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Att bo
•1 en
bostadsrattslorening
- vad innebar det?

·IHSB bor du till sjalvkostnadspris. Det ar ingen annan
som tjanar pengar pa ditt boende. Arsavgiften (= manads-
avgiften, "hyran") tacker fareningens lan, driftskostnader
och fondavsattningar for t ex reparationer och underhall.

• Med bostadsratt "ager" du inte din lagenhet, utan du ar
medlem i en farening och har darmed enligt bostadsratts-
lagen en "i tiden obegransad nyt~anderatt" till din bo-
stad. Du kan inte bli uppsagd sa lange du fullgar dina
skyldigheter. Du bor tryggt.

• Du och dina grannar bestammer sjalva over hur fare-
ningens mark och gemensamma lokaler ska anvandas.
Varje ar valjer ni en styrelse bland de boende. Styrelsen
har i uppdrag att skata fareningens farvaltning och eko-
nomi. Med i s"l.)'relsensitter en ledamot fran HSB. Det
betyder att styI'elsenoch bostadsrattsfareningen- genom
HSB-ledamoten- har hela HSB Stockholms t~rfarenhet
och kunnande bakom ryggen. HSB erbjuder Jcksa fortlb-
pande utbildning for nya styrelseledamater; kunskap ar en
viktig farutsattning for levande boendedemokrati.

Ta vara pa Iordelarna med bostadsratt iHSB.
Du ar med och ager husen och miljon. Du far
full insyn iIOrvaltning och ekonomi.

Pa bakre omslagets insidafinns en ordlista medflrklaringar till nagra au de vanligaste bcgreppen somfb'rekommer i en
anredouisning.



IT-projektets arbete
Styrelsen brf. Snösätra tillsatte en arbetsgrupp i oktober -99. Gruppen bestod av
Greger Pettersson och Niklas Prytz. Arbetsgruppens uppgift var att utreda
möjligheterna att ansluta föreningen via en bredbandsuppkoppling, med en permanent
anslutning till Internet. Målsättningen är att installera data-anslutning i varje lägenhet
och att varje hushåll själv avgör om man vill ansluta sig via ett abonemang.
Installationskostnaden för fastighetsnätet skall bekostas av föreningen.
Arbetsgruppen valde att i diskussionsform arbeta parallellt med vår grannförening
Dammen, för att med samarbete, om möjligt få till stånd bättre avtal. Åsikter och
kunskap har givetvis utbytts vartefter.
I januari gjordes en enkät bland medlemmarna för att ta reda på om intesse i frågan
fanns. Enkäten gav ett positivt resultat, av de svar som inkom var drygt 80%
intresserade.
Projektgruppen har också vid ett flertal tillfållen deltagit i diskussioner med HSB
Södra Distriktet, där ett IS-tal föreningar har träffats för att diskutera frågan.

Arbetsgruppen kunde vid ett tidigt skede urskilja, i ett tekniskt - ekonomiskt
perspektiv, tre huvudalternativ:

1. Anslutning via befintligt kabel-TV nät.
2. Paketlösning genom totalleverantör, EthernetlTP-baserat LANIFastighetsnät
3. Installation av eget fastighetsnät, uppkoppling genom extern Internetleverantör.

För och nackdelar med de olika alternativen

1. Anslutning via befintligt kabel-TV nät.
Fördelar:
Kabelnätverket finns redan, man använder det befintliga kabel-TV nätet, inga nya
kablar behöver dras, endast ett extra datauttag bredvid TV-antennuttaget.

Nackdelar:
Långsam uppkoppling, 512 Kb/s i nuvarande version, ingen leveranör kan svara på
vad versionsuppgradering kostar. Uppfyller ej IT-kommissionens krav på 2 Mb, får
egentligen inte kallas bredband.
Anslutning sker via kabelmodem, kostnad nu för kabelmodem: 795 kr. Troligen
endast ett modem per hushåll.

2. Paketlösning genom totalleverantör.
Fördelar:
Flera leverantörer erbjuder snabb uppkoppling, Bredbandsbolaget garanterar minst 10
Mb/s. (dubbelriktat)

Nackdelar:
Många leveranörer vill, även efter avtalstidens slut, ha kvar delar av sin utrustning
såsom fastighetskablage, switchar, hubar, i och med att de kan vara kopplingspunkter
för andra LAN



3. Installation av eget fastighetsnät, uppkoppling genom extern
Internetleverantör .
Fördelar:
Oberoende av avtalstider, bra fårhandlingssits att välja Internetleveratör med eget
LAN (Local Area Network)

Nackdelar: Kostsam installation, eget ansvar får uppgraderingar, kostsam
administration.

Gruppen har funnit att det ej, av ekonomiska skäl, är genomfårbart med ett eget
fastighetsnät, då en sådan investering skulle innebära en kostnad på c:a 600.000 kr
Då de andra två alternativen återstår, har vi valt att titta närmare på Coml-Iem och
Bredbandsbolaget, andra paketleverantörer har givetvis funnits med i diskussionen.

Kostnadskalkyl, ComHem, avtalsförslag, löptid 3 år:
Anslutning av befintligt kabel-TV nätverk till HipNet:
per hushåll och månad, 16 kr, (16X74X36) 42.624 kr
Modernkostnad: 795 kr
Anslutningsavgift / hushåll, engångskostnad: 495 kr
Abonemangsavgift / hushåll / månad 200 kr

Kostnadskalkyl, Bredbandsbolaget, avtalsförslag. löptid 3 år:
Installation av fastighetsnät (LAN), bredbandsanslutning av LAN till Internet i
nuvarande avtalsversion: O kr
Anslutningsavgiftlhushåll, engångskostnad: 495 kr
Abonemangsavgift / hushåll / månad 200 kr

Arbetsgruppen anser att Bredbandsbolagets avtalsfårslag är attraktivt och
överlämnade ärendet till styrelsen får diskussion och beslut. Styrelsen beslutade att
godkänna avtalet och det undertecknades 24/8 -00. Avtalet är bindande först om
stämman (medlemmarna) säger ja till avtalet.

