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ÅRSREDOVISNING 2015  

En stor förändring kom tillstånd i samband med byggnationen av tvärbanans 

etapp 3 Solna Centrum – Solna Station tillfartsvägarna till Kv Nordan 18-25 

förändrades och då framför allt till Kv Nordan 18 som fick en helt ny 

vägsträckning och en upprustning till dagens standard.  

Inom ett par år står denna del av stadsdelen Hagalund med Kv Nordan och 

Sunnan åter inför en ny och omfattande nybyggnation med kompletterande 

huskroppar i kvarteren på ömse sidor om Hagalundsgatan.  

Förändringen kommer att bli som störst i Kv Nordan 18-25 för här finns 

möjligheterna att åstadkomma saker som får betydande konsekvenser för 

hur framtidens ”Blåkulla” Hagalund kommer att gestalta sig.  

Samfällighetens anläggning är 40 år gammal 2016 som t.ex dagvatten-

ledningar och vägbeläggning. Större och omfattande renoveringar och 

reparationer har genomförts under de senaste fyra åren varför en lugnare 

takt av insatser för underhåll, renoveringar och reparationer kommer att vara 

gällande de närmaste åren. Dock är det ju så att funktionaliteten måste 

vidmakthållas för anläggningen under såväl sommar som under 

vinterhalvåret för vägar, belysning, renhållning och vinterhållning etc. under 

de nästkommande åren. 

Framtiden, de närmaste 2-5 åren kan dock komma att te sig helt 

annorlunda för föreningen med nya fastighetsägare som medlemmar av 

föreningen. Anläggningen kan då komma att definieras på ett nytt sätt och 

med ett helt nytt definierat ansvarstagande beträffande underhåll.  

En idé om en framtida samfällighets förening som svarar för allt underhåll i 

denna del av stadsdelen Hagalund utom respektive fastighets innergårdar i 

varje fastighet. Staden ansvarar och sköter Hagalundsgatan medan övrigt 

sköts i en ombildad eller nybildad samhällsförening. Vem vet, en fundering 

som kanske kommer att påverka eller gestalta framtiden för skötsel av 

denna del av  Hagalund.    

En ny ordning för underhåll som täcker ett mer homogent ansvarsområde, 

skulle skapa ny skötselera för denna del av stadsdelen Hagalund i Solna.  

Ett ”Blåkulla” som Solnaborna går till på sommareftermiddagarna för att 

grilla och roa sig i Rosenparken med badminton, boule, fotboll, eller bara 

sitta i kvällssolen och vara stolta över sitt ”Blåkulla” och samtidigt blicka ut 

över sitt Solna och stora delar av grannstaden Stockholm. 

En samfällighetsförening som fyller 40 år verksamhetsåret 2016. 
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ÅRSREDOVISNING 2015 

 

Styrelsen för Hagalunds Samfällighetsförening, org.nr. 716416-8382 får härmed avge årsredovisning för 

räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31. 

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 var Solna Hagalund ga:8 med omregistreringsdatum 1982-10-01, akt 0184-82/1. 

Gemensamhetsanläggningen 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.  



 1976-2016  40 årsjubileum 

Årsredovisning 2015  Sidan 3 / 19 

 

ANLÄGGNINGENS TEKNISKA STATUS 

Allmänt 

Anläggningens beståndsdelar är i huvudsak från byggnationsåret 1973. Som helhet betraktad är 

anläggningens tekniska status i behov av fortsatt riktat underhåll i samma takt som genomförts under perioden 

2012-2015. 

Besiktningar 

Besiktning av anläggningen utfördes under våren 2015.  

Vägnät 

Kvartersvägar för gång, cykel och biltrafik finns inom kvarteren Nordan och Sunnan. Vägarna utnyttjas av 

såväl boenden till och från fastigheterna samt även av leverantörer av tjänster och service till fastigheterna. 

 
Kv. NORDAN 18-25 

Vägnät 

Ett sammanhängande kvartersvägnät 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 provisoriskt årligen.  

