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Hagalunds Samfällighetsförening har drift och underhållsansvar för en gemensamhetsanläggning inom  
kvarteren Nordan 18-25 och Sunnan 10-11, 13-20 i stadsdelen Hagalund i Solna Stad. 
 

 
  



  Hagalunds Samfällighetsförening 

HSFF Årsredovisning 2012  Sida 4/23 

 
 

Årsredovisning 2012 
 
Styrelsen för Hagalunds Samfällighetsförening, org.nr. 716416-8382 får härmed avge årsredovisning för  
räkenskapsåret 2012-01-01—2012-12-31. 

Gemensamhetsanläggningen - Solna Hagalund ga:6 
Hagalunds Samfällighetsförening förvaltar gemensamhetsanläggningen, Solna Hagalund ga:6 
tillkommen genom LGA förrättning 1975-06-13, akt 0184K-0805/1975 och förändrad enligt  
förrättning 1995-06-27 , akt 0184-95/5. Inställd förrättning 1998-11-09, akt 0184-98/7. 
 
Tidigare beteckning  Solna Hagalund ga:8 med omregistreringsdatum 1982-10-01, akt 0184-82/1. 
 
Gemensamhetsanläggningen, Solna Hagalund g:a 6 , omfattar nedanstående delägande fastigheter enligt  

anläggningsförrättning 1995-06-27 , akt 0184-95/5  
 
Gemensamhetsanläggningar bildas enligt Anläggningslag (1973:1149) (AL) och förvaltas enligt Lag (1973:1150) 
om förvaltning av samfälligheter (SFL).  Framtida ägare till en fastighet som är delaktig i 
gemensamhetsanläggningen är automatiskt bunden av förrättningsbeslut. 
 
Fastighetsbeteckning   Gatuadress   Fastighetsägare 

Hagalund 3:16  Gatumark   Solna Stad 
       
Nordan 18  Hagalundsgatan 1-7  Solnabostäder  AB 
Nordan 19  Hagalundsgatan 9  Solnabostäder  AB 
Nordan 20  Hagalundsgatan 11-17  Solnabostäder  AB 
Nordan 21  Hagalundsgatan 19  Solna Nord AB 
Nordan 22  Hagalundsgatan 21  Solnabostäder  AB 
Nordan 23  Hagalundsgatan 25-31  Fastighets AB Nordan  
Nordan 24  Hagalundsgatan 33  Solna Stad 
Nordan 25  Hagalundsgatan 35-41  Fastighets AB Nordan  
       
Sunnan 10  Kyrkbacken  1-11  Brf Kyrkbacken i Solna 
Sunnan 11  Kyrkbacken 4-26  Brf Kyrkbacken i Solna 
Sunnan 13  Kyrkbacken 13-35  Brf Kyrkbacken i Solna 
Sunnan 14  Hagalundsgatan 8-14  Brf Hagalunden 
Sunnan 15  Hagalundsgatan 16  Solnabostäder  AB 
Sunnan 16  Hagalundsgatan 18-24  Brf Hagalunden 
Sunnan 17  Hagalundsgatan 26  Solna Stad 
Sunnan 18  Hagalundsgatan 30-36  Brf HSB Blåkulla  
Sunnan 19  Hagalundsgatan 38  Solna Stad 
Sunnan 20  Hagalundsgatan 40-46  Brf HSB Blåkulla 
 
 

      

Hagalunds Samfällighetsförening 
Föreningen registrerades 1977-03-09 av Länsstyrelsen i Stockholms län med de stadgar som antogs vid 
sammanträde 1976-12-20. Samfällighetsföreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska 
intressen i gemensamhetsanläggningen beträffande skötsel och underhåll av de ingående beståndsdelarna. 
Samfällighetsföreningen är en juridisk person. Föreningens medlemmar är ägarna till de deltagande fastigheterna 
, se tabell ovan. 
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Anläggningens tekniska status 

Allmänt 
Anläggningens beståndsdelar är i huvudsak från byggnations året 1973. Som helhet betraktad är anläggningens 
tekniska status i stort behov av upprustning och till vissa funktioner i det närmaste i ett akut behov av stora 
renoveringsarbeten. 

Besiktningar 
Besiktning av anläggningen utfördes under vår och höst under verksamhetsåret 2012.  

Vägnät 
Vägar för gång cykel och biltrafik finns inom kvarteren Nordan och Sunnan. Vägarna utnyttjas av såväl boenden till 
och från fastigheterna och även av leverantörer av tjänster och service till fastighetsägarna. 
 