Styrelsen äger rätten att upphäva avtalet om stämman säger nej!!

Bandhagen, 27/9 -00
IT-projektet / Niklas Prytz, Greger Pettersson
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Erbjudandet från Bredbandsbolaget
och HSBStockholm är det suårt att tacka nej till.



Tack vare avtalet mellan HSB Stockholm och Bredbandsbolaget
får nu alla HSB Stockholms bostadsrättsföreningar möjlighet att
teckna sig för detta förmånliga erbjudande.

Idag tar vi för givet att alla fastigheter har elektricitet och tele-
fon. Mycket talar för att bredband är nästa självklarhet. Och det
kanske redan imorgon! Det är alltså hög tid att installera bred-
band i er fastighet. Efterfrågan bland de boende ökar för varje
dag då allt fler tjänster, för både nytta och nöje, blir tillgängliga.

Skaffar ni bredband höjs värdet på fastigheten direkt
då både kommersiella lokaler och bostäder blir mer
attraktiva. Dessutom får ni tillgång till ett system som
underlättar skötseln av fastigheten och gör den mer kostnads-
effektiv. Det handlar om t ex övervakning, kontroll, mätning och
informationsspridning.
Skaffa äkta bredband nu!
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Det är många som slarvigt pratar om bred band och faktum är att
de flesta av våra konkurrenter helt enkelt far med osanning. De
lever inte ens upp till IT-kommissionens lågt ställda krav på den
kapacitet (2 MbiVs) som bredband ska kunna erbjuda. Äkta
bredband från Bredbandsbolaget har en kapacitet på 10MbiVs
dubbelriktat (d v s både när du tar emot och när du sänder) och
handlar inte om att utnyttja gamla telefonledningar eller TV-
kablar. Nej, det är den nya generationens bredbandsteknik som
är framtidssäkrad eftersom den mycket enkelt går att upp-
gradera. Det innebär att den klarar av både dagens och morgon-
dagens kapacitet krävande tjänster.

Idag får ni en snabb uppkoppling till Internet med oerhört

. .. •.. . .

mycket högre kapacitet än andra tekniker. Förutom att det går
betydligt snabbare att ladda ner bilder, musik, spel, program etc
innebär det också att den som är uppkopplad på Internet inte
blockerar telefonledningen eftersom äkta bredband går i egna
ledningar. Utöver ett snabbt Internet kan äkta bred band även
distribuera digital-TV, telefoni, bildtelefoni och många andra digi-
tala tjänster. Exakt vilka tjänster det är får framtiden utvisa. Med
äkta bredband är möjligheterna i stort sett obegränsade. För att
ni enkelt ska förstå skillnaden mellan äkta bredband och andra
tekniker har vi gjort ett diagram. Och nej, vi har inte överdrivit.
Det här är verkligheten så ni förstår säkert varför det är så viktig
att välja rätt teknik från början.



Nu har har ni som fastighetsägare chansen att ge de boende ett
fantastiskt erbjudande, samtidigt som ni "uppgraderar" er fastighet
inför framtiden. Bredbandsbolaget och HSB Stockhom vill nämligen
premiera alla er som går i spetsen för det nya kunskapssamhället.
Därför kommer de som bor i en fastighet som installerar äkta bred-
band att kunna ringa telefonsamtal inom Sverige till marknadens
lägsta pris.

Eftersom det inte finns någon teknisk anledning att ta betalt för
telefonsamtal per minut erbjuder vi ett fast månadspris på 79 kronor
för sverigesamtal (Telias fasta avgifter på ca 100 kronor tillkommer).
Det enda som krävs är att fastighetsägaren skriver avtal om att in-
stallera äkta bredband före den 1 november 2000 och att de boende
därefter tecknar sig för bredbandsabonnemang.

Vi fortsätter givetvis utvecklingen av lP-telefoni. Vår förhoppning är
att vara klara inom en inte alltför lång framtid. Tills dess - skriv avtal
nu så missar du inte årets telefonierbjudande!

Det här gäller för att kunna ringa billigare:
• Fastighetsägaren skriver avtal med Bredbandsbolaget före

den 1 november 2000.

• Lägenhetsinnehavaren kan då teckna ett förmånligt avtal om fast
pris på vanlig telefoni för 79:-/man (Telias fasta avgift på ca
1OO:-/mån tillkommer) samt bredbandsabonnemang för 200:-/mån

__(startavgift 495:-). Dock senast 2000-12-31 .

• Avgiften 79:-/mån gäller t o m 2001-07-01.

• Avgifter för mobilsamtal och internationella samtal tillkommer:

• Leveranstid för fast-pris på telefoni till lägenhetsinnehavaren är tre
veckor efter påskrivet kontrakt.

'Prisjämförelse, krlmin

Telia Bredbandsbolaget

1.99
0.89
0.99

Mobilnät
Norden
USA

2.25-2.95
1,50
1,95

Priserna jämförda 2000-05-30. Alla priser är lnkl, moms och gäller tillsvidare med
reservation för senare ändringar.

Installationsgaranti
Vi lämnar nu installationsgaranti för bred band.
Kontakta oss så talar vi om när bredbandsnätet når dig.
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Stockholm 2000-09-04

Bredband för Okronor tör HSB Stockholms bostadsrättsföreningar.

HSB Stockholm och Bredbandsbolaget har idag undertecknat ett unikt avtal omfattande
samtliga bostadsrättsföreningar inom HSB Stockholm.

Avtalet innebär installation till samtliga lägenheter för Okronor om föreningen tecknar
avtal före den l november 2000.
När bredbandsinstallationen är klar kan bostadsrättsföreningen genom
Bredbandsbolaget erbjuda sina medlemmar:
• Fast internetuppkoppling ( la Mbit/s dubbelriktat), till en fast månadsavgift på 200

kronor.
• Tillgång till kommande tjänster som digital-TV, lP-telefoni, video-on-demand m fl

tjänster.
Bostadsrättshavarna betalar en anslutningsavgift (en engångsavgift) på 495 kronor när
uppkopling sker.

