
 

 

  

 

Årsredovisning 2017 

Hagalunds Samfällighetsförening 

Hagalund ga:6