Kv. NORDAN 18-25 

Ett sammanhängande vägnät finns inom Kv. Nordan 18-25. Två tillfartsvägar finns från Hagalundsgatan i norr och i 
söder till dessa kvarter. Ytskiktet uppvisar varje år stora "potthål" i delar av vägsträckan, dessa lagas årligen en 
eller två gånger per år. 
 
Avbärar- /navräcken 

 Finns i Kv. Nordan 18 samt utmed stora delar av vägsträckan i kvarteren Nordan 22-25  Dessa är i dåligt skick och 
repareras årligen efter vinterhållning och uppkomna trafikskador. 
Vägbommar 

2 stycken vägbommar finns på tillfartsvägarna till kvarteren Nordan 18-25, de är i god kondition. 
 
Parkbänkar  

Alla parkbänkarna utmed vägsträckan kv18-25 är i stort behov av ommålning.  
 
Cykelställ 
Cykelställen är i stort behov av uppsnyggning och i en del fall reparation. Idag används de för i stort sett icke 
brukbara cyklar som övergivits av sina ägare. 
 
 
 

Kv. SUNNAN 14,16 och 18 

Vägnätet inom Kv. Sunnan 14, 16 och 18  består av vägar mellan kvarteren med en tillfartsväg i norr vid 
Hagalundskyrka. Vägnätets beläggning i kv. Sunnan är i god kondition. 
 
Cykelställen  
Är i stort behov av uppsnyggning och i en del fall reparation. Idag används de för i stort sett icke brukbara cyklar 
som övergivits av sina ägare. 
 
Vägbommar 

1 stycken vägbom finns på tillfartsvägen till kvarteret Sunnan 14 och en på kvartersvägen vid Sunnan 14, de är i 
god kondition. 
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Gångbroar och loftgångar 
Samfälligheten har underhållsansvar för tre stycken gångbroar och två stycken loftgångar när det gäller deras 
ytbeläggning, tak, takkonstruktion, broräcken och loftgångsräcken. Ytbeläggningen är i relativ god kondition 
medan det är betydligt sämre ställt med övriga konstruktionsdelar, dvs. tak, takkonstruktion, broräcken och 
loftgångsräcken är i akut behov av upprustning och renovering med byte av tak, smides reparationer och 
ommålning av stålkonstruktioner. Skärmtaken över gångbroar och loftgångar täcker en yta av 2260 m2. 
 
Trafikpollare  
För att förhindra att biltrafik tar sig över gångbroarna är dessa utrustade med 9 stycken trafikpollare. 
 
Askkoppar  

Det finns 15 stycken askkoppar utplacerade utmed loftgångar. 

Trappor 
Sju stycken trappor finns i anslutning till gångbroar och loftgångar vid centrumanläggningen i Hagalund och två 
stycken trappor finns i anslutning till fastigheter. Fem av trapporna till gångbroar och loftgångar är ytbeläggning 
och trappräcken är i stort behov av renovering. 

Centrumanläggning 
Skärmtak mellan husliv 
Är anläggningens senast tillkomna del som täcker hela utomhus ytan i butiksplanet mellan de två 
centrumfastigheternas husliv, Nordan 21 och 22 
 
Hiss inklusive kommunikationsutrymmen  
En hiss finns med tillhörande kommunikationsutrymmen finns i fastigheten Nordan 21, Willys butik 
Hissen är en hydraulhiss med ett våningsplan och är från byggnations året 1973. Hissen betjänar gatuplan och 
butiksplanet. Hissen är i stort behov av ombyggnation pga. ålder samt pga. av de nya säkerhetskrav för allmänna , 
offentliga hissar som trätt i kraft under året 2012. 
 
Flaggstänger 
Fem stycken flaggstänger finns i gatuplanet vid centrumtrappan upp till butiksplanet i Hagalunds köpcentrum. 

Belysning  
Vägnät  
Vägnätet som sträcker sig från kvarteret Nordan 18, Hagalundsgatan 1 i norr till kvarteret Nordan 25, 
Hagalundsgatan 41 i söder är utrustade med parkvägsbelysning samt vägnätet inom kvarteren Sunnan 14, 16 och 
18 är utrustade med 43 stycken parkvägsbelysning av fabrikat Nokalux VG10. Armaturerna är i gott skick  och 
ronderas var 14:de dag. 
 