Den nya bredbandstekniken kommer att väsentligt öka möjligheterna att ge
medlemmarna och styrelsen bättre service och skötsel av föreningens fastigheter genom:
• Elektronisk fakturahantering.
• Överföring av data och information till föreningen.
• Möjlighet att sköta drift och skötsel av teknik inom föreningen.
• Övervakning av larm och säkerhet inom föreningen.
• HSB We bb inklusive Styrelsewebben.

HSB Stockholm

Christer Sigevall
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AVTAL OM ANSLUTNING TILL BREDBANDSNÄT
HSB

Svenska Bredbandsbolaget AB ("Bredbandsbolaget") och nedan angiven bostadsrättsförening
("Fastighetsägaren") har ingått avtal på de villkor som framgår nedan.

Fastighetsägaren .

Förening: Telefon:
brf. Snösätra

Organisationsnummer: Fax:
716417 - 7995 08-865444

Besöksad ress: E-post:
Bäverbäcksgränd 72 nipry@wmdata.com

Postadress: Kontaktperson:
12462 BANDHAGEN Glenn Woods, styreleseordf.

IAvtalsnummer:

Avtalshandlingar
Avtalet omfattar detta dokument ("Avtalsformuläret"), "Allmänna villkor - Anslutning till bredbandsnät",
Bilaga 1, och övriga eventuella bilagor. Med "detta Avtal" avses Avtalsformuläret och bilagorna. I
förhållande till ABT 94, skall detta Avtal anses utgöra vad som i ABT 94 punkt 1:3 anges som
"kontrakt" .

Fastigheten
Fastighetsägaren är ägare till nedan angiven egendom, bestående av fast egendom, tomträtt och/eller
s.k. byggnad på ofri grund (i detta Avtal för enkelhets skull gemensamt benämnd/a "Fastigheten").

Bäverkollonin: 3
Fastighetsbeteckning

Bäverbäcksgränd 72
Adress

12462 BANDHAGEN
Postadress

74
Antal bostadslägenheter

Niklas Prytz
Kontaktperson

Anmärkningar/Övriga upplysningar

Förteckningen fortsätter i Bilaga 2

Uppdragen m.m.

Svenska Bredbandsbolaget AB
Smålandsgatan 12, SE-111 46 Stockholm

Telefon: 08-406 95 00
Fax: 08-406 95 50

www.bredband.com
e-post: info@bredband.com

Org. nr. 556557-5825
Säte: Stockholm
Sid 1/8



Fastighetsägaren uppdrar härmed åt Bredbandsbolaget att bygga och installera ett Fastighetsnät på
Fastigheten, att ansluta samtliga bostadslägenheter till Fastighetsnätet samt att ansluta
Fastighetsnätet tillOmrådesnätet, på de villkor som framgår av detta Avtal.

Därutöver uppdrar Fastighetsägaren åt Bredbandsbolaget att ansluta ..... 1.. stycken lokaler och övriga
särskilda utrymmen (t ex pann- eller maskinrum) i Fastigheten till Fastighetsnätet.

Bredbandsbolaget åtar sig även genom detta Avtal att erbjuda privatpersoner boende i lägenheter i
Fastigheten vissa tjänster till nedan angivna villkor.

Särskilda erbjudanden för avtal träffade senast 2000-11-01
Om bindande avtal mellan Bredbandsbolaget och Fastighetsägaren träffas senast den 1 nov 2000,
gäller istället för de ordinarie priser/villkor som anges på sid 3, de särskilda erbjudanden som beskrivs
under denna rubrik. Erbjudandena består i korthet av installationsgaranti, lägre kostnader och kortare
bindningstid för Fastighetsägaren samt Internetuppkoppling, andra Bastjänster och s k fast pris
telefoni till en kostnad för abonnenter på 279 kr/mån utöver startavgiften.

Installationsgaranti
Bredbandsbolaget garanterar att installationen av Bredbandsbolagets bredbandsnät är slutförd senast
...................... ( ..9..) månader från detta Avtals ikraftträdande.

Om installation sker senare än vad som anges i föregående stycke och förseningen beror på
Bredbandsbolaget eller av Bredbandsbolaget anlitade underentreprenörer, är påföljden att
Bredbandsbolaget inte skall kräva avgifter för Bastjänsten av Abonneter förrän en period motsvarande
förseningsperioden har förflutit från installationens slutförande.

Fastighetsägarens kostnad för installationen m.m.
Avtalstiden är tre år från ikraftträdandet, istället för vad som anges i de Allmänna villkoren (Bilaga 1)
punkt 17 st. 1.

Priset för Bredbandsbolagets installation av bredbandsnät till bostadslägenheterna i Fastigheten är
....o .... kr per lägenhet.

För installation av bredbandsnät till lokaler och särskilda utrymmen i Fastigheten tillkommer
.... 1195 kr per lokal/utrymme.

Abonnemangsavtal för Bastjänst Privat
Bredbandsbolaget erbjuder de boende i Fastigheten anslutning av sina bostadslägenheter till
Bredbandsbolagets bredbandsnät samt Bastjänst Privat under tolv månader till en kostnad för
abonnenten på 495 kr i startavgift för själva uppkopplingen och 200 kr per månad för bastjänsterna
samt i övrigt på de villkor som Bredbandsbolaget tillämpar för den aktuella tjänsten. Bastjänsterna
består av 10 Mbit/s dubbelriktad anslutning till Bredbandsbolagets nät, fast uppkoppling till Internet
med fritt surfande, möjlighet till fem e-postadresser och fem hemsidor med 10 repektive 20 Mbyte
lagringsutrymme per adress/sida (dock maximalt 50 Mbyte), kundsupport samt nätverkskort.

Fast pris telefoni för 79 kr/mån
För de personer som tecknat Abonnemangsavtal för Bastjänst Privat om tolv månader erbjuder
Bredbandsbolaget PSTN telefoni, dvs. vanlig telefoni över det allmänna telefonnätet, för en fast avgift
på 79 kr/månad per abonnent samt i övrigt på de villkor som Bredbandsbolaget tillämpar för den
aktuella tjänsten. Telias fasta avgifter tillkommer. Det fasta priset omfattar dock inte samtal till utlandet,
det svenska mobiltelefoninätet eller betaltjänster. För sådana samtal gäller särskild prislista.