Avbärar- /navräcken 

Nya avbärarräcken finns i Kv. Nordan 18 ut med norra tillfartsvägen upp till kv. Nordan 18. Navräcken i trä 

finns utmed stora delar av vägsträckan i kvarteren Nordan 22-25. De i trä är i relativ god kondition och 

målades vita 2015.  

Vägbommar 

2 stycken vägbommar finns på tillfartsvägarna till Kv. Nordan 18-25. En är helt ny i kv. Nordan 18 och den 

andra är i god kondition efter reparationer under 2015. 

Parkbänkar  & Cykelställ 

Parkbänkarna utmed vägsträckan i Kv. Nordan 18-25 målades gröna under 2015. Ytterligare en målning bör 

göras under 2016. Platserna för cykelställ är uppsnyggade under 2014 de bör dock iordningställas mer 

långvarigt under 2016. 

Kv. SUNNAN 14, 16-20 

Vägnät 

Kvartersvägar finns inom Kv. Sunnan 14, 16 och 18, består av vägar mellan kvarteren med en tillfartsväg i norr 

vid Hagalunds kyrka. Vägnätets beläggning i dessa kvarter är i god kondition. Inga årliga reparationer av 

”potthål” har behövts göras under perioden 2011-2015. Belastningen av tunga servicebilar är betydligt mindre i 

dessa kvarter jämfört med i kv. Nordan 18-25. 

Vägbommar 

En vägbom finns på tillfartsvägen till kvarteret Sunnan 14 vid Hagalunds kyrka. Ytterligare en finns i samma 

kvarter i anslutningen till parkvägen ner till Solna Centrum, bägge är i god kondition.  
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Parkbänkar & Cykelställ  

Samtliga cykelställ är iordningställda under 2014 i kvarteren Sunnan 14-18 de bör dock iordningställas mer 

långvarigt under 2016 . 

Gångbroar och loftgångar 

Samfälligheten har underhållsansvar för tre stycken gångbroar och två stycken loftgångar när det gäller tak, 

takkonstruktion, takavvattning, räcken, ytbeläggning och dagvattenbrunnar. Gångbroarnas ytbeläggning är i 

god kondition. Loftgången utmed centrumbyggnaden har både mindre omläggningar av ytbeläggningens 

cementplattor genomförts medan delen som drabbades av brand 2013 är ytbeläggningen renoverad i sin 

helhet med omläggning av cementplattor. Gångbroarna över Hagalundsgatan renoverades 2013 med ett 

omfattande målningsarbete och med smärre smidesarbeten av räcken. 

Trafikpollare  

För att förhindra att biltrafik tar sig över gångbroarna är dessa utrustades med trafikpollare. De är i god 

kondition. 

Askkoppar och papperskorgar 

Papperskorgar med askkopp är utplacerade vid portentréer. Ytterligare papperskorgar och askkoppar finns 

utmed de bägge loftgångarna. Samtliga är i behov av utbyte . Ett antal papperskorgar finns även utmed 

samfällighetens vägnät. 

Gångbrotrappor 
Sex stycken gångbrotrappor finns i anslutning till gångbroar. Fem av dessa trappors trappavsatser 

ytbeläggning med underliggande fuktspärr renoverades under 2014. 

Centrumanläggning 

Skärmtak mellan två husliv 
Är gemensamhetsanläggningens senast tillkomna del som täcker hela utomhusytan i butiksplanet mellan de 

två centrumfastigheternas husliv, Kv.Nordan 21 och 22. Mindre reparationer gjordes under 2013 efter branden 

i Centrum.  

Hiss inklusive kommunikationsutrymmen  
En hiss finns med tillhörande kommunikationsutrymmen finns i fastigheten Kv.Nordan 21, Willys butik. Hissen 

är en s.k. hydraul hiss med ett våningsplan och är från byggnationsåret 1973. Hissen betjänar gatuplan och 

butiksplan. I slutet av 2015 fick hissen omfattande skador i samband med ett inbrottsförsök i Willys butiken. 

Renoverings och reparationsarbeten har genomförts och avslutats i samband med årsskiftet 2015/2016. 

Hissen uppfyller numera de funktions- och säkerhetskrav som ställs på offentliga hissar. 

