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ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING 
- VAD INNEBÄR DET? 

Bostadsrätt innebär att medlemmarna i 
bostadsrättsföreningen gemensamt äger och 
förvaltar lägenheter, hus och mark som hör 
till föreningen. En bostadsrättsförening är en 
ekonomisk förening. Medlemmarna i 
bostadsrättsföreningen bestämmer om allt 
som har med den egna föreningen att göra. 
Alla medlemmar har möjlighet att själva 
eller genom styrelsen påverka ekonomi och 
förvaltning.  

I en bostadsrättsförening med god kontroll 
över ekonomin kan alla känna sig trygga. 
Månadsavgifterna behöver inte chockhöjas 
och det finns pengar till underhållet. Det är 
viktigt att så många som möjligt hjälps åt att 
ta ansvar för alla små och stora uppgifter 
som finns i en bostadsrättsförening.  

Föreningsstämman är föreningens högsta 
beslutande organ. Stämman väljer styrelse 
och beviljar ansvarsfrihet till styrelsen.  

Föreningsstämman hålls en gång om året. På 
stämman ska medlemmarna granska den 
verksamhet som föreningen haft under året.  

Medlemmarna kan också komma med 
förslag på nya sätt att driva föreningen eller 
ändra på sådant som de anser felaktigt. Men 
stämman handlar inte bara om det som varit. 
Man ska också diskutera föreningens 
framtid. Inför stämman kan medlemmarna 
lämna motioner med förslag på åtgärder.  

HSB – EN KOOPERATIV ORGANISATION I 
SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA 
Brf Karlberga Park har valt att anlita HSB 
Södertälje för vissa tjänster. HSB Södertälje 
har stor erfarenhet av ekonomisk och teknisk 
förvaltning och vi valde dem i konkurrens 
med andra organisationer. Vi har tillgång till 
en fastighetsskötare som kontrollerar att 
vardagen fungerar. En jourtjänst utnyttjar vi 
också.  

HSB Södertälje är en kooperativ 
organisation som ägs av sina medlemmar –
bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar 
och bosparare. Det är medlemmarna som via 
de förtroendevalda är med och styr 
verksamheten. HSBs uppdrag är att 
tillsammans med medlemmarna skapa det 
goda boendet. Ledorden för HSBs 
verksamhet är engagemang, trygghet, 
hållbarhet, omtanke och samverkan.  

HSB kombinerar lokalt självbestämmande 
med demokratisk samverkan. De boende i 
bostadsrättsföreningen beslutar själva om allt 
som har med det egna boendet och 
föreningen att göra.  

Samtidigt utgör HSB Södertäljes 
bostadsrättsföreningar gemensamt en stark 
kraft. Genom att samverka vid upp-
handlingar är det möjligt att förhandla fram 
fördelaktiga avtal svåra att åstadkomma för 
enskilda bostadsrättsföreningar. HSB 
Södertälje samordnar exempelvis 
upphandling av fastighetslån, fastighets-
försäkringar, bredbandsavtal och 
fastighetsel. 

HSB agerar också gemensamt på nationell 
nivå för att vara med och påverka i de 
viktigaste boendefrågorna.  

Vill du veta mer om HSB gå in på vår 
hemsida www.hsb.se
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ORDLISTA
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Den del av årsredovisningen som i text förklarar 
verksamheten kallas förvaltningsberättelse (ibland 
verksamhetsberättelse eller styrelseberättelse). 
Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft 
uppdrag i föreningen, väsentliga händelser samt 
redovisar en del fakta om antalet medlemmar med 
mera.

DEN EKONOMISKA REDOVISNINGEN  
Följer i de flesta fall den nya och EU-anpassade 
årsredovisningslagen. Redovisningen består av 
resultaträkning, balansräkning och noter. I resultat- 
och balansräkningarna redovisas klumpsummor. 
Noterna innehåller mer detaljerad information.  

RESULTATRÄKNINGEN 
Visar vilka intäkter respektive kostnader 
föreningen haft under året. Intäkter minus 
kostnader = årets överskott/underskott. För en 
bostadsrättsförening gäller det nu 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 
(inklusive avsättning till fonder) som förväntas 
uppkomma. Föreningsstämman beslutar efter 
förslag från styrelsen hur resultatet ska hanteras. 