Abonnenterna kan börja nyttja den erbjudna telefonitjänsten omkring tre veckor efter att
Bredbandsbolaget mottagit ett bindande Abonnemangsavtal från Abonnenten.
Anmälan för fast pris telefoni skall vara mottagen av Bredbandsbolaget senast den 31 december 2000
och telefoniabonnemanget gäller som längst till och med den 1 juli 2001.

Svenska Bredbandsbolaget AB
Smålandsgatan 12, SE-111 46 Stockholm

Telefon: 08-4069500
Fax: 08-406 95 50

www.bredband.com
e-post: info@bredband.com

Org. nr. 556557-5825
Säte: Stockholm
Sid 2/8



september 2000. Anmälan för fast pris telefoni skall vara mottagen av Bredbandsbolaget senast den 1
november 2000 och telefoniabonnemanget gäller som längst till och med den 1 juli 2001.

* * *

Av detta Avtal har upprättats i ett exemplar för varje part.

SVENSKA BREDBANDSBOLAGET AB
Hs-g BKt. 5')J'tiSÄrM Ii<=1/ , , , , , , , .

/ [Föreningens fullständiga namn]
,/

Namnteck

Ort,datum

Namnförtyclipande

cLr:"h/N MObs

Ordinarie priser/villkor

Alternativ Fastighetsägare Abonnentens Abonnentens månads kostnad för bastjänsten
anstutntnqsavqitt?"

1 5 års kontrakt = 1195:-/lgh- 495:- 200:-/månad
2 5 års kontrakt - 1690:-/lah** 0:- 200:-/månad
3a 5 års kontrakt = O:-/lah* 2000:- 200:-/månad
3b 5 års kontrakt - O:-/lah* 0:- 385:-/månad första 12 mån. Därefter 200:-/mån

*
.. .. .. ..Under forutsattnmg att minst 20 % av hushållen foranmaler sig for att teckna abonnemang,

• * Under förutsättning .att Fastighetsägaren betalar för samtliga lägenheter i fastigheten,
•• * Påföljande lägenhetsinnehavare betalar 495:- i startavgift,
Alla priser inklusive moms,

Svenska Bredbandsbolaget AB
Smålandsgatan 12, SE-lll 46 Stockholm

Telefon: 08-406 9500
Fax: 08-406 95 50

www.bredband.com
e-post: infoiWbredband.com

Org. nr. 556557-5825
Säte: Stockholm
Sid 318



Styrelsens svar på motioner

Ang. motioner till föreningsstämman inlämnade av Andreas Nordström och Angelica Holmberg,
19h 59 Bäverbäcksgränd 78

Ang. hiss i port 78
Den uteblivna besiktningen har redan tidigare uppmärksammats och påtalats KONE-hissar. Dessvärre har
besiktning ej utförts, trots att detta ska ske med automatik. Styrelsen har kontaktat vår nuvarande förvaltare och
gett honom uppdraget att skyndsamt låta hiss besiktning utföras av auktoriserad firma.
Styrelsens förslag:
att årsstämman ger styrelsen i uppdrag att:
l. besiktningen skyndsamt slutförs
2. bevaka att de regelbundna besiktningarna i framtiden utförs korrekt
3. i samband med besiktningen låta en allmän funktionskontroll utföras.

Ang. städutrustning:
Styrelsen har redan påbörjat en översyn och inköp av ny och bättre utrustning.
Styrelsens förslag:
Att årsstämman ger styrelsen i uppdrag att snarast slutföra detta arbete.

Ang. sopsugen:
Sopsugen sköts aven samfällighet bestående av Sv. Bostäder, Fam.bostäder, med fl. där HSB är i minoritet.
Föreningens representant i denna samfållighet är Per Rosenvik. Eventuella sopsugsproblem kan endast åtgärdas
genom samfålligheten.
Styrelsens förslag:
Att årsstämman ger styrelsen i uppdrag att:
1. utföra en enkätundersökning bland föreningens medlemmar får att få klarhet i problemets omfattning
2. utifrån enkätens resultat uppdra åt föreningens representant Per Rosenvik att, till samfålligheten framföra

behovet av sopsugsöversyn.

Ang. tvättstugan:
Maskiner och lås ligger kopplade i samma avstängningsautomatik. Automatiken är satt till kl. 22:00. Detta för att
undvika störande ljud för de omkringboende enl. tidigare önskemål från medlemmar. Man måste därför gå in i
tvättstugan innan kl. 22:00, men kan sedan fortsätta städning, hämta tvätt m.m. efter detta klockslag.
Styrelsens förslag:
Att årsstämman ger styrelsen i uppdrag att:
Ge föreningens medlemmar tydlig och fullständig information gällande tvättstugan och dess tider.



Styrelsens svar på motion

Ang. motion till föreningsstämman gällande träd mellan Bjursätragatan och Bäverbäcksgränd
inlämnad av Hans Lundin och Maria Ranch, 19h 41, Bäverbäcksgränd 70

Styrelsens förslag:
att årsstämman ger styrelsen i uppdrag att:
l. konsultera de boende i port 68 och 70 om deras synpunkter och önskemål gällande träden,
2. fatta beslut i frågan utifrån en helhetsbedömning för det gemensammas bästa,
3. ombesörja en ev. avverkning.



Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare

Studieorganisatör
Projektledare
Utsedd av HSB Stockholm

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning
Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm
org. nr 716417-7995, får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under
räkenskapsåret 1999-05-01 - 2000- 04- 30.
Föreningen bildades 1982-04-16 och registrerades 1982-07-05.

Förva Itnings berättelse
Föreningen innehar tomträtten till, samt äger och förvaltar byggnaderna på
fastigheterna kv. Bäverkolonin nr 3 i Vantörs församling.
Av föreningens 74 lägenheter upplåts samtliga 74 med bostadsrätt. Detta är en klar
förbättring då föreningen vid förra räkenskapsåret hade 2 lägenheter uthyrda.