Centrumtrappa 
En trappa finns som leder upp till köpcentrumets övre plan från gatuplanet. 

Flaggstänger 

Flaggstänger finns i gatuplanet vid centrumtrappan i Hagalunds köpcentrum. 
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Belysning  

Kvartersvägar  

Vägnätet som sträcker sig från Kv. Nordan 18, Hagalundsgatan 1 i norr till Kv. Nordan 25, Hagalundsgatan 41 

i söder är utrustade med parkvägsbelysning samt även vägnätet inom Kv. Sunnan 14, 16 och 18. Alla 

armaturer är i gott skick och belysningen ronderas kontinuerligt under hela året. 

Gångbroar och loftgångar 

De tre gångbroarna den norra, mittersta och den södra som förbinder kv. Nordan och Sunnan över 

Hagalundsgatan är utrustade med belysningsarmatur av hög kvalitet.  

Loftgången utmed centrumbyggnad, Kv. Nordan 21 och 22 och den utmed Sunnan Skolan Kv.Sunnan 17 är 

utrustade med belysningsarmatur. All belysningsarmatur är i gott skick.  

Trappor 

De sex trapporna som ansluter till gångbroar hade tidigare olika typer av armaturer med olika 

belysningskvalitéer. Under 2014 byttes armaturer ut och därmed har alla gångbrotrapporna samma enhetliga 

belysningsstandard. 

Skärmtak köpcentrum 

Mellan fastigheterna kv Nordan 21 och 22 finns belysningsarmatur i skärmtaket och på takkonstruktionens 

pelare som samfälligheten har underhållsansvar för. Armaturerna är i gott skick.  

Skyltbelysning köpcentrum 

Armaturerna är sex stycken och är i gott skick. 

Dagvatten 

Vägnätet 

Dagvattenbrunnar finns utmed kvartersvägnätet i Kv. Nordan 18-25 . Underhållet sker med hjälp av 

återkommande rensningar med slamsugningsbil. Under 2015 inträffade en översvämning av dagvatten i 

närheten av trappan som leder ner till Råsundavägen. Dagvattenbrunnen grävdes upp i sin helhet och byttes 

ut mot helt ny och stammen filmades och rensades. 

Gångbroar 

Gångbroarna har takavvattning med invändiga hängrännor och stuprör. Takbrunnar rensas årligen pga. kraftig 

ansamling av löv under höstarna. Dagvattenbrunnarna i anslutning till gångbroarnas ytbeläggning är i god 

kondition men dess avvattningsförmåga är dålig. Vattnet kan inte rinna ner som det ska i brunnarna pga. 

felaktig lutning i ytbeläggningsskiktet. Mellersta gångbron uppvisar ett stort problem vid ena brofundamentet 

där vattnet rinner ner i och utmed fundamentet. Åtgärder planeras till 2016. 

Loftgångar  

Loftgången utmed köpcentrumets har takavvattning med invändiga och utvändiga hängrännor och stuprör. 

Konstruktionen är märklig och dess funktionalitet är dålig och dessutom i dåligt skick. Dagvattenbrunnar i 

gångytan var av bristande och varierande funktionalitet. Under 2014 har stora arbeten genomförts som har 

samband med branden under 2013 och helt nya dagvattenbrunnar har anlagts i kv Nordan 22 med utvändig 

avrinning under 2015. 

Loftgången utmed Sunnan Skolan uppvisar vattenavrinnings problem men där är problemet av mycket större 

och av en annan typ. Detta finns beskrivet i en separat utredning. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  

Medlemmar  

Antalet medlemmar är 7 stycken fastighetsägare inom stadsdelen Hagalund i Solna Stad och där inom  

Kv.Nordan 18-25 och Kv. Sunnan 10-11, 13-20. 

Andelstal enligt anläggningsbeslut 1995-06-27 

 

Fastighetsbeteckn.  Gatuadress  Fastighetsägare  Andel 

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 2014-06-12. 
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Styrelse 

Ordinarie föreningsstämma avhölls 2015-05-26 och stämman valde 7 ordinarie ledamöter att utgöra 

samfällighetens styrelse för verksamhetsåret 2015.  

