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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Kasernberget i Stockholm, org nr: 702002-8226 får
härmed avge redovisning för sin verksamhet under tiden 1 januari 2013- 31 december 2013.

Föreningen och fastigheten
Föreningen bildades den 30 oktober 1970 och registrerades i Länsstyrelsen den 5 november
1970. Föreningen innehar tomträtt till fastigheten Stockholm Kasernberget 1 och förvaltar
denna.
Föreningen omfattar 203 bostadsrättslägenheter, 7 affärs- och kontorslokaler, 1 barndaghem
samt garage med 181 biluppställningsplatser och 5 st. MC-platser.
Taxeringsvärdet är 434 000 000 kr varav byggnadsvärde 199 200 000 kr.
Enligt taxeringsbesked är bostadsytan 16 425 kvm och lokalytan 4 139 kvm.
Lokalytan, exklusive garage, utgör 1 424 kvm.
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Folksam.
Föreningen förvaltar och utvecklar fastigheten med målet att åstadkomma så god boendemiljö
och ekonomiskt resultat som möjligt till samtliga medlemmar.

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hölls den 25 april 2013 i Östermalms föreningsråd, Valhallavägen
148, Stockholm. Extra föreningsstämma hölls den 17 juni 2013 i föreningslokalen.

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 10 protokollförda sammanträden och haft följande
sammansättning:

Ordinarie ledamöter
Tibor Havas
Peter Engvall
Gunnar Forsberg
Lars Wrangle
Per Dahl
Bengt Hökervall

ordförande
vice ordförande

utsedd av HSB Stockholm

Suppleanter
Fredd Rothschild
Bernt Söderlund
Margareta Svensson
Lena Lindell

utsedd av HSB

Firmatecknare
Föreningens firma har tecknats, förutom av styrelsen gemensamt, av Tibor Havas, Peter Engvall, Gunnar Forsberg, och Lars Wrangle två i förening.

Attesträtt
Sakattest har gjorts av förvaltaren, slutattest av Tibor Havas, Peter Engvall,
Lars Wrangle, och Per Dahl två i förening.
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Revisorer
Revisorer har varit Georg Elfstadius med Carina Jåfs som suppleant valda av föreningen, samt
BoRevision AB av HSB:s Riksförbund utsedd revisor.

Distriktsombud
Föreningen har valt att avstå ifrån för 2013 skicka något ombud till HSB Stockholm distrikt
Innerstaden.

Valberedning
Valberedningen har bestått av Ann Öhren, sammankallande, Ulla Bäckman och Cecilia von
Scheven.

Förvaltare
Tjänsten som förvaltare har utförts av HSB Stockholm enligt avtal. Vår förvaltare är Michael
Grufman.

Löpande information till medlemmarna
Utöver information på föreningens hemsida har styrelsen också lämnat medlemmarna löpande
information på anslag i portarna. Mottagna mejl och skrivelser har i möjligaste mån besvarats
omgående.
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Sammanfattning
Styrelsen har under verksamhetsåret 2013 drivit ett antal projekt som syftat till att minska
föreningens löpande driftkostnader samt säkerställa driftsäkerheten av bland annat ventilationssystem och hissar .
./ Byte av belysning i samtliga hissar, installation av nödbelysning, montering av nya
schaktdörrlås i samtliga hisskorgar, kostnad 403 000 kr
./ Byte av belysning på gården till LED-armaturer, kostnad 222 000 kr
./ Utbyte av ventilationsanläggningama (beräknas vara slutförd april 2014), kostnad
2013: 7 063 000 kr total beräknad total kostnad c:a 7 500 000:./ Stamventilsbyten i källaren, kostnad 777 000 kr
./ Tilläggsisolering vind, kostnad 448 000 kr
./ Ombyggnad och omdisponering av tvättstugor samt tillhörande toalett,
kostnad 1 026 000 kr

Detaljer:
Fastighets- och markskötsel
Föreningen har anlitat nedanstående samarbetsparters för tjänster av:
• Fastighetsskötsel: Driftia Förvaltning AB
• Markskötsel och snöröjning på mark: IT Underhåll Stockholm AB
• Städning inomhus: Ren Standard KB
• Hisskötsel: ManKan Hiss AB,
• Carpeting AB för skötsel av entremattor.