Medlemmar
Föreningen har 99 medlemmar.
Under året har 17 överlåtelser samt en andrahandsupplåtelse skett.

Styrelse
Efter årsstämman 1999 bestod styrelsen av följande personer:
Angela Kempher Ordförande
Glenn Woods Vice Ordförande
Greger Pettersson Sekreterare
Marianne Holmgren Ledamot
Niklas Prytz Studieorganisatör
Britt Warnehed Utsedd av HSB Stockholm

Patrik Nyman Suppleant
Anette Bornold Suppleant
Kjell Ottosson Utsedd av HSB Stockholm
Patrik Nyman valde att avgå som suppleant i november 1999. Vid extra stämman
13 november 1999 valdes istället Alexandra Eliasson in som suppleant.

I januari avgick Marianne Holmgren och då gick Alexandra Eliasson upp som
ordinarie ledamot.

Vid extra stämman 12 mars 2000 valdes Barbara Palmer in som suppleant.

Vid konstituerande möte 18 mars 2000 bestämde styrelsen sig för följande
sammansättning:
Angela Kempher
Glenn Woods
Alexandra Eliasson
Niklas Prytz
Greger Pettersson
Pär Bylund

Anette Bornold
Barbara Palmer

Kjell Ottosson

Suppleant
Suppleant
Utsedd av HSB Stockholm



I tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamoten Greger
Pettersson och suppleanten Barbara Palmer. Dessutom står ytterligare en plats till
förfogande i styrelsen då Angela Kempher avgick i juni 2000.

Firmatecknare

Föreningens firma har tecknats av Angela Kempher, Glenn Woods, Greger
Pettersson och Marianne Holmgren, två i förening. Efter konstituerande möte i mars
tecknas firman av Angela Kempher, Glenn Woods, Greger Pettersson och Alexandra
Eliasson, två i förening.

Revisorer

Revisor har varit Tekola Worku med Kjell Bergman som suppleant, valda av
föreningen, samt BoRevision AB, av HSB Riksförbund utsedd revisor.

Valberedningen
Valberedningen har utgjorts av Ingela Löfvenberg, Alexandra Eliasson och Johanna
Adler, valda av föreningen. Vid extra stämman i november 1999 valdes Alexandra in i
styrelsen och då valdes Monica Gehrke in i valberedningen.

Arbetsgrupper
Vid föreningsstämman i oktober 1999 valdes föreningsmedlemmar in i olika
arbetsgrupper för att avlasta styrelsen samt öka medlemmarnas engagemang. Under
räkenskapsåret har följande grupper varit aktiva:
Gårdsgrupp: Renee Doktar

Ann Boudrie

Gårdsgruppen genomförde ommålning av lekplats, staket m.m. maj 2000.
Gruppen avgick juni 2000.

Festkommittee Ingela Löfvenberg
Hanna Ceverell
Rita Peisiö

(Monica Gehrke)
Festkommitteen arrangerade kräftskiva samt ett flertal Öppet Hus, m.m.

Samfälligheten Per Rosenvik (garage, sopsug mm)
Per har även deltagit i Storstad/ Ytterstadssatsningen för föreningens räkning.

Ombud till distriktsstämman
Föreningens ombud vid distriktsstämman för HSB Stockholms distrikt 32 har varit
Angela Kempher och Glenn Woods. Suppleant har varit Niklas Prytz och Anette
Bornold.

Sammanträden
Ordinarie föreningsstämma hölls 1999-10-14.
Extra stämmor har varit 1999-11-13 samt 2000-03-12
Styrelsen har under räkenskapsåret hållit sexton protokollförda sammanträden samt
ett protokollfört AU möte.

Förvaltning
Föreningens fastighetsskötsel har genom avtal skötts av HSB Stockholm. Så även
den administrativa förvaltningen. Förvaltare har varit Pår Bylund



Arvoden och löner

Arvoden, löner och ersättningar till styrelsen har utgått med 62 000:-

Fastigheterna
Fastigheterna bedöms vara i gott skick. Under hösten 2000 kommer styrelsen att
vara klar med en komplett och utvidgad underhållsplan för fastigheten. I augusti 2000
skrev styrelsen avtal med HSB Bostad-konsulterna för detta arbete.

Under året har styrelsen konsulterat AB Be/and Ventilation för kompetent besiktning,
underhåll och uppgradering av fläkt och ventilation system. Nytt avtal har slutits med
Fam. Bostäder gällande leverans av vatten och driftdatatjänster.

IT I Bredband

Styrelsen tillsatte en projektgrupp bestående av Greger Pettersson och Niklas Prytz.
Gruppens målsättning var att till styrelsen inkomma med avtalsförslag från seriösa
bredbandsleveranörerför en pemanent bredbandsuppkoppling till Internet.

Kalendarium över större utförda renoveringar
2000 Övernattingsrum har iordningsställts av medlemmar i föreningen.
2001 Uppgradering av fläktssystem har påbörjats.

Kalendarium över större planerade renoveringar
2000 Underhållsplanen kommer att ligga till grund för framtida underhåll och

renoveringsbehov. Klart under hösten 2000.

Arsavgifter och hyror
Inga förändringar av årsavgiften har genomförts under verksamhetsåret.

Medlemsblad
Snösätrabladet har i sin nuvarande utformning utgivits 6 gånger under året.

Övrigt
Under räkenskapsåret har föreningen antagit HSB's kortstadgar. (HSB Stockholms
stadgar för avlämnad BRF - brf 1998:310) Detta innebär bl.a att kommande
räkenskapsår följer kalenderår med start 2001 -01 -01

Ekonomi
Föreningens ekonomiska ställning har fortsatt att förbättras under detta
räkenskapsår, se efterföljande resultat- och balansräkning.

Under kommande räkenskapsår har av föreningens lån ca 3,3 miljoner omplacerats,
den tidigare räntan var 10,70 %, och efter omläggningen är den 6,32%. Föreningen
amorterar sedan 1/9 år 2000 ca 81.000:00 kr/ år, dessutom ligger räntan fast till år
2005. Vi har valt att lägga olika omsättningsdatum och år för föreningens olika lån för
att på så sätt uppnå bästa möjliga räntelägen.

