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.A.rsredovisning 2007
Bostadsrattsforeningen Trasten 21

Styrelsen for Bri Trasten 21 (715422-0781), Stockholm, redovisar har verksamheten for januari
till och med december 2007.

Om fbrvaItningsberattelsen

Foreliggande verksamhetsberattelse ar nagot mer informatlv an vad som kravs enJigt gallande
regelverk. Dartil} tjanar arsredovisnlngen som et! Informationsdokument for personer som ar
intresserade av at! forvarva bostadsratter I fastigheten.

Styrelse

Foreningens styrelse hade vid utgangen av verksamhetsaret fOljande sammansattning.

Ordmaries~ewekdamoter

Peter Josefsson, ordforande och informationsonsvorig
Iben lindquist, vice ordforande
Leon Hasslerud, kossor
Alice Unander-Scharin, sekreterore
Alexandra Gyllenberg,[ostighetsansvarig
Randl Stangebye, hyresgiisternas kontaktperson
Pal Magnusson

Styrelsesuppleanter
Suzane Crepault
Lisa Engvall
Mathias Goldman

Styrelsen utser tre persaner, varav minst tva styreiseledamoter, att tva I f6rening teckna
foreningens firma. Vid verksamhetsarets utgang var Peter Josefsson, Leon Hasslerud ach Randi
Stangebye utsedda firmatecknare.

Revisorer

Extemrevisor
Erland Lindholm, auktariserad revisor

Intemrevisorer
Ann-Mari Hofsten
Fredrik Wiberg

Intemrevfsol'suppleanter
David Knezevic
Staffan Lidholm
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Valberedning

Slamman utsag till valberedning Rachel Fisher, Gunnar liljefors och Gert Wibe.

Styrelsemoten oeh fOreningsstiimmor

Under arel har 18 prolokollfarda styrelsematen hallits och dessulom har ell antal ej
protokollfarda arbetsmaten agt rum.

Ordinarie fareningsslamma halls den 7 maj 2007.
ExIra fareningsslamma hells den 3 oktober 2007. Arende: nytt val av styrelse.
Extra fareningssrnmma halls ocksa den 26 november 2007. Arenden: (1) Allman information
om pagaende fasadrenovering; (2) Val av kulor till gathusets fasad; (3) Ansokan om tillsland for
uteplals tililagenhet 54.

Fastigheten

Pa faslighelen befintliga byggnader, uppf6rda 1897, innehaller 35 bostadslagenheler (varav 32
uppJatna med bostadsratt och 3 med hyresrall) saml3 uthyrda lokaler.

Fastighetsbeteckning:
Adress:

Tomtens areal:

Stockholm Trasten 21
Odengatan 16, 18, 18A, 18B
11424 Stockholm
1758 kvm, fri och egen grund

Byggnadens utformning: Gathuset ar uppfort i 5 vaningar jamte kallarvaning och vindsvaning.
GMdshuset ar uppfart i 4 vaningar jamte kallarvaning och vindsvaning. Byggnaden ar anslulen
till samhallets ledningsnat far vatlen, avlopp, el, tele och fJarrvarme. Enligt
inskrivningsmyndighetens anteckningar betraffande rattigheter/belastningar finns endast
noterat all redovisning av ralligheter kan vara ofullstandig. Arrendeavtal finns mellan
fastighetsagaren 000 5tockhoims 5tads Parkerings AB betraffande parkeringsytor. Fastigheten
ar fullvardef6rsakrad hos lansfarsakringar.

Forvaltning

Den tekniska och ekonomiska forvaltnlngen skots sedan overtagandel av fastlgheten av
Hansson & Hoaglund Fastighetsforvaltning AB.

Vasentliga hiindelser under riikenskapsaret

Medlemmar

Under det gangna aret har 6 lagenheter bytt agare (varav 3 hyresratter som blivil
bostadsratter).
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Ekonomi

• Forsofjning av IDgenhet 62 (efter rivning, sanering ach 6teruppbyggnad).
Genom beslut av Svea Hovratt (fran 2006) flck foreningen besittnlngsratt over (den f d
hyresratten) lagenhet 62 den 1 februari 2007. Lagenheten var I behov av sanering. Efter
beslktning av Deab revs lagenhetens golv oeil delar av vaggar varpa sanering kunde utforas (av
Deab). Lagenheten saldes (som bostadsratt) efter det att foreningen aven bekostat
atersta lIande av vaggar, golv och tak till hela ytskikt.

• Forsiifjning av iiigenhet 55
Den f d hyresratten, lagenhet SS, saldes (som bostadsratt) under 2007 efter det att
hyresgasten foreslagit att saga upp hvresavtalet mot en ekonomisk ersattning fran foreningen.
Stvrelsen lat utforma ett avtal kring uppsagelsen, vilket undertecknades av bada parterna.

• Forsiiljning av IGgenhet 41
Den f d hyresratten, lagenhet 41, saldes (som bostadsratt) under 2007 efter det att
hyresgasten avlidlt och dess anhorlga onskat saga upp hvresavtalet.

Fastigheten

• Ny stiidfirma
Efter missnoje med den forra stadflrman beslutades av stvrelsen att teckna avtal med en ny.
Detta har medfort okade kostnader for stadning men aven att stadning nu sker oftare.

• Besiktning ov eldstiiders riikkonoler
Under mars 2007 genomfordes en besiktning med roktrycksprovning av rokkanalerna till de
eldstader som finns i forenlngen. Denna besiktning visade att flera kanaler var otata varpa
styrelsen beslutade om eldnlngsforbud i dessa till dess att de atgardats. Eftersom det ror sig
om rokkanaler sam tjanar enskllda lagenheters eldstader har stvrelsen aven beslutat att
lagenhetsinnehavarna sjalva far besorja eventuella atgarder.

• Stomspolning och slamsugning av dogvattensystem
Under borjan av sommaren 2007 genomfordes stamspolning samt slamsugning av
dagvattensvstem (brunnarna till stuproren).

• Renovering av hyresriitter
Samtliga av foreningens hvresratter har under 2007 besiktigats och darefter renoverats efter
behov. Renoveringen omfattade framst malningsarbeten.

• Byte av fjiirrviirmecentrol
Vid borjan av 2007 lat styrelsen uttora en energibesiktning av fastigheten. Darefter har
samtllga komponenter av foreningens fjarrvarmecentral ersatts med nva (dock inga delar av
distributionsnatet). Den nva fjarrvarmecentralen kan prognosstvras (for att effektivisera
energianvandningen) samt har utrustats med elvsator (vilken hailer svrehalten i vattnet pa ratt
niva for att minlmera skaderisken pa distributionsnatet).

• Rdvinden ovan/or entre 18 A (Iogenhet 74)
Sedan tidigare har foreningen varit i jurldisk tvist med agarna till ravinden ovanfor entre 18 A.
Tvisten har avsett medlemskapsfragan. Styrelsen har ej velat bevilja agarna medlemskap da
man menat att det under radande omstandigheter inte varit mojligt att inreda ravinden till en
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bostad. Anledningen till detta ar ett myndighetskrav pa hiss i trappuppgangen (om ravinden
ska bebyggas) i kombination med att fareningen sagt nej till hiss i aktuell trappuppgang (per
beslut vid extra fareningsstamma 2005).

Under varen 2007 beviljades agarna medlemskap via beslut av Svea Hovratt varpa ravinden
fick lagenhetsnummer 74. Darefter har styrelsen via diskussioner och korrespondens med
agarna fOrsokt na en lasning tili situationen. Agarna har dock inte visat slg intresserade av de
forslag som styrelsen kommit med. Vid rakenskapsMets slut hade diskussionerna darfor redan
avslutats.

• Fasadrenoverlng
Ett storre projekt, for att renovera foreningens byggnaders fasader, inleddes under slutet av
2007. Renoverlngen innebar bland annat att bomputs knackats ned, nya stupror monterats
samt puts, dorrar och platbleck malats. Vld arssklftet var gardshuset i stort satt
fardigrenoverat.

Viisentliga ha.ndelser efter riikenskapsarets slut

Ekonomi

• Amortering ov Ian
Vld rakenskapsarets slut (2007) var forenlngens skuld till kreditinstitut 12 900 000 SEK. Under
farsta kvartalet 2008 amorterades lanen med 4000000 SEK varvid foreningens nuvarande
skulder uppgar till 8 900 000 SEK.

Fast/gheten

• Ravinden ovonfor entre 18 A (Iogenhet 74)
Efter borjan av 2008 har agarna till ravlnden erhallit avsteg Min myndlghetskravet pa hiss I
trappuppgangen (om ravinden ska bebyggas). Agarna meddelade sin avsikt att darmed
bebygga vinden varpa diskussioner kring byggnationens omstandigheter inleddes. Agarna
beslutade dock att salja ravinden. De nya (nuvarande) agarna har ocksa meddelat sin avslkt att
bebygga vlnden.

• Fasadrenovering
Renoverlngen av foreningens byggnaders fasader har fortsatt och ar vid arsstammans tidpunkt
(2008-05-14) inne i sltt slutskede.

• Installotion av jibernot
Styrelsen har beslutat att lata foretaget Ownit installera ett fibemat i fastigheten. I dagslaget
finns endast ett kopparnat sam ags av Com Hem. Foreningen kommer sjalv att aga det nya
natet vilket mojiiggor billigare bred band, telefonl och potentiellt aven TV for de boende.
Fibernatet kommer att ha en hastighet pa upp till 100 Mblt/s upp- och nedstroms till varje
lagenhet. Det nya natet beraknas kunna tas I bruk under hosten 2008. Det gamla natet
kommer inte att sluta fungera.

• Grovsoprummet
Under varen har foreningens grovsoprum (kretsloppsrum) renoverats och ett nytt avtal har
tecknats med Rang-Sells. Det nya avtalet innebar fler fraktloner an tidigare.
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Ekonomi

Arets resultat efter skart uppgick till -178 268 SEK. Detta ar ett forsamrat resultat med 528 878
SEK fran foregaende ar. Denna skillnad beror i huvudsak pa kostnaderna fer sanering och
renovering av, den f d hyresratten, lagenhet 62 och renovering av fereningens evriga
hyresratter (dessa kostnader ar synliga under posten "Reparationer och underhall" nedan);
samt kostnaderna for att fa tillgang till, den f d hyresratten, lagenhet 55 (synliga under posten
"Driftskostnader" nedan). Inga styrelsearvoden har betalats ut under aret. Sammanfattnlng av
foreningens ekonomi framgar enligt foljande uppstallning.

2007 2006 2005 2004 2003
Int~Hcter 2073 540 2087630 2081361 2058189 1950290
Resultat ·178268 350610 -249904 92906 -347495
Langfristiga .kutdor 12980748 12980748 12932063 12954188 14887063
Reparationer och underhall 455274 54694 524626 109731 334795
Driftskostnader 887848 708225 770686 762638 719854

Styrolsen foreslar, till arsstamman, foljande disposition av tillgangliga medel:

Balanserat resultat
Arets resu Itat
Avsartning till repfond, yttre
Summa

-1376932
-178268

-95 132
-1650332

1ovrlgt hanvisas till bifogad resultat- och balansrakning.
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Bostadsrattsforenlngen Trasten 21
Org nr 716422-0761

RESULTATRAKNING Notl 2007 2006

Intakter
Hyror, bostader 264638 343848
Arsavgifter 1350274 1339744
Hyror, lokaler 438560 384206
Utdeb.fastigetsskatt 19828 19832
bvriga intakter 240 0

2073540 2087630

Kostnader
Reparationer om underhall Not 2 -455274 -54694
Driftkostnader Not3 -887848 -708225
Fbrvaltnlngskostnader Not4 -152160 -198022
Fastighetsskatt -145510 -171750

-1640791 -1132691

Driftnetto 432749 954939

Avskrivning/Avsattning

Avskrivning byggnad Not 5 -179189 -131716

-179189 -131716

Resultat fran finansiella investeringar
Ranteintakter 83858 5342
Rantekostnader -492244 -406460

-408386 -401118

Resultat fore skatt -154826 422105

Statlig skat!

P.RETS RESULTAT
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Bostadsrattsfiireningen Trasten 21
Org nr 716422-0761

BALANSRAKNING

TlllGANGAR

Not 1 2007 2006

AnlaggningstiJlgangar
Mater/ella onliiggn/ngst/Ilgangor
Byggnad och mark Not 5
Summa mater/ella onliiggn/ngstillgangor

Omsattningstiligangar
Kart/rlst/go fardr/ngor
Kortfristiga fordringar
Uppl intakter och fiirutbet kosIn Not 6
Summa kartfristigo fardringar

Kassa ach bank

SUMMA T1llGANGAR
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43977 288
43977 288

13 204
11652
24856

9632805

53634949

43207038

43207038

44479
8268

52747

1237331

44497116
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Bostadsrattsforeningen Trasten 21
Org nr 716422-0761

BALANSRAKNING Not 1 2007 2006

EGET KAPITAl OCH SKULDER

Eget kapital Not7
Bundet eget kapital
Grundavgifter 36914572 34473655
Upplatelseavgift 3583187 -2339174
Reparationsfond, yttre 602392 507259
Summa bundet eget kapitaf 41100151 32641740

Fritt eget kapital
Balanserat resultat -1472 064 -1727543
Arets resultat -178268 350610
Summa /ritt eget kapital -1650332 -1376932

S;a eget kapital 39449819 31264808

Skulder
Lang/ristiga skulder
Depositioner 80748 80748
Skulder till kreditinstitut Not 8 12900 000 12900000

Summa lang/ristigo skulder 12980748 12 980748

Kart/ristigo skulder
leverant6rsskuld 660359 17694
Skatteskuld 64148 45010
Uppl kostn och f6rutbet intakter Not9 479875 188856

Summo kart/ristigo skulder 1204382 251560

SUMMA EGET KAPITAl OCH SKUlDER 53634949 44497116

5tiillda sakerheter Not 10 19555000 19555000

Ansvarsf6rbindelser Inga Inga
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Bostadsrattsforeningen Trasten 21

Org nr 716422-0761

Noter

Not 1 Redovisnings- och varderingsprinciper
Arsredovlsnlngen har upprattats enllgt arsredovisnlngslagen samt god redovisningssed.