Styrelsens sammansättning framgår enligt nedan.  

Anders Liljedahl CBD IT    Ordförande, kassör 
Göran Lööw Brf HSB Blåkulla   Vice ordförande, sekreterare 
Tobias Pettersson Solna Bostäder AB   Ledamot 
Jonas Hagström Solna Nord AB   Ledamot 
Johan Gunnarsson Brf Hagalunden   Ledamot 
Mariusz Hedberg Brf Kyrkbacken i Solna  Ledamot 
Nasim Chowodhury Fastighets AB Nordan(Rikshem) Ledamot 
Ej närvarande  Solna Stad   Ledamot 

Avgående styrelseledamöter 

Nasim Chowodhury Fastighets AB Nordan(Rikshem) Ledamot Okt-2015 

Tillträdande styrelseledamöter 

Christer Gyllenhöjd Fastighets AB Nordan(Rikshem) Ledamot Nov 2015 

Revisor 

Staffan Zander  Baker Tilly Mapema  Externrevisor 

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 kalenderåret 2015 har 11 stycken protokollförda styrelsemöten avhållits.  

Protokoll 

Styrelseprotokoll har under året distribuerats till styrelsens ledamöter via hemsidans medlemssidor. Då 

styrelseprotokollen ej är offentlig handling har inga, utöver berörda mottagare, erhållit protokoll eller haft 

tillgång till dessa. 
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Förvaltning 

Samfälligheten har under verksamhetsåret 2015 utnyttjat sig av följande entreprenörer för underhåll och 

reparationsinsatser: 

Schindler Hiss    Hydraul hiss köpcentrum 
PA Elservice     Belysningsarmaturer 
MJ Contractor    Renhållning, vinterhållning 
MJ Contractor    Träd & markskötsel 
Wiklunds Åkeri    Vinterhållning 
Aremo     Specialrengöring 
Rena Avlopp     Högtryckspolning 
Johnsson&Wiklund    Måleri 

Försäkring  

Föreningen har under året varit försäkrad 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 drift, underhåll, reparationer och 

renoveringar av anläggningen. 

Administration  

Under 2015 har styrelsen genom ordföranden, sekreteraren och kassören genomfört föreningens 

administration. 

Banktjänster 

Handelsbanken har levererat föreningens dagliga banktjänster för betalning av leverantörsfakturor. 

Bankkonton 

Föreningen har företagskonto hos Handelsbanken samt sparkonton och fonderingskonto hos SBAB 

Kortfristiga placeringar  

Föreningen har löpande överfört överlikvida medel till två konton hos SBAB. Likvida medel hos SBAB var vid 

årets utgång 508 567 kronor på sparkonto och 503 093 kronor på fonderingskonto. Föreningen har placerat 

50.000 kr i två stycken aktiefonder hos Handelsbanken.  

Intäktsräntor 

På likvida medel på konton hos SBAB har ränta erhållits per den 31 december 2015 med ett belopp av 8 356 

kronor. 

Avtal  

Samfälligheten har under 2015 haft avtal med följande företag: 

Schindler Hiss   Hydraulhiss Hagalunds köpcentrum 
PA Elservice  Belysningsarmaturer 
MJ Contractor    Renhållning, vinterväghållning 
Wiklunds Åkeri    Vinterhållning, sandficka 
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SAMFÄLLIGHETENS EKONOMI 

Samfällighetens resultat för år 2015 visar en vinst om 283.245 kr, vilket är en resultatförbättring med 29.866 kr 

jämfört med resultatet för år 2014 som visade en vinst med 253.379 kr.  

Uttaxering av drift & underhållsbidrag 

Uttaxering har skett i enlighet fastställd debiteringslängd vid beslut på föreningsstämma 2015 med 

sammanlagd en årlig uttaxering om SEK 1.375.000 kr.exkl. moms  

Utdebitering av fakturerade kostnader 

Ingen utdebitering av fakturerade kostnader har skett under 2015 . 

Förslag till resultatdisposition  

Styrelsens förslag till behandling av samfällighetens uppkomna vinst för verksamhetsåret 2015. 