Behandling av årets resultat
Styrelsen föreslår att årets överskott kr. 576.871 överförs till balanserat underskott.



HSB:s Brf Snösätra

Resultaträkning 99-05 - 00-0498-05 - 99-04

Nettoomsättning

Not 152124115652580

Fastighetskostnader

Personalkostnader
-83 609-94 199

Drift och löpande underhåll

Not 2-1 448 702-1368564

Planerat underhåll
Not 3-285 235-244024

Fastighetsskatt

-355401-402 164

Tomträttsavgäld

-253 000-253 000

Avskrivningar

Not4-179284-168011

Summa fastighetskostnader

-2605 231-2529962

Bruttoresultat

2607 1803 122618,
J

Rörelseresultat

2607 1803 122618

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Not 553 84176792

Räntekostnader och liknande resultatposter

Not 6-2084 150-2745111

Summa finansiella poster

-2 030 309-2668319

Resultat efter finansiella kostnader

576871454299

Årets resultat 576871 454299



HSB:s Brf Snösätra

Balansräkning 2000-04-301999-04-30

Tillgångar AnläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångar

Byggnader

Not 73454084834686274

Inventarier

Not 83237142792

Summa materiella anläggningstillgångar

3457321934729066

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar och värdepapper

Not 9500500

Summa finansiella anläggningstillgångar

500500
(

l
Summa anläggningstillgångar

3457371934729566

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar

7939180029

Fömtbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not la88873223 561

Summa kortfristiga fordringar

168264303 590

Kortfristiga placeringar

Not Il900000l 250000

Kassa och bank
Avräkningskonto HSB

l 289663279330

Övrigt

Not 1240004000

Summa kassa och bank
l 293 663283 330

Summa omsättningstillgångar

2361 9271836920

Summa tillgångar

3693564636566486



-HSB:s Brf Snösätra
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Balansräkning

2000-04-301999-04-30

Eget kapital och skulder Eget kapital

Not 13

Bundet eget kapital
Insatser

4513 1004513 100

Summa Bundet eget kapital

4513 1004513 100

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

-939888-1 394 187

Årets resultat
576871454299

Summa fritt eget kapital

-363 017-939888
, J Summa eget kapital

41500833573212

Skulder Underhållsfo nder
Fond för yttre underhåll

571 451371 451

Fond för inre underhåll

231 705241 046

Summa underhållsfonder

803 156612497

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut
Not 1430921 40730837378

Summa långfristiga skulder

30921 40730 837378

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut
Not 148000107600

Leverantörsskulder
Not 1594390170015

Skatteskulder
284 113422064

Övriga kortfristiga skulder

Not 16200 112323 027

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 17474385520693

Summa kortfristiga skulder

1 061 000l 543 399

Summa skulder

3278556332993274

Summa eget kapital och skulder

3693564636566486

Poster inom linjen
Ställda panter för fastighetslånStällda panter

31 77500031775000

Ansvarsförbindelser
Föreningsavgäld

226875272 250

.
er



Noter

HSB:s Brf Snösätra

Redovisnings- och värderingsprinciper

2000-04-30 1999-04-30

Från och med 1998 tillämpas den nya EU- anpassade årsredovisnings lagen. Denna har

för föreningen främst inneburit förändringar j uppställningen av resultat- och balansräkning
Jämförelseårets resultat- och balansräkning har också anpassats enligt nya reglerna.

Innevarande år Föregående år

2000-04-30 1999-04-30

Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

r,
Förtroendevalda

Arvode förtroendevalda

Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader

Summa

62000
O

17397
79397

54892
6000

17067
77959

Not 1 Nettoomsättning

Årsavgifter

47846804682549

Hyror

129578289359

Övriga intäkter

298 159715217

Brutto

52124175 687 125

Avgifts- och hyres bortfall

O-13 962

Hyresförl uster

-6-20583

Nettoomsättning

52124115652580

Not2

Drift och löpande underhåll

Fastighetsskötsel och städ

5876660854

Reparationer

275 160211 530

Taxebundna utgifter och uppvärmning El

179215168468

Uppvärmning

428781414408

Vatten

206779206000

Fastighetsförsäkring

1440213438

Kabel-TV

18 50417864

Övriga avgifter

38724761

Förvaltningsarvoden

110 088106390

Övrig drift

153 135164851

Summa drift och löpande underhåll

1 4487021 368 564



HSB:s Brf Snösätra

Noter 2000-04-301999-04-30

Not3

Planerat underhåll
Underhåll

85235144024

Avsättning till fond för yttre underhåll

200000100000

Summa planerat underhåll

285235244024

Not4

Avskrivningar
Byggnader

102 12398670

Om- och tillbyggnad

43 30343 303
Inventarier

33 85826038

Summa avskrivningar

179284168011

Not 5

Övriga ränteintäkter och likn. resultatposter
Allkonto

1061812586

Specialinlåning

21 41628927

Övriga ränteintäkter
21 80735279

Summa övriga ränteintäkter och likn. resultatposter

53 84176792

Not 6

Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader långfristiga skulder

20387752699736

Föreningsavgäld

4537545375

Summa räntekostnader och liknande resultatposter

20841502745111

Not 7

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader
Anskaffnings-

ÅretsAvskrivningsAckumuleradeBokfört värde

värde
avskrivningprocentavskrivningar

Byggnad

35 021 000102 123en!. plan-91425534106745

35021 000

102 123 -91425534 106745

Ombyggnader

Anskaffnings-

ÅretsAvskrivningsAckumuleradeBokrört värde

värde
avskrivningprocentavskrivningar

Antennanläggning

113 434O -113 434O

Tvättstuga

291 065145535%-58212232853

Fjärrvärme

2875002875010%-86250201 250

69.1 999

43 303 -257896434 103

Taxeringsvärde

2000-04-301999-04-30

Byggnader

2800000023634000

Mark

84000004424000

36400000

28058000



-HSB:s Brf Snösätra
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Noter

2000-04-301999-04-30

Not 8

Inventarier
Anskaffnings-

ÅretsAvskrivningsAckumuleradeBokfört värde

värde
avskrivningprocentavskrivningar

Trädgårdsmöbler

6000O -6000O

Gräsklippare

3 045O -3 045O

Snöslunga

15 3335 111 -15333O

pe Paket

17 53958473 år-17539 O

Portkodlås

1049311049310%-9443710494

Portkodlås

837583810% -5 8662509

Lekutrustning

11 25037503 år -7 5003750

Dataprogram

23 43778193 år -781915618

189910

33 858 -15753932371

>

I

Not 9

Finansiella anläggningstillgångar
HSB Stockholm

500500

500

500

Not 10

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
HSB Administrativ förvaltning maj-juni 2000

