgruppen för arrangemangen. Styrelsen var som vanligt
på plats och svarade på frågor.
Tvättstugorna
Avtal finns med en professionell städfirma som en gång om året rengör väggar, tak och rör dvs. det som inte
ingår i normal städning efter varje användning.
Fönstertvätt
Fönstren i trapphusen har tidigare skötts på städdagarna men tvättas numera en gång om året av städfirma.
Det var ett lite för besvärligt och farligt jobb att lägga på de boende själva.
Uppvärmning
Uppvärmningen är en stor utgiftspost för föreningen. Vi kan alla bidra på olika sätt och t.ex. tänka på att inte
vädra med radiatorerna påslagna. Styrelsen har låtit justera alla radiatorer i trapphus och källargångar så att de
inte kan ställas högre än läge tre. Därigenom hindrar vi onödig värmeförlust då ytterdörrarna öppnas på vintern.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt stark och vi har ännu ett år med en stor kapitalbuffert. Den låga räntenivån har
medfört att räntekostnaderna ännu ett år minskat och föreningen har därmed kunnat amortera ytterligare
1.000.000 kronor mer på våra lån än vi budgeterat för 2020. Under året har den totala låneportföljen minskat
med 2.600.000 kronor och den uppgår nu till 52.750.000 kronor. Styrelsen arbetar sedan flera år tillbaka med
en mix av rörlig och fast ränta och i dagsläget har vi 23 procent rörliga lån och 77 procent lån till fast ränta.
Under året har vi omsatt två lån hos Nordea, båda för en löptid av ett år med en så låg ränta som på 0,72 %
respektive 0,73 %. Under 2020 har vi placerat ytterligare 500.000 kronor hos HSB till en ränta på 0,3 procent
och därmed har vi 1.100.000 kronor insatt på deras räntebaserat konto.

Avskrivningsregler
År 2014 genomfördes de s.k. K-regelverken för svenska företag och styrelsen beslöt i samråd med HSB att
följa dessa regelverk.
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Försäljningspris
Prisutvecklingen framgår av nedanstående diagram. Priset avser medelpriset per kvadratmeter
utan hänsyn till standardskillnader mellan lägenheter eller lägenheternas storlek.
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Jämförelsetal för fastigheternas uppvärmning
Nedan redovisas hur stor energivolym det krävs för att värma upp föreningens fastigheter.
Redovisningen kan visa på eventuella behov av energibesparande åtgärder. Siffrorna visar
energiåtgång i kWh per kvadratmeter uppvärmd yta. Beräkningen är graddagskorrigerad d.v.s.
justerad med hänsyn till att utomhustemperaturen är olika mellan olika dagar och år.