Till föreningsstämmans förfogande står  

Balanserat resultat - 904.564 kr 

  

Årets resultat + 283.245 kr 

 

 - 621.319 kr 

Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs - 621.319 kr 

 

Ytterligare upplysningar beträffande föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och 

balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar – noter. 

Flerårsöversikt 

 

Resultatposter 2015 2014 2013 2012 

Nettoomsättning 1 375 000 kr 1 375 000 kr 1 375 000 kr 500 000 kr 

Rörelseresultat 274 889 kr 237 486 kr 336 670 kr -278 226 kr 

Årets resultat 283 245 kr 253 379 kr 343 618 kr -274 597 kr 

Balansposter     

Anläggningstillgångar 714 525 kr 815 005 kr 915 485 kr 1 015 965 kr 

Kassa och bank 1 130 931 kr 1 175 305 kr 919 781 kr 454 779 kr 

Summa tillgångar 2 369 316 kr 2 253 672 kr 2 344 869 kr 1 572 511 kr 

Summa eget kapital 2 058 141 kr 1 774 896 kr 1 521 517 kr 1 177 899 kr 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Vägnät 

Vägnätet inspekterades vid den årliga besiktningen under våren 2015. Ett mindre antal lagningar genomfördes 

av ytskiktet under året i Kv. Nordan 18-25.  

Grönytor och Mark  

I anslutning till vägar i vägnätet har beskärning av träd skett under hösten i Kv. Nordan 23-25 och Kv. Sunnan 

18-20 som har hängt ut över körbanan till hinder för stora och höga entreprenadbilar. Extra stora mängder löv 

samlades upp under hösten.  

Gångbroar & loftgångar 

Samfälligheten genomförde rensning av samtliga invändiga hängrännor som finns på gångbroar och 

loftgångar. 

Belysning 

Två belysningsstolpar i kv Nordan 18 har förorsakat problem med belysningen av uppfartsvägen till kv Nordan 

18. Arbetet påbörjades under hösten med felsökning som resulterade i en provisorisk lösning. Under 

vintersäsongen 2015/2016 är nu bägge utbytta mot helt nya belysningsstolpar. 

Dagvatten 

Förutom de tidigare uppmärksammade problemen med dagvattenbrunnar och dagvattenavlopp på gångbroar 

och loftgångar inträffade en översvämning vid trappan ner till Råsundavägen. Dagvattenbrunnen renoverades 

helt under 2015 

Underhållsplan 

Underhållsplan 2012 har utgjort underlag för insatser och även beräkningsunderlag för budget för 2015. 

Planen kommer att revideras under 2016. 

Vinterhållning 

MJ Contractor har skött vinterhållningen av kvartersvägar, gångbroar, loftgångar och trappor under 

vintersäsongen 2014/2015. 

Renhållning 

Sex stycken nya papperskorgar med askkopp har utplacerats vid portentréer i anslutning till gångbroarna. MJ 

Contractor har anlitas för tömning av papperskorgar och askkoppar en gång per vecka. 

Hemsida 

Arbetet med att ta fram en helt nyutvecklad hemsida anpassad till dagens mobila media bärare i form av Ipads 

och Smartphones startades under senhösten 2014. Under 2015 ”hackades” hemsidan och en ny uppbyggnad 

kom till stånd med en ny publicerings programvara.  

 

Hemsidan redovisar och beskriver gemensamhetsanläggningen med målet att ge tillgänglighet till information 

om föreningen och anläggningen för de boende inom anläggningens geografiska område. Hemsidan innehåller 

även en separat del för medlemmarnas representanter där tillgång ges till bl.a. protokoll, möteshandlingar och 

anläggningsdokument.  
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Revision  

Revisionsuppdraget gavs till Baker Tilly Mapema för verksamhetsåret 2015. 

Administration - ekonomi 

Affärssystem  

Föreningen använder sig utav ett internetbaserat affärs-/ekonomisystem. Systemet togs i drift 2012.  