10400

Tomträttsavgäld maj-juni 2000

42200

HSB Medlemsavgifter maj-dec 2000

6300

Länsförsäkringar maj-dec 2000

10900

Kone Hissar serviceavtal maj-juni 2000

4800

Ränteintäkt allkontot

5569

Ränteintäkt specialinl. 6- mån

4 178

Ränteintäkt Obligationer Stadshypotek

4100

Lägenhet 66-2

426

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

88873223 561

Not 11

Kortfristiga placeringar
Specialinlåning 3-mån HSB Stockholm

O350000

Specialinlåning 6-mån HSB Stockholm

400000400000

Stadshypotek Obligationer

500000500000

Summa kortfristiga placeringar

9000001 250000

Not 12

Övriga fordringar

Handkassa Marianne Holmgren

40004000

Summa övriga fordringar

40004000



HSB:s Brf Snösätra

Noter 2000-04-301999-04-30

Not 13

Eget kapital
Insatser

UpplåtelseavgifterBalanserad förlustÅrets resultat

Ingående balans 1999-05-01

4513 100O-1 394 187454299

Disposition enl.

454299-454299

stämmobeslut Årets resultat

576 871

Utgående balans
2000-04-30

4513 100O-939888576871

Not 14

Skulder till kreditinstitut

Låneinstitut

RäntesatsRänteändringBelopp
(

5 Stadshypotek 3,95%rörligt6378510

Stadshypotek

4,20%2002-03-016000000

Stadshypotek

5,07%2007-03-016000000

Stadshypotek

10,70%2000-09-01969780

Stadshypotek

10,70%2000-09-012393417

SBAB

9,58%2001-01-059 187700

Summa skulder till kreditinstitut

30929407

Avgår 8- månaders amortering

-8000

SUJnma

30921 407

Not 15

Leverantörsskulder

Familj ebostäder

23437

Vivo matdax

36

(konto 2441)

23473

AMF

165

HSB Stockholm

10945

Birka Energi

52558

SLB Fastighetsservice

676

Bergs Låsverkstad

115

Sopsug Rågsved

4 159

Telia Kabel TV

1 590

Huddinge Järn

709

(konto 2448)

70917

Total leverantörsskuld

94390

Not 16

Övriga kortfristiga skulder

Förskottsbetalda avgifter och hyror

202 158

Regleringskonto löner (utbet. Maj)

-2046

Summa övriga kortfristiga skulder

200 112



HSB:s Brf Snösätra

Noter 2000-04-30 1999-04-30

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Familjebostäder (Beräkn. Vatten 0001-0004)

Famelijebostäder (Beräkn. Löp underh. Värme 0001-0004)
Familjebostäder (beräkn. Kostn enl. budget)
Birka Energi fjärrvärme

Birka Energi El
Beräknat revisionsarvode
Beräknat räntekostnad

AMF

33300

15000
106000

38 890
6300
3 500

271 334

60

474384

Stockholm f1~<j 2000

H~H ~~r!d4f.~H)JtMJij;;?
Marianne Holmgren Lars Prytz

.~'t'

oo OO~~OO ,oo.oo

Av Borevision AB förordnad revisorTI{~-l..~~~.....'Ä~'[beningen vald revisor

Vår revisionsberättelse har 2000-V'?-Z0 avgivits beträffande denna årsredovisning
,--..---



Revisions berä ttelse

Till föreningsstämman i HSB:s Bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i
Stockholm

Org.nr 716417-7995

Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i HSB:s
Bostadsrättsförening Snösätra i Stockholm för räkenskapsåret 1999-05-01 - 2000-04-30. Det är
styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala
oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna
och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig
mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid
med årsredovisningslagen, bostadsrättslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger
oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 26 september 2000

J\~"TeLola Worku

Av föreningen vald revisor

~~
~

Ola Trane
BoRevision AB



Fullmakt
Varje medlem har en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock
endast en röst tillsammans.

Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make, sambo,
annan närstående eller annan medlem får vara ombud. Med närstående avses - förutom
make eller sambo - föräldrar, syskon och barn.

Ombud får bara företräda en medlem. Fullmakten ska vara skriftlig och daterad samt
gäller högst ett år efter utfärdandet.

--~---------------------------------

Ort _ Datum _

Fullmakt för

Att företräda (namn på bostadsrättshavaren) _

Lägenhetsnummer: _

Bostadsrättshavarensegenhändiganamnteckning

Fullmakten behöver ej vara bevittnad.

HSB Stockholm

HSB Kontolaservice AB 2000



Snösätra 000924

Motion till föreningsstämman brf Snösätra 001010

Det står ett flertal träd mellan första huset på Bäverbäcksgränd och
Bjursätragatan. Dessa skymmer solen på eftermiddagen/kvällen och gör
att det blir mörkt i de rum som vetter mot Bjursätragatan. Flera av träden
ser dessutom ganska "risiga" ut.
Vi föreslår att någ~aav dessa träd avverkas.

jP? j/ 7
~~.~,-
Hans Lut?clin Maria Ranch

Bägge boende i 19h41 Bäverbäcksgränd 70



Hej kära styrelse.

Vi heter Andreas och Angelica och bor i uppgång 78 (Bäverbäcksgränd). Vi tänkte
härmed vidarebefodra några motioner till det stundande årsmötet. Dessa lyder som
följer:

* Vår hiss har inte besiktigats sedan maj 1998. Det känns obehagligt. Dessutom borde
någon fackman uppmanas att trimma den sömniga hissen en smula. Den går nämligen så
otroligt långsamt att man blir sjuk av otålighet.