Gångbroar och loftgångar 
De tre gångbroarna den norra , mittersta och den södra som förbinder kvarteren Nordan och Sunnan över 
Hagalundsgatan är utrustade med 21 stycken belysningsarmatur av fabrikat ,MALUX Titan med halogen lampor. 
Armaturerna är i gott skick och underhållet utförs av Vattenfall AB sedan flera år tillbaka. 
Loftgången utmed centrumbyggnad, Kv. Nordan 21 och 22 och den utmed Sunnan Skolan Kv. Sunnan 17 är 
utrustade med 37 stycken belysningsarmatur där är armaturerna är i gott skick  
 
Trappor 
De sex trapporna som ansluter till gångbroar har olika typer av armaturer med olika belysningskvalitéer. 
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Skärmtak köpcentrum 
Mellan fastigheterna Nordan 21 och 22 finns belysningsarmatur i skärmtaket som samfälligheten har 
underhållsansvar för . Armaturerna är i gott skick  
 
Skyltbelysning köpcentrum 
Armaturerna är sex stycken och är i gott skick och underhållet utförs av PA Elservice AB. 
 
Elnät 
Elnätets ledningar som ombesörjer kraftförsörjning till alla belysning ansvarar samfälligheten för 

Vatten och avlopp 
Vägnätet 
Dagvatten brunnar finns utmed vägnätet i Kv. Nordan 18-25 och underhålles av föreningen med hjälp av 
återkommande rensningar av slamsugningsbil. 
 
Gångbroar 
Gångbroarna har takavvattning med invändiga hängrännor och stuprör .Dagvattenbrunnar rensas årligen pga. 
kraftig ansamling av löv under höstarna. Själva brunnarna är i mycket god kondition men dess avvattningsförmåga 
är mycket dålig. En av gångbroarna den mellersta uppvisar ett stort problem vid ena brofundamentet där vattnet 
rinner ner i och med fundamentet. 
 
Loftgångar  
Köpcentrummets loftgång har takavvattning med invändiga och utvändiga hängrännor och stuprör. 
Konstruktionen är märklig och dess funktionalitet är mycket dålig och i mycket dåligt skick 
 
Dagvattenbrunnar i gångytan är av bristande funktionalitet. Sammantaget ger detta mycket stora 
vattenansamlingar utmed vissa delar av loftgången när kraftigt regn faller. 
 
Loftgången utmed Sunnan Skolan uppvisar samma problem men där är problemet av mycket större grad som 
finns beskrivet i separat utredning. 
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Förvaltningsberättelse  

Medlemmar  
Antalet medlemmar är 7 stycken fastighetsägare inom stadsdelen Hagalund i Solna Stad och där inom kvarteren 
Nordan 18-25 och Sunnan 10-11, 13 - 20. 

Andelstal enligt anläggningsbeslut 1995-06-27 
 
Fastighetsbeteckning  Gatuadress  Fastighetsägare  Andelstal 

Hagalund 3:16  Gatumark   Solna Stad   

Nordan 24  Hagalundsgatan 33  Solna Stad   

Sunnan 17  Hagalundsgatan 26  Solna Stad   

Sunnan 19  Hagalundsgatan 38  Solna Stad   

      Solna Stad  18 % 

         

Nordan 18  Hagalundsgatan 1-7  Solnabostäder  AB   

Nordan 19  Hagalundsgatan 9  Solnabostäder  AB   

Nordan 20  Hagalundsgatan 11-17  Solnabostäder  AB   

Nordan 22  Hagalundsgatan 21  Solnabostäder  AB   

Sunnan 15  Hagalundsgatan 16  Solnabostäder  AB   

      Solnabostäder  AB  21% 

         

Nordan 23  Hagalundsgatan 25-31  Fastighets AB Nordan   

Nordan 25  Hagalundsgatan 35-41  Fastighets AB Nordan   

      Fastighets AB Nordan   16 % 

         

Sunnan 18  Hagalundsgatan 30-36  Brf HSB Blåkulla    

Sunnan 20  Hagalundsgatan 40-46  Brf HSB Blåkulla   

      Brf HSB Blåkulla  16 % 

         

Sunnan 14  Hagalundsgatan 8-14  Brf Hagalunden   

Sunnan 16  Hagalundsgatan 18-24  Brf Hagalunden   

      Brf Hagalunden  16 % 

         

Sunnan 10  Kyrkbacken  1-11  Brf Kyrkbacken i Solna   

Sunnan 11  Kyrkbacken 4-26  Brf Kyrkbacken i Solna   

Sunnan 13  Kyrkbacken 13-35  Brf Kyrkbacken i Solna   

      Brf Kyrkbacken i Solna  10 % 

         

Nordan 21  Hagalundsgatan 19  Solna Nord  AB  3 % 

         

 

Stadgar 
 
Stadgarna är från  1977-06-09 med senaste stadgeändring 1988-06-29, paragraf 5 - styrelsesammansättning.  
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Styrelse 
Ordinarie föreningsstämma avhölls 2011-04-05 och stämman valde 7 ordinarie ledamöter att utgöra 
samfällighetens styrelse för verksamhetsåret 2011. Denna styrelse har även tagit förvaltningsansvar för 
verksamhetsåret 2012.  
Styrelsens sammansättning framgår enligt nedan.  
 