 

Bankförbindelser-/tjänster 

Handelsbanken har levererat föreningens dagliga banktjänster för betalning av leverantörsfakturor. 
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UNDERHÅLL KOMMANDE ÅR 

Vägnät 

Kv. NORDAN 18-25 

Ytskikt/beläggning  

Vägsträckan från Hagalundsgatan 1 och upp mot och förbi Tvärbanans station är helt omlagd i sin sträckning 

och helt ny konstruktion. Den nya vägsträckningen öppnades under september 2014 för gång, cykel och 

biltrafik. Resterande vägsträcka från kv. Nordan 18 till kv Nordan 25 måste ”potthål”. repareras varje år. Inga 

större beläggningsarbeten är planerade att utföras i närstående framtid då hela samfällighetens 

anläggningsområde är under studie för en omfattande omdaning med nybyggnation av nya byggnader inom i 

stort sätt alla fastigheter som ingår i samfälligheten. Det som kan bli fallet är att ”potthål” inte längre går att 

laga med en hållbarhet över ett år med anledning av att underliggande bärlager är obefintliga i vissa 

vägsträckor. I kv Nordan 25 är vägslänten underminerad av kaniner, råttor och vatten detta kan resultera i 

omfattande reparationsarbeten under 2016 med helt ny vägbeläggningen utmed en längre sträcka. 

Avbärar- /navräcken  

Det är kostsamt att årligen reparera avbärarräcken i trä efter vinterhållning och även efter inträffade 

trafikskador, påkörning av tyngre servicefordon. De kommer inte att ersättas enligt tidigare planer med 

stålräcken utan underhållas med utbyte av trasiga delar och underhållsmålning. 

Skyddsstängsel 

I anslutning till avbärar-/navräcken i kvarteren Nordan 25 finns ett skyddsstängsel vilket är i mycket dålig 

kondition och uppfyller inte den säkerhetsaspekt som är att förhindra att någon eller föremål ramlar ner för den 

branta slänten mot parkväg i angränsande fastighet. Föreningen avvaktar med ett utbyte som kan komma att 

ske i samband med åtgärder av vägslänten. 

Gångbroar och loftgångar 

Samfälligheten har underhållsansvar för tre gångbroar och två loftgångar när det gäller tak, takkonstruktion, 

broräcken, loftgångsräcken och ytbeläggning/gångytor. En renovering kommer att ske i kv Nordan 22 under år 

2016. Loftgången utmed Sunnan skolan avvaktar föreningen med tillsvidare. 

Trappor 

Sammanlagt finns sex trappor i anslutning till gångbroar och loftgångar. Trappornas trappavsatser är hel 

renoverade med ny fuktspärr, omlagd och utbytt ytbeläggning under 2014. Kompletteringsarbeten under 2016 

kommer att ske med målning av fundamentens sidostycken. 

Anläggningsförrättning 

En ny anläggningsförrättning var aktuell i och med att tvärbanans station Hagalund öppnades och en ny 

vägsträckning ligger för handen för den norra tillfartsvägen till kv Nordan 18-25 men föreningen avvaktar med 

att ge lantmäteriet ett sådant uppdrag när nu stora förändringsplaner diskuteras för kvarteren Nordan och 

Sunnan i stadsdelen Hagalund i Solna.   
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RESULTATRÄKNING 2015 

 

 Not 2015 2014 

RÖRELSENS INTÄKTER    

Omsättning    

Delägarbidrag  1 375 000 1 375 000 

    

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER  1 375 000 1 375 000 

RÖRELSENS KOSTNADER    

Vägar  -41 668 -24 294 

Gångbroar, loftgångar  -37 445 -190 581 

Trappor  -27 000 -311 791 

Grönytor  0 -17 214 

Belysningsarmaturer  -121 691 -125 991 

Dagvattenavlopp  -181 739 0 

Vinterhållning  -204 644 -103 177 

Renhållning  -84 299 -122 257 

Hiss  -139 818 -15 397 

Företagsförsäkringar  -2 257 -2 215 

Styrelsearvoden  -96 000 -60 000 

Revisionsarvode  -21 270 -24 125 

IT-kostnader  -14 231 -23 687 

Övriga förvaltningskostnader  -23 428 -14 310 

Konsultarvoden  0 0 

Bankkostnader  -1 693 -771 

Sociala avgifter  -2 448 -1 224 

Summa rörelsekostnader  -999 631 -1 037 034 

Avskrivningar    

Markanläggningar  -100 480 -100 480 

    