Energivolym i kWh/m

2

2018
98,2

2019
101,5

2020
111,5
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ORDLISTA
ÅRSREDOVISNING
En bostadsrättsförening är enligt bokföringslagen skyldig
att för varje år upprätta en årsredovisning i enlighet med
årsredovisningslagen. En årsredovisning består av en förvaltningsberättelse, en resultaträkning, en balansräkning
samt en notförteckning. Av notförteckningen framgår vilka
redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpas samt
detaljinformation om vissa poster i resultat- och balansräkningen.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN
Styrelsen ska i förvaltningsberättelsen beskriva verksamhetens art och inriktning samt ägarförhållanden, det vill
säga antalet medlemmar med eventuella förändringar under året. Verksamhetsbeskrivningen bör innehålla uppgifter
om fastigheten, utfört och planerat underhåll, vilka som
har haft uppdrag i föreningen samt avgifter. Även väsentliga
händelser i övrigt under räkenskapsåret och efter dess utgång bör kommenteras, liksom viktiga ekonomiska förhållanden som inte framgår av resultat- och balansräkningen.
Förvaltningsberättelsen ska innehålla styrelsens förslag till
föreningsstämman om hur vinst eller förlust ska behandlas.
RESULTATRÄKNINGEN
Resultaträkningen visar vilka intäkter och kostnader
föreningen har haft under året. Intäkter minus kostnader
är lika med årets överskott eller underskott.
För en bostadsrättsförening gäller det inte att få så stort
överskott som möjligt, utan istället att anpassa intäkterna
till kostnaderna. Med andra ord ska årsavgifterna beräknas
så att de täcker de kostnader som förväntas uppkomma och
dessutom skapa utrymme för framtida underhåll. Föreningsstämman beslutar efter förslag från styrelsen hur resultatet
(överskott eller eventuellt underskott) ska hanteras.
AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar representerar årets kostnad för nyttjandet av
föreningens anläggningstillgångar, det vill säga byggnader
och inventarier. Anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång fördelas på tillgångens bedömda nyttjandeperiod
och belastar årsresultatet med en kostnad som benämns
avskrivning.
I not till byggnader och inventarier framgår även den
ackumulerade avskrivningen, det vill säga den totala
avskrivningen föreningen gjort under årens lopp på de
byggnader och inventarier som föreningen äger.
BALANSRÄKNINGEN
Balansräkningen visar föreningens tillgångar (tillgångssidan) och hur dessa finansieras (skuldsidan). På tillgångssidan redovisas dels anläggningstillgångar såsom byggnader,
mark och inventarier samt långfristiga placeringar, dels
omsättningstillgångar såsom avgiftsfordringar, kortfristiga
placeringar samt kassa och bank. På skuldsidan redovisas
föreningens egna kapital, fastighetslån och övriga skulder.
Det egna kapitalet indelas i bundet eget kapital som består
av insatser, upplåtelseavgifter och fond för yttre underhåll
samt fritt eget kapital som innefattar årets resultat och
resultat från tidigare år (balanserat resultat eller ansamlad
förlust).
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom
föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är
föreningens fastighet med mark och byggnader.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Andra tillgångar än anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas till likvida medel
inom ett år. Hit hör bland annat kortfristiga fordringar
och vissa värdepapper samt kontanter (kassa) och banktillgodohavande.
KASSA OCH BANK
Banktillgodohavanden och eventuell handkassa. Oftast har
föreningen sina likvida medel hos HSB-föreningen och då
redovisas detta under övriga fordringar och i not till denna
post.
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder som bostadsrättsföreningen ska betala först efter
ett eller flera år, ofta enligt särskild amorteringsplan, till
exempel fastighetslån.
KORTFRISTIGA SKULDER
Skulder som förfaller till betalning inom ett år, till exempel
skatteskulder och leverantörsskulder. Numera redovisas
även fond för inre underhåll här.
FONDER FÖR YTTRE OCH INRE UNDERHÅLL
Enligt stadgarna för de flesta bostadsrättsföreningar ska
styrelsen upprätta underhållsplan för föreningens hus. I
enlighet med denna plan ska årliga avsättningar göras till en
fond för yttre underhåll, vilket säkerställer att medel finns
för att trygga det framtida underhållet av föreningens hus.
Avsättningen sker genom en omföring mellan fritt och
bundet eget kapital och påverkar inte resultaträkningen,
se styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.
Stadgarna reglerar även om bostadsrättsföreningen ska
avsätta medel till fond för inre underhåll. Fondbehållningen
i årsredovisningen utvisar den sammanlagda behållningen
för samtliga bostadsrätters tillgodohavanden.
Pågående stadgerevision kan medföra ändrade principer
för redovisning av fonderingen.
TOMTRÄTT
En del föreningar äger inte sin mark utan har ett tomträttsavtal med kommunen. Dessa förhandlas normalt om vart
tionde år, baseras på markvärdet och en ränta, och kan
innebära stora kostnadsökningar om markpriserna gått upp
mycket.
LIKVIDITET
Bostadsrättsföreningens förmåga att betala sina kortfristiga
skulder (till exempel vatten, el, löner, bränsle). Likviditeten
erhålls genom att jämföra bostadsrättsföreningens likvida
tillgångar med dess kortfristiga skulder. Är de likvida tillgångarna större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten
god.
SLUTLIGEN
En årsredovisning beskriver historien men egentligen är
framtiden viktigare. Vilka utbetalningar står föreningen
inför i form av reparationer och utbyten? Har föreningen
en kassa och ett sparande som ger jämna årsavgifter
framöver? Uppdaterade underhållsplaner samt flerårsprognoser för att kunna svara på ovanstående är viktiga.
Fråga gärna styrelsen om detta även om det inte står något
i årsredovisningen.

HSB SÖDERTÄLJE
HSB Södertälje grundades 1933 med HSB brf Eken, och har sedan dess byggt och förvaltat bostäder i Södertälje,
Salem och Nykvarn. Vi är idag runt 8 700 medlemmar, 500 förtroendevalda och 55 bostadsrättsföreningar.
Vårt tjänsteutbud innefattar allt från ekonomisk och teknisk förvaltning för bostadsrättsföreningar och andra
fastighetsägare till specialisttjänster inom fastighetsförvaltning. Vi erbjuder också hantverkstjänster för både
föreningar och privatpersoner.
HSB är Sveriges största medlemsägda bostadskooperation och all ekonomisk vinst går tillbaka till verksamheten.
Till medlemskapets fördelar hör till exempel utbildningar för förtroendevalda, en HSB-ledamot i bostadsrättsföreningens styrelse och kostnadsfri juridisk rådgivning i boendefrågor.

HSB SÖDERTÄLJE

Box 19187, 152 28 Södertälje
Telefon 010-442 56 50, e-post info.sodertalje@hsb.se
www.hsb.se/sodertalje