Anders Liljedahl Brf Kyrkbacken i Solna   Ordförande, kassör 
Göran Lööw Brf HSB Blåkulla   Vice ordförande, sekreterare 
Thomas Andersson Solna Bostäder  AB   Ledamot 
Lennart Dahlberg Solna Stad   Ledamot 
Jonas Hagström Solna Nord  AB   Ledamot 
Magnus Olofsson Brf Hagalunden   Ledamot 
Peder Samuelsson Fastighets AB Nordan  Ledamot 

Avgående styrelseledamöter 
Magnus Olofsson Brf Hagalunden   Ledamot 

Revisor 
Externrevisor  Staffan Zander   Baker Tilly Mapema 

Attesträtt, firmateckning 
Samfällighetens firma har tecknats av två styrelseledamöter ordförande och sekreterare var för sig.  
Leverantörsfakturor har attesterats av kassör i förening. 

Räkenskapsår 
1 januari - 31 december 

Styrelsemöten 
Under året 2012 har 14 stycken protokollförda möten avhållits, varav ett konstituerande möte.  

Protokoll 
Styrelseprotokoll har under året distribuerats till styrelsens ledamöter. 
Då styrelseprotokollen ej är offentlig handling har inga, utöver berörda mottagare, erhållit protokoll. 

Förvaltning 
Samfälligheten har under verksamhetsåret 2012 utnyttjat sig av följande  entreprenörer för underhåll och 
reparationsinsatser: 
Schindler Hiss       Hydraulhiss köpcentrum 
PA Elservice       Belysningsarmaturer 
Vattenfall       Belysningsarmaturer 
MJ Contractor       Renhållning, snöröjning 

Försäkring  
Föreningen har under året varit försäkrat hos IF , org.nr. 516401-8102 . Ansvarsförsäkring för styrelsen ingår i 
försäkringen som föreningen tecknat med IF. 

Aktiviteter  
Hagalunds Samfällighetsförening skall förvalta anläggningssamfälligheten. Inom denna ram får föreningen vidta 
olika åtgärder som rör samfälligheten och med utförande av underhåll av anläggningen. 
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Administration  
Under 2012 har styrelsen genom ordföranden, sekreteraren och kassören genomfört föreningens  
verksamhetsår helt i egen regi. 

Banktjänster 
Handelsbanken har levererat föreningens dagliga banktjänster för betalning av leverantörsfakturor. 

Bankkonton 
Föreningen har företagskonton hos Handelsbanken och Nordea samt sparkonton hos Nordea och SBAB 

Kortfristiga placeringar  
Föreningen har haft ett fondkonto hos Handelsbanken som buffertkonto för överlikvida medel under ett antal år. 
Föreningen har öppnat ett sparkonto hos SBAB som ersättning för fondkontot hos Handelsbanken och för 
sparkontot hos Nordea. Föreningen har avslutat och omplacerat pengar från fondkontot hos Handelsbanken och 
även omplacerat pengar från sparkonto hos Nordea till SBAB. Likvida medel hos SBAB var vid årets utgång 
352.215 kronor.  

Intäktsräntor 
På likvida medel på sparkonto i SBAB och Nordea har ränta erhållits per den 31 december 2012.  

Avtal  
Samfälligheten har under 2012 haft avtal med följande företag: 
Schindler Hiss      Hydraulhiss köpcentrum 
PA Elservice      Belysningsarmaturer, väg, loftgångar 
MJ Contractor      Underhåll, vinterväghållning 
 

Samfällighetens ekonomi 
Samfällighetens resultat för år 2012 visar en förlust om 274. 597 kr, vilket är en resultatförsämring  
med 252.772 kr jämfört med resultatet för år 2011 som visade en vinst med 43.037 kr.  

Uttaxering av medlemsavgifter 
Uttaxering har skett i enlighet med beslut på föreningsstämma 2010 med sammanlagd en 
årlig uttaxering om SEK 500.000. 