RÖRELSERESULTAT  274 889 237 486 

    

Finansiella poster    

Ränteintäkter  8 356 15 979 

Räntekostnader  0 -86 

Summa finansiella poster  8 356 15 893 

Reslutat efter finansiella poster  283 245 253 379 

    

ÅRETS RESULTAT  283 245 253 379 
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BALANSRÄKNING 2015 

 

  2015-12-31 2014-12-31 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar Not 1   

Materiella anläggningstillgångar  714 525    815 005    

    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  452 346    211 251    

Avräkning för skatter och avgifter  962    -382    

Momsfordran  20 552    52 493    

Summa kortfristiga fordringar  473 860    263 362    

    

Kortfristiga placeringar    

HB Fonder  50 000    0    

    

Kassa och bank    

Handelsbanken 6186-353 169 781  119 271    559 508    

SBAB Sparkonto  508 567    312 494    

SBAB Sparkonto  503 093    303 303    

Summa kassa och bank  1 130 931    1 175 305    

Summa omsättningstillgångar  1 654 791    1 438 667    

SUMMA TILLGÅNGAR  2 369 316    2 253 672    

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Bundet eget kapital Not 2   

Bundet eget kapital  -2 679 460    -2 679 460    

Eget kapital    

Balanserat resultat  904 564    1 157 943    

Redovisat resultat  -283 245    -253 379    

Summa eget kapital  -2 058 141    -1 774 896    

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  -278 203    -455 452    

Övriga skulder  -32 972    -23 324    

Summa kortfristiga skulder  -311 175    -478 776    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  -2 369 316    -2 253 672    

    

 

Poster inom linjen 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser   INGA INGA  
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR  

Noter, redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

 

 2015 2014 

Not 1 - Byggnader    

Ingående anskaffningsvärde  2 679 460 kr 2 679 460 kr 

Anskaffning 0 kr 0 kr 

Utgående anskaffningsvärden  2 679 460 kr 2 679 460 kr 

   

Ingående avskrivningar  -1 864 455 kr -1 763 975 kr 

Årets avskrivningar  -100 480 kr -100 480 kr 

Utgående avskrivningar  -1 964 935 kr -1 864 455 kr 

   

Bokfört värde 714 525 kr 815 005 kr 

   

   

Not 2 - Förändring eget kapital   

Bundet Kapital -2 679 460 kr -2 679 460 kr 

Fritt eget kapital   

Balanserat resultat 904 564 kr 1 157 943 kr 

Redovisat resultat -283 245 kr -253 379 kr 

Summa fritt eget kapital 621 319 kr 904 564 kr 

   

Eget kapital vid årets utgång -2 058 141 kr -1 774 896 kr 

   

 

Allmänna upplysningar 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Årsredovisning i 

mindre ekonomiska föreningar. Oförändrade redovisningsprinciper jämfört med föregående år. 

Värderingsprinciper 

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar har 

upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
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Materiella anläggningstillgångar   

Redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar.  

Anläggningstillgångar skrivs av med 3,75 procent 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. 

 

UNDERSKRIFTER 

Solna den 2016-04-22 

TOBIAS PETTERSSON    CHRISTER GYLLENHÖJD 

 

 

JONAS HAGSTRÖM    ANDERS LILJEDAHL 

     Ordförande 

 

GÖRAN LÖÖW    JOHAN GUNNARSSON 

Sekreterare 

 

MARIUSZ HEDBERG 
 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2016-04-22 

 

 

Staffan Zander, Auktoriserad revisor 

Baker Tilly Mapema 
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REVISIONSBERÄTTELSE 
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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 2016 

14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor 

15. Fastställande av debiteringslängd för 2016 

16. Fastställande av uttaxering för 2016 

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. Stadgeändring – Ny fastighetsägare, nya andelstal 

b. Placering av likvida medel för fondinköp hos Handelsbanken 

22. Avslut  
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