BALANSRÄKNINGEN 
Visar föreningens tillgångar (tillgångssidan) och 
hur dessa finansieras (skuldsidan). På 
tillgångssidan redovisas föreningens 
anläggningstillgångar i form av fastigheter och 
inventarier samt föreningens omsättningstillgångar 
i form av exempelvis kontanter och andra likvida 
medel. På skuldsidan redovisas föreningens eget 
kapital som innehåller medlemmarnas insatser, 
balanserat resultat och yttre fond. Övriga poster på 
skuldsidan är skulder till kreditinstitut och övriga, 
till exempel leverantörer. 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Är tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk 
inom föreningen. Den viktigaste 
anläggningstillgången är föreningens fastighet med 
mark och byggnader. 

AVSKRIVNINGAR 
Värdet på fastigheterna och inköpta inventarier 
minskar på grund av förslitning. Detta redovisas 
som en kostnad för avskrivning i resultaträkningen 
varje år. Det värde som står som tillgång i 
balansräkningen är värdet efter 
alla avskrivningar. 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
Kan i allmänhet omvandlas till kontanter inom ett 
år. Bland omsättningstillgångar kan nämnas 
avräkningskonto i HSB och andra likvida medel.

KORTFRISTIGA 
Skulder är skulder som föreningen måste betala 
senast inom ett år, till exempel leverantörsskulder. 

LIKVIDITET  
Är bostadsrättsföreningens förmåga att betala sina 
kortfristiga skulder (t ex vatten, el, räntor, bränsle). 
Likviditeten erhålls genom att jämföra 
bostadsrättsföreningens omsättningstillgångar med 
dess kortfristiga skulder. Är 
omsättningstillgångarna större än de kortfristiga 
skulderna är likviditeten tillfredsställande. 

SKULDER  
Skulder till utomstående – dels sådana som ska 
betalas inom ett år, dels skulder till kreditinstitut. 

FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL  
Styrelsen ska upprätta underhållsplan för 
föreningens hus. I årsbudgeten ska medel avsättas 
för underhållet. Genom beslut om årsavgiftens 
storlek säkerställs erforderliga medel för att trygga 
underhållet av föreningens hus. Beslut om 
fondavsättning fattas av föreningsstämman. 

FOND FÖR INRE UNDERHÅLL  
Fondbeloppet enligt balansräkningen utvisar den 
sammanlagda behållningen av samtliga 
bostadsrätters tillgodohavanden. Fondens 
fördelning på respektive lägenhet framgår av den 
specifikation som följer med avgiftsavierna varje 
kvartal. 

ANSVARSFÖRBINDELSER 
Är åtaganden för föreningen som inte bokats som 
kort- eller långfristig skuld. Kan vara 
borgensförbindelser eller avtalsenligt åtagande 
såsom avgäld. 

STÄLLDA PANTER 
Avser i föreningens fall de 
pantbrev/fastighetsinteckningar som lämnats som 
säkerhet för erhållna lån. 

 



HSB SÖDERTÄLJE 
HSB Södertälje utvecklar och förvaltar boendet för över 10 000 människor i Södertälje, Salem och 

Nykvarn. Tjänsteutbudet innefattar allt från ekonomisk och teknisk förvaltning för 
bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare till specialisttjänster inom energi och 
projektledning för stora byggprojekt. Även hantverkstjänster för både föreningar och 

privatpersoner finns i tjänsteutbudet.  

HSB Södertälje arbetar aktivt för att vara så klimatsmarta som möjligt. 

HSB är Sveriges största medlemsägda bostadskooperation och all ekonomisk vinst går tillbaka till 
verksamheten. Till medlemskapets fördelar hör till exempel utbildningar för förtroendevalda, HSB-

ledamoten och kostnadsfri juridisk rådgivning i boendefrågor. 

HSB SÖDERTÄLJE 
Järnagatan 6, 151 22 Södertälje 
Tfn 08-554 226 00 
info.sodertalje@hsb.se 
www.hsb.se/sodertalje 