Förslag till resultatdisposition  
Styrelsens förslag till behandling av samfällighetens uppkomna förlust för verksamhetsåret 2012. 
Till föreningsstämmans förfogande står  
 
Balanserat resultat - 1.226.964 kr 
  
Årets resultat - 274.597 kr 
 

 - 1.501.561 kr 
 
Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs 

 
- 1.501.561 kr 

 
Ytterligare upplysningar vad beträffar föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och 
balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar – noter.  
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Verksamhetsberättelse 

Vägnät 
Vägnätet inspekterades vid den årliga besiktningen under våren och hösten 2012. Ett antal mindre lagningar 
genomfördes av ytskikt och navräcken. Ny vägsträckning av den södra tillfartsvägen till kv. nordan 18-25 har 
genomförts med anpassning till tunga fordon. Arbetet utfördes av NCC med projektledning från SL, Tvärbanan 
etapp 3 enligt avtal tecknat med SL. 

Gångbroar & loftgångar 
Utbyte och komplettering av trafikpollare som avspärrning för biltrafik på gångbroar. 

Belysning 
En belysningsstolpe bytes ut efter den gått av i sitt fundament pga. urinerande hanhundar  

"Ommålning Hagalund" 
Ett projektarbete startades upp under våren 2012 och ett konsultuppdrag gavs åt Tyréns att utreda och inventera 
samt ge ett förslag på ett färgsättningsprogram som överensstämmer med den ursprungliga färgsättningen av 
byggnationer utmed Hagalundsgatan från byggnations åren omkring 1973.  
Se vidare under Kommande år/Planer. 

Vatten & Avlopp 
Rensning av samtliga dagvattenbrunnar på gångbroar och loftgångar samt även rensning av dagvatten brunnar i 
vägnätet i kv. Nordan 18-25 

Stadgeändringar 
Ett förslag till helt omarbetade och reviderade stadgar har tagits fram under året av ordförande och sekreterare. 

Underhållsplan 
Genomgång och revidering av underhållsplan har skett under året 2012. 

Vinterhållning 
MJ Contractor har skött vinterhållningen av vägar, gångbroar, loftgångar och trappor under säsongen 2012/2013. 
Kostnaden för vintersäsongen ökade kraftigt med anledning av att december 2012 blev en månad med mycket 
riklig nederbörd. Antalet insatsdagar för månaden blev 21 st. En egen utredning och samtal med entreprenören 
under februari 2013 gav resultat , en kreditering erhölls om 100.000 kronor.  

Renhållning 
Utbyte och komplettering av papperskorgar och askkoppar gemomfördes av MJ Contractor. Tömning av 
papperskorgar och askkoppar sker en gång per vecka utav MJ Contractor. 

Hemsida - www.hagalundssf.se 
Föreningen har under verksamhetsåret driftsatt en hemsida som redovisar och beskriver 
gemensamhetsanläggningen. Hemsidan innehåller även en separat avdelning för medlemmarna där tillgång ges 
till bl.a. protokoll och möteshandlingar inför kommande styrelsemöte. 
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Revision  
Internrevision 
En egen internrevision genomfördes med start i november 2012 arbetet pågick även under de första månaderna 
av 2013 med att inhämta kontoutdrag från banker beträffande gjorda utbetalningar tillbaks i tiden till 2009/2010.  
 
Även skatteverket kontaktades beträffande inbetalningar till föreningens skattekonto under flera år tillbaka i 
tiden. Bilden är numera helt klar att ett större antal förekomster av agerande beträffande ekonomiska 
förehavanden i föreningens namn är att betrakta som trolöshet mot huvudman.  
 
I oktober 2012 gjorde föreningen en polisanmälan och i samband därmed överlämnades utredningsmaterial. 
 
I början av 2013 kontaktades Polismyndigheten i Stockholmslän, ekoroteln i norrort och delgavs ytterligare 
upplysningar till pågående förundersökning varvid det upprättades en tilläggsanmälan.  
 
Polisförhör har avhållits med representant från föreningen vid flera tillfällen. 
 
Externrevision 
Föreningen har på nytt tagit beslut att en extern revisor skall anlitas för revision av föreningens räkenskaper och 
dess verksamhet för varje avslutat verksamhetsår. Ett revisionsuppdrag har givits till Baker Tilly Mapema för de 
bägge verksamhetsåren 2011 och 2012. 

Administration - ekonomi 
Affärssystem  
Föreningen har sedan början av 2012 ett internetbaserat affärs-/ekonomisystem i drift hos Fortnox. Fortnox är 
Sveriges ledande leverantör av internetbaserade program för företag, föreningar samt redovisnings- och 
revisionsbyråer. 
 