Ventilation och värmeåtervinning
Styrelsen fick med ÅF's hjälp in 5 anbud på totalentreprenad i april 2013. Av anbuden var 2
inkompletta och 1 var c:a 1,5 milj dyrare än de två anbud som styrelsen valde emellan. Uppdraget var att ersätta det befintliga ventilationssystemet på taket samt installera 5 helt nya aggregat som kommer att betjäna våra lokaler på Valhallavägen och Skeppargatan. Företaget
Ventmetoder AB i Västerås valdes.
Installationen kunde startas efter att bygglov erhållits 3 september. Första takaggregatet lyftes
upp 1 oktober. Alla fyra takaggregat har driftsatts med interimistiskt tillstånd från Byggnadsnämnden 19 december 2013.
Problemet med att få godkänd OVK för våra Alliancefläktar och villafläktar löstes genom att
köpa in och montera en tryckreducerare vid alla fläktkåpor från Torfors AB.
Trådlösa temperaturmätare har installerats i alla lägenheter för att kunna förenkla framtida
injustering och styrning av värmesystemet.
Slutförande av huvudprojektet med uppstart av alla 5 lokalaggregaten sker under av april
2014. Slutbesiktning är inplanerad till den 16 april 2014.
Energibesparingen av fjärrvärme. Vi har nu sänkt maxeffekten till 650 kW. Förbrukningen på
årsbasis beräknas minska med c:a 550 MWh. Den totala förbrukningen av fjärrvärmen beräknas gå ned från 2550 MWh till 2000 MWh.
Prognos för minskningen av elförbrukningen är c:a 70-100 MWh/år med full fläkthastighet
hela året. (Tidigare minskade fläkthastigheten vid kallt väder)
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Överordnat styrsystem
Ett nytt överordnat styrsystem kommer att installeras under 2014. Detta kommer att knyta
ihop alla 10 fläktaggregaten inklusive garagets, vår undercentral och styrning med inomhusgivare. Installationen av styrsystemet kommer att bidra till att kunna spara ytterligare energi och få en gemensam larmhantering.

Byte av stamventiler och kvarvarande radiatorventiler
Under året så fortsatte entreprenaden av Rörcompaniet AB, med att byta ut radiatorventiler
och termostater i 27 kvarvarande lägenheter samt byte till moderna tryckstyrda stamventiler i
källaren. Detta utfördes under augusti och september och avslutades med flera luftningar av
systemet. Samtliga lägenheter har nu åtgärdats.
Godkänd slutbesiktning utförd av ÅF 7 mars 2014 En slutgiltig kontroll vid minst -l0°C
dygnsmedel i flera dagar kunde inte ske pga den milda vintern, utan detta skjuts till nästa säsong. Denna åtgärd har gett en besparing på c:a 8% gentemot ett normår på 2800 MWh fjärrvärme enligt data från Fortum.

Vindsisolering
Under 2013 tog styrelsen in 3st offerter på vindsisolering. Det utvalda företaget Cremab hade
den tekniskt och miljömässigt bästa lösningen.

Fortums fjärrvärmetävling 2014
HSB's BRF Kasernberget placerade sig på en top tre placering med en besparing på 32,7%.
jämfört medjan- mars 2013. Notera att ej förbrukad energi inte kan beskattas!
Den totala preliminära besparingen av fjärrvärme verkar landa på c:a 20000 MWh ett normalår eller 29%.

Gården
IT-Underhåll har hållit gården plogad och sandad vid behov. Man har också vid vår- och höststädningar rensat hårdgjorda ytor från löv och skräp, luckrat planteringarna och genomfört
jordförbättringar. Man har regelbundet under växtsäsongen klippt och gödslat gräsmattorna
samt beskurit rotskott på buskar och träd.
V åren 2014 bildades en Trädgårds grupp som föreslagit en allmän standardhöjning i form av
bl.a. klippning och utbyte av buskar och växter vilket styrelsen godkänt.
Bl.a. kommer buskar och träd att beskäras under året, giftiga och taggiga Berberisbuskar bytas
ut mot andra växter. Rosbeståndet kommer att förnyas och ogräs rensas regelbundet. Buskaget mot Skeppargatan kommer att beskäras och rensas från skräp. Ytterligare åtgärder kommer ev. att utföras i samband med kommande arbeten.