* Städutrustningen i vår uppgång är usel. Gamla trasiga hemmastädningsprylar går
inte att grovstäda med i en trappuppgång.r>.

* Vår trappuppgångs sopsug ger ifrån sig ett märkligt dundrande ljud. Flera gånger om
dagen. Dessutom bildas ett kraftfullt undertryck i hela vår lägenhet så fort eländet
MIIrar igång. Sällsynt irriterande. Lite otäckt dessutom.

* Vem har hittat på att man inte ska kunna gå in i tvättstugan efter klockan 22.00 för
att hämta sin färdigtvättade tvätt. Att maskinerna stängs av klockan 22.00 är bra. Men
då tvättstugan låses får detta till följd att tvätten först kan hämtas följande dag.
Detta förutsätter i sin tur förstås att man då har tid med det. Vi vill emellertid
påpeka att det känns väldigt tryggt med alla lås överallt.

* Trevligt att någon tog initiativet att fräscha upp innergården med lite färg. Det blev
trevligt.

* Hoppas att arbetet med att fixa bredband till kvarteret går bra.

-1-



Ordlista
Forvaltningsberattelse: Den del av arsredovis-
ningen som i text forklarar verksamheten kallas for-
valtningsberattelse (ibland verksamhetsberattelse d-
lerstyrelseberattelse).
Fo.rvaltningsberattelsen talar om vilka som haft upp-
drag i foreningen, 'lad som i huvudsak forekommit
samt redovisar en del fakta am antalet anst.allda mm.

Den ekononllska redovisningen foljer i de flesta
fall den nya oeh EU-anpassade arsredovisningslagen.
Redovimingen bestar av resultatrakning, balansrak-
ning Deh noteI'. I result.at·- oeh balansrakningarna
redovisas klumpsummor. Noterna innehaller mer
detaljerad information.

Resultatrakningen: Visar vilka inUikter respek·
tive kostnader foreningen har haft under aret. Intak-
terminus kostnader = arets over;;kott. SkulIe kostna-
derna 'lara storre an intakterna har man haft ett
underskott.
For en bostadsrattsforening galler det nu inte att fa sa
stort overskott som rnojligt, utan istallet att anpassa
intakterna till kostnaderna. Med andra ord ska arsav-
gjfterna beraknas sa att de tacker de kostnader (inklu-
sive avsattning till fonder) som man vantaI' ska upp-
komma. Fbreningsstamman beslutar efter forslagfran
styrdsen hur resultatet (overskott eIler eventueIlt l!I1-

derskott) ska hanteras.

Balansriikningen: Visar foreningens tillgangar
(tillgangssidan) och hur dessa finansieras (skuldsi-
clan).Pa tillgfl.llgssidanredovisas fbreningens anlagg-
ningstillgangar i forin av fastigheter och inventarier
samt foreningens omsattningstillgfl.llgar iform av t ex
kornant.er oeh andra likvida medel.
Pa skuldsidan redoY;..sasforeningens eget kapital oeh
arets resultat, Ian pa fastigheter och kortfristiga skul-
del', t ex leverantorsskulder.

Anlaggningstillgan.gar: Tillgangar som as avsedda
far langvarigt bruk inom foreningen. Den viktigaste
anlaggningstillgangen ar foreningens fastighet med
mark neh byggnacier.

Omsattuingstillgangar: Ancira tillgangar an O.n-
laggningstillgangar. Omsatmingstillgfmgar kan i alI-
manhet omvandlas till konto.nter mom ett ar. Bland
omsattningstillgangar kan namnas HSB allkonto
oc:h andra likvida medel.

Kortfristiga skulder: Skulder som foreningen
maste betala senast inom ett aI', t ex leverantbrsskul-
del'.

Likviditet: Bostadrattsforeningens formaga att be-
tala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, loner,
bransle). Likviditeten erhalls genom att jamfora
bost.adsrattsforeningens omsattningstillgangar med
dess kortfristiga skulder. Ar omsattningstillgangarna
storre an de kortfristiga skulderna, ar likviditeten
tillfredsstallande.

Ungfristiga skulder: Skulder som bostadsratts-
foreningen ska betala forst efter ett elier flera aI',ofta
enligt sarskild amorteringsplan, t ex fastighetslan.

Fond ior yttre underhaIl: Styrelsen ska uppratta
underhallsplan for foreningens hus. I arsbudgeten ska
medel avsattas for underhallet. Genom besiut om
arsavgiftens storlek sakerstalls erforderliga medel for
att trygga underhallet av foreningens hus.

Fond :tor inre underhill: I de bostadsratts-
foreningar som har en i.nre underhallsfond, regieras
avsattningentill f')nden ibostacisratts~oreni.ngens
stadgar. Fondbeloppet enligt balansra.kningen utvi-

sar den sammanlagda behallningen av sarmJiga
bostadsratters tillgodohavanden. Fondens tordelning
pa respektive lagenhet framgar av den avispeeifi-
kation som foljer inbetalningskorten varje kvartal.

Avskrivning fastighet: Kontot redovisar den to-
tala (under arens lopp) vardeminskningen av fi:ire-
ningens fastighet pa grund av alder oeh nyt0ande.

Ansvarsf"orbindelser: Ataganden for fbreningen
som inte bokats som kort ..eIler Hingfristig skuld. Kan
'lara borgensforbindelser eiler avtalsenligt atagande,
som avgald.

Foreningsavgald: For att tillgodose erforderlig
kapitalbildning inom HSB-foreningen erlagger
bostadsrattsforeningen avgald enligt bestammelse j
stadgarna. Avgalden utgar mer; 2,5% av produk-
tionskostnaden for fareningens hus oeh erlaggs under
en 0ugoarsperiod. Annu ej erlagd avgald redovisas
under ansvarsforbindeher.

Stiillda panter: Avser iforenmgens fall de sakerhe-
tel',pan tOrev/ fastighetsint.eckningar som lamnats som
sakerhet for crhallna lan.
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