Skatteverket - elektroniska tjänster 
Föreningen har sedan början av gått över till att utnyttja sig av Skatteverkets elektroniska tjänster för skattekonto 
och momsredovisning.  
 
Bankförbindelser-/tjänster 
Föreningen har upprättat nya avtal med Handelsbanken, Nordea och SBAB beträffande företags- och sparkonton. 
Handelsbanken har levererat föreningens dagliga banktjänster för betalning av leverantörsfakturor. 
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Kommande år/planer 
Under samfällighetens första år på 2010-talet har många diskussioner ägt rum som har med föreningens roll , 
status och erkännande att göra inom stadsdelen Hagalund i Solna, inom Solna Stad och även hos respektive 
fastighetsägare och medlem av föreningen. 

Vägnät 
 
Kv. NORDAN 18-25 

 
Ytskikt/beläggning  
I samband med att den nya tillfartsvägen från Hagalundsgatan 1 skall öppnas för gång, cykel och biltrafik under 
2013 kommer beläggningsarbeten att utföras i syfte att eliminera uppkomsten av årliga "potthål" utmed delar av 
vägsträckan i kv. Nordan 18-25. 
 
Avbärar- /navräcken  

Finns utmed vägsträckan i kvarteren Nordan 22-25. Att årligen reparera avbärarräcken av trä efter vinterhållning  
och även efter inträffade trafikskador, påkörning av tyngre servicefordon är kostsamt. Ett successivt utbyte 
kommer att ske mot avbärarräcken av stål under 2014 och 2015. 
 
Skyddsstängsel. 

I anslutning till avbärar-/navräcken i kvarteren Nordan 22-25 finns skyddsstängsel vilket är i mycket dålig 
kondition och uppfyller inte den säkerhetsaspekt som är att förhindra någon eller föremål ramlar ner för den 
branta slänten mot parkväg och angränsande fastigheter. I samband med utbyte av navräcken till stål bör även 
stängslet bytas ut under 2014 och 2015.  
 

Gångbroar och loftgångar 
Samfälligheten har underhållsansvar för tre stycken gångbroar och två stycken loftgångar när det gäller deras 
ytbeläggning, tak, takkonstruktion, broräcken och loftgångsräcken. Ytbeläggningen är i relativ god kondition 
medan det är betydligt sämre ställt med övriga konstruktionsdelar, dvs. tak, takkonstruktion, broräcken och 
loftgångsräcken. Dessa delar är i akut behov av upprustning och renovering med byte av tak, smides reparationer 
och ommålning av stålkonstruktioner under 2013. Se även projekt - Ommålning Hagalund. 

Trappor 
Sammanlagt finns sju stycken trappor i anslutning till gångbroar och loftgångar. Trappan Hagalundsgatan 35-41 
renoverades under 2012 då vattengenomträngning skedde i angränsande fastighet. Övriga sex trappor måste 
successivt renoveras under de närmaste åren 2014 - 2016. Centrumtrappan från Hagalunds torg upp mot 
köpcentrum där har flera av trappstegens fundament helt vittrat sönder vilka måste åtgärdas under 2013. 

Hiss - centrumanläggning 
En hiss finns med tillhörande kommunikationsutrymmen finns i fastigheten Nordan 21, där Willys butik finns. 
Hissen är en hydraulhiss med ett våningsplan och är från byggnations året 1973. Hissen är i stort behov av 
ombyggnation pga. ålder, dyra reparationskostnader samt de nya säkerhetskrav för allmänna , offentliga hissar 
som trädde i kraft under 2012. Ombyggnadsplanerna får dock anstå till dess att slutgiltiga planer finns för åter 
eller nybyggnation av fastigheten Nordan 22 efter branden i Hagalunds Centrum under vintern 2013. 
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Projekt "Ommålning Hagalund" 
I samband med den årliga höstbesiktningen 2011 av anläggningen togs en diskussion upp av en medlem angående 
det eftersatta målningsunderhållet av gångbroarnas och loftgångarnas takkonstruktioner och räcken.  
 
Under våren 2012 togs kontakt med Tyréns som har hjälpt Solna Stads stadsbyggnadskontor med inventering, 
kultur- och antikvarisk klassificering av byggnader inom Solna Stads stadsdelar. Tyréns , Joanna Pierre Foucard - 
Byggnadsantikvarie, Diplomerad färgsättare, genomförde en antikvarisk kontroll av byggnationer utmed 
Hagalundsgatan och tog fram ett färgsättningsprogram med 7 stycken färger som ersättning för de 17 stycken 
färgerna som finns idag.  
 