Gemensamma lokaler
Medlemmarna i föreningen har tillgång till olika gemensamma lokaler förutom tvättstugorna.
Vi har en föreningslokal att användas för möten, fester och andra sammankomster. Vi har ett
motionsrum som dock under året främst använts av de hantverkare som moderniserat vårt
ventilationssystem. Dessutom har vi ett särskilt styrelserum där styrelsen sammanträder och
arkiv förvaras. Ett enkelt övernattningsrum finns i tvättstugekorridoren att vid behov användas för medlemmarnas gäster. Dessutom har föreningen 2 större cykelrum.
En översyn av hur lokalerna disponeras kommer att ske under första halvåret 2014.
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Årlig besiktning av fastigheten/kommande större reparationsbehov
Vid den årliga besiktningen i oktober 2013 framkom följande behov:
• Behov av ny fuktspärr för gårdsbjälklaget ovan garageplanet har nu uppskattats att behöva åtgärdas inom en tioårsperiod.
• Eventuell förändring av hantering av hushållssopor och källsorterade sopor
• Förbättring av säkerheten vid inpassering via samtliga entredörrar samt i samband
med detta ett stort antal åtgärder i samtliga trappuppgångar
• Behov av åtgärder i tvättstugeavdelningen, detta har delvis åtgärdats under 2013, återstår 2-3 tvättstugor att renovera
• Att avsluta ett antal pågående projekt beträffande ventilation och injustering av värmesystemet
Med hänvisning till fastighetens ålder kan följande större renoveringsarbeten att ske
inom 5-15 år:
• Byte av stammar och vattenledningar. Genom återkommande stamspolning kan dock
en viss livstidförlängning av stammarna ske.
• Översyn av fasadfogar
• Belysning i garaget

Ekonomi
Föreningen har låga lån i förhållande till sin storlek. Under 2013 har det lånats upp 8 miljoner
och lånen uppgick vid årets slut till ca 15 Mkr. (Under mars 2014 har ytterligare 2 miljoner
lånats upp) Genomsnittsräntan uppgår till 2,8 %

Årsavgifter och hyror
Årsavgiften för bostäder har i genomsnitt varit 335 kronor per kvadratmeter lägenhetsyta och
år inklusive värme och vatten och har varit oförändrad under året.
En höjning av årsavgifterna gjordes i januari 2014 med 5 %. Avgiftshöjningen är till största
delen till för att finansiera höjningen av tomträttsavgälden.
Framtida investeringar kommer till övervägande delen att lånefinansieras.
Hyran för våra uthyrda lokaler ses kontinuerligt över allt eftersom avtalstiden löper ut.

Tomträttsavgälden
Från mars 2013 höjdes den årliga tomträttsavgälden med 620.200:-/år från 1.760.000:- till
2.380.200:- De två första åren ges dock en nedsättning så avgälden var 1.908.000:- år 2013
och blir 2.144.100:- år 2014. Avtalet löper på 10 år från 2013.
Årets omsättning blev 10 890 332 kronor. Resultatet framgår av resultat- och balansräkning.

Löpande information till medlemmarna
Styrelsen har, genom anslag i portarna och som nyheter på föreningens hemsida, lämnat medlemmarna löpande information om den pågående verksamheten i föreningen. Hemsidan har
fortlöpande uppdaterats med föreningens föreskrifter och regler för medlemmarna. Skriften
"Medlemsinformation från A till Ö" har delats ut i samtliga lägenheter.
Frågor och synpunkter från medlemmarna som inkommit via mejl och skrivelser har besvarats
sakligt och skyndsamt.
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Nyckeltal kr per kvm
2013
Avgift
Låneskuld
Avsättning tillfond för yttre underhåll
Avskrivning
Fjärrvärme
El*)
*)varav utdebiterat på medlemmar

2012

2011

2010

2009

2008

2007

335
441
58
23
143
76
43

335
441
58
21
132
72
41

335
441
58
20
141
75
38

335
562
58
18
127
73
41

379
563
46
17
117
72

419
747
46
15

--

--

335
924
79
31
131
72
43

Förslag till resultatdisposition
Stämman har att ta ställning till:
Balanserat resultat
Årets resultat

4 296 694
- 1647043
2 649 651

Styrelsen föreslår följande disposition:
Uttag ur yttre underhållsfond
Överföring till yttre underhållsfond
Balanserat resultat

- 1750698
1 300 000
3 100 349
2 649 651

Överlåtelser
Under året har 17 överlåtelser skett.

Uthyrda lokaler
Föreningen har haft lokaler uthyrda till:

Firma

Lokal

Adress

- Treson Kompetens o Utveckling AB
- P3N System AB*
- Infra Sol/Kjell Lundh
- AB Air Broker Center
- Ian. M .Beck AB
- Socialtjänsten, Östermalm
- Wem Inter AB
- Telenor Sverige AB

9001,9004
9005,9006,9101
9103
9002
9102
9003
9007
9008

Valhallavägen 13 9
Valhallavägen 13 5
Valhallavägen 13 7
Artillerigatan 68
Artillerigatan 68 B
Skeppargatan 73
Strindbergsgatan 36
Artillerigatan 72 B

*uppsagt per den 30 September 2014
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