Samma redovisnings- och varderingsprinciper anvands som foregaende ar forutom

avsattning till reparationsfond, yttre som from 2004 foljer bokforingsnamndens
rekommendation och endast redovisas inom eget kapital.

TlIIgangar och skulder har varderats till anskaffningsvarden om Inte annat anges.

Avskrivningar pa anlaggningstillgangar enligt plan baseras pa ursprungllga anskaffnings

varden och beraknad ekonomisk IIvslangd, for byggnad 0,5 %. Fodringar har efter

individuell vardering upptagits till belopp varmed de beraknas inflyta.

Inga anstallda under aret och inga loner.

2007 2006

Not2 Reparation och underhall

Bostader, hyresgaster -297149 -4339

Bostader, bostadsratter 0 -2350

Lokaler 0 -3150

Gemensamma utrymmen -132753 -43131

Yttre -25372 -1724

-455274 -54694

Not 3 Driftkostnader

EI
Uppvarmning

Sotning

Vatten och avlopp

Forbrukn Ingsmaterial

Stadning

Renhallning

Snorojning

Hissar

Ventilation

Tradgardsskotsel

Fastighetsforsakring

Kabel TV

Ovr fastighetskostnad

-54226

-408185

o
-45198

o
-83585

-46469

-9296

-14378

o
-11849

-24002

-8088

-182572

-887848

-70382

-415687

o
-33601

o
-41693

-40765

-23685

-25918

o
-3287

-24696

-7984

-20527

-708225
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Not 4 Forvaltningskostnader
Forvaltningsarvode

Revisionsarvoden

Advokatkostnader
Bankavgifter

Foreningsavgifter

tivriga forvaltningskostnader

-72 740

-7946

-56240
-2661

-4091

-8482

-152160

-74940

-7702

-101344

-2470

-4091

-7475

-198022

Not5 Byggnad och mark
Byggnad

Ackumulerade anskaffningsviirden
Vid ~rets barjan 26343310 26343310
Inkap under aret, Fasadrenovering 685195 0

Varmeanlaggning 264244 0
Utgaende anskaffningsviirde 27292749 26343310

Avskrivning

Ackumulerade avskrivningsviirden
Vid arets barjan -749762 -618046
Arets avskrivning -131717 -131716
Arets avskrivning, fasadrenovering, varmeanlaggn -47472 0
Utgaende avskrivningsviirde -928951 -749762

Mark

Ackumulerat anskaffningsviirde
Vid arets barjan 17613 490 17 613 490
Inkap under aret 0 0
Utgciende anskaffningsviirde 17613490 17613 490

Bokfort varde 43977 288 43207038

Taxeringsvarde

Taxeringsvarde byggnad

Taxeringsvarde mark

Not 6 Uppl intakter och forutbet kostnader

Lansfarsakringar

Com Hem

Otis

Vantars Bleck

Hansson&Haaglund
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,
Enligt

stammans
Not7 Eget kapital beslut

Bundet eget kopital
Grundavgifter 36914572 34473655
Upplatelseavgifter 3583187 -2339174
Reparationsfond, yttre 602392 507259

41100151 32641740

Fritt eget kapitol
Balanserad vinst -1376932 1633117 -1633117
Arets resultat -178268 -350610 350610
Avsattning till repfond, yttre -95133 94425 -94425

-1650332 -1376932

Summa eget kapital 39449819 31264808

Not8 Skulder till kreditinstitut
Spintab
Spintab
Spintab

3.61%
4.90%

4.67%

5100 000
5100 000
2700 000

12900 000

Villkorsandr
dag
20101110

rorligt
rorligt

5100 000
5100 000
2700 000

12900000

Not 9 Upplupna kostnader och forutbet intlikter
Forutbetalda avgifter
Grontmij
Hansson&Hooglund
Fortum, fjarrvarme
Fortum, el
Sotning
Spintab
Stockholm Vatten
Malmstroms Stad
HTJ
Fastighetsagarna
Fasadresurs
Beraknad revisionskostnad

94944
3814

25537
48348

5792
3588

71327
1000

a
a
a

216525
9 000

72 927
a

2 078·
42819

5 047
a

53299
3686

a
o
a
a

9 000
479875 188856

19555 00019555 000
Not 10 Stallda panter

Fastighetsinteckningar lamnade till
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Stock olm, 12/S- -2008

~!i2
Peter Josefs n n Lindquist

&cP~.~~
Alice Unander-Scharin

~
Leon Hasslerud ---

Revisionsberattelse betraffande denna lirsredovisning har avlamnats den

Erland Lindholm
Auktorlserad revisor
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