Idag är det inte enbart ett eftersatt målnings underhåll under de gångna 20-30 åren, utan det finns även ett 
kvarstående problem med takkonstruktionen som uppmärksammades och utreddes under slutet av 1980-talet, 
takavvattningen med dess invändiga hängrännor och stuprör.  
 
Vatten från nästan 3000 m2 plåttak rinner ner mellan takplåtarnas skarvar och utmed takkonstruktionens pelare 
ner på gångbroarnas och loftgångarnas ytbeläggning och ner i betongfundament.  
 
Under ett par kraftiga regnväder under hösten 2013 resulterade detta i mycket stora vattenansamlingar på 
loftgången utmed köpcentrum. En yta på 50 m2 var inte passerbar eller gångbar under flera timmar vid dessa 
tillfällen. 
 
Offerter har tagits in från leverantörer för utbyte, renovering , smides reparationer och ommålning av 
gångbroarnas och loftgångarnas konstruktionsdelar, dvs. tak, takkonstruktion, bro- , loftgångs- och trappräcken.  
 
Den projekterade kostnaden för att genomföra arbetet under perioden maj -  augusti 2013 uppgår 
till cirka MSEK 1,5 -2,0 inklusive moms. 
 

Anläggningsförrättning 
 
En ny anläggningsförrättning kan föreligga att genomföras av Lantmäteriet under 2014. I samband med att 
tvärbanans station Hagalund öppnas så kan detta resultera i ett nytt ansvarsförhållande beträffande drift och 
underhåll av den norra tillfartsvägen från Hagalundsgatan till kv. Nordan 18-25.  
 
De facto är att den nya tillfartsvägen har en ny vägsträckning som inte finns med i nu gällande 
anläggningsförrättning. Därtill kan det vara så att även drift- och underhålls aspekter/erfarenheter från de två 
senaste åren kan utgöra underlag för beslut om att genomföra en ny anläggningsförrättning under 2014.  
 
Den ursprungliga gemensamhetsanläggningen, daterad 1976 var mer homogen ur drift- och underhålls synpunkt 
sätt, med målet att kunna bedriva förvaltningen på ett rationellt sätt. Det som var gemensamt för de boende 
inom kv. Nordan 18-25 och kv. Sunnan 10-11, 13 och 14-20 ingick i samfällighetens gemensamhetsanläggning, så 
är det icke idag enligt anläggningsförrättning daterad 1995. 
 
En aspekt är rationell vinterhållning med en näst intill sammanhängande vägsträckning inom kv. Nordan 18-25 
som det inte finns motsvarighet till inom kv. Sunnan 10-11, 13 och 14-20. Anläggningsförrättningen från 1995 
återförde bland annat delar av samfällighetens vägnät till fastighetsägare. 
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Resultaträkning 2012 
   2012 2011 
RÖRELSENS INTÄKTER     

     

Omsättning     

Medlemsavgifter   500 000 750 000 

Försäljning tjänster   0 0 

Summa omsättning   500 000 750 000 

     

Övriga rörelseintäkter     

Försäkringsersättningar   0 0 

Summa övriga rörelseintäkter   0 0 

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER   500 000 750 000 

     

RÖRELSENS KOSTNADER     

Vägar   -7 425 -69 382 

Gångbroar, loftgångar, trappor   0 -126 895 

Belysningsarmaturer   -68 327 -47 373 

Dagvattenavlopp   -16 993 -8 220 

Vinterhållning   -347 487 -193 238 

Renhållning   -77 211 -65 182 

Hiss   -45 154 -27 631 

Företagsförsäkringar   -2 059 -1 904 

Redovisningstjänster   -22 500 -13 305 

Revisionsarvode   -37 500 0 

IT-kostnader   -8 405 -2 510 

Övriga förvaltningskostnader   -5 672 -50 767 

Konsultarvoden   -36 100 0 

Bankkostnader   -2 914 -3 187 

Summa rörelsekostnader   -677 746 -609 594 

Avskrivningar     

Markanläggningar   -100 480 -100 480 

Summa avskrivningar   -100 480 -100 480 

RÖRELSERESULTAT   -278 226 39 926 

     

Finansiella poster     

Ränteintäkter från omsättningstillgångar   3 629 3 111 

Summa finansiella poster   3 629 3 111 

Reslutat efter finansiella poster   -274 597 43 037 

     

ÅRETS RESULTAT   -274 597 43 037 
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Balansräkning 2012 
   2012-12-31 2011-12-31 
TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar  Not 1   

Materiella anläggningstillgångar   2 679 460 2 679 460 

Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar   -1 663 495 -1 563 015 

Summa anläggningstillgångar   1 015 965 1 116 445 

     

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar   15 625 0 

Avräkning för skatter och avgifter   531 402 

Momsfordran   85 611 45 918 

Summa kortfristiga fordringar   101 767 46 320 

     

Kassa och bank     

Handkassa   1 000 0 

Plusgiro 941707-2   1 042 29 066 

Handelsbanken 6186-353 169 781   102 564 282 199 

SBAB Sparkonto   352 215 0 

Handelsbanken Fondkonto   0 251 317 

Nordea Sparkonto 3256 20 69986   15 035 14 801 

Summa kassa och bank   471 857 577 383 

Summa omsättningstillgångar   573 624 623 703 

     

SUMMA TILLGÅNGAR   1 589 589 1 740 148 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Bundet eget kapital  Not 2   

Bundet eget kapital   -2 679 460 -2 679 460 

Eget kapital  Not 2   

Balanserad vinst eller förlust   1 226 964 1 270 001 

Redovisat resultat   274 597 -43 037 

Summa eget kapital   -1 177 899 -1 452 496 

     

Kortfristiga skulder  Not 3   

Leverantörsskulder   -374 190 -287 652 

Övriga skulder   -37 500 0 

Summa kortfristiga skulder   -411 690 -287 652 

     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   -1 589 589 -1 740 148 

 
Poster inom linjen 
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser      INGA  INGA  
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Tilläggsupplysningar 
 

Noter, redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Allmänna upplysningar 

Redovisningsprinciper 
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd 
från Bokföringsnämnden (BFN). 
 
När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets 
rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR SRS. När så är fallet anges detta i särskild ordning 
nedan. 

Värderingsprinciper 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
 

Materiella anläggningstillgångar  
Redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar.  
Anläggningstillgångar skrivs av med 3,75 per år. 

Intäktsredovisning 
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 
 

Övriga bokslutskommentarer 

Föreningen har inte haft några anställda under året. 
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Bokslutskommentarer  
 
  2012 2011 

Not 1 - Byggnader     

Ingående anskaffningsvärde   2 679 460 2 679 460 

Inköp  0 0 

Utgående anskaffningsvärden   2 679 460 2 679 460 

    

Ingående avskrivningar   -1 563 015 -1 462 535 

Årets avskrivningar   -100 480 -100 480 

Utgående avskrivningar   -1 663 495 -1 563 015 

    

Utgående redovisat värde   1 015 965 1 116 445 

    

    

Not 2 - Förändring eget kapital    

Bundet Kapital  2 679 460 2 679 460 

Inbetalda Insatser  0 0 

Fritt eget kapital    

Balanserad resultat  -1 226 964 -1 270 001 

Redovisat resultat  -274 597 43 037 

Summa fritt eget kapital  -1 501 561 -1 226 964 

    

Eget kapital vid årets utgång  1 177 899 1 452 496 

    

Not 3 - Kortfristiga skulder    

Solna Högtryckspolning  18 938  

PA Elservice  15 034  

MJ Contractor  339 813  

Preliminär skatt  405  

Revisionskostnader 2011 och 2012  37 500  

Summa kortfristiga skulder  411 690 287 652 
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Dagordning vid ordinarie föreningsstämma 
 

1. Stämmans öppnande 

2. Stämmans behöriga utlysande  

3. Godkännande av dagordningen 

4. Val av ordförande för stämman 

5. Val av sekreterare för stämman 

6. Val av justeringsman tillika rösträknare 

7. Fastställande av röstlängd 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning  

9. Föredragning av revisorns revisionsberättelse 

10. Fastställande av resultat- och balansräkning 

11. Beslut om resultatdisposition 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter 

13. Förslag till utgiftsstat och inkomststat, budget 2013 

14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor   

15. Fastställande av debiteringslängd för 2013 

16. Fastställande av uttaxering för 2013 

17. Val av styrelseledamöter 

18. Val av ordföranden, sekreterare och kassör 

19. Val av firmatecknare 

20. Val av extern revisor 

21. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 

a. Förslag till stadgeändringar 

b. Extra föreningsstämma  

22. Avslut 
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En skiss över den nya vägsträckningen av den norra tillfartsvägen till kv. Nordan 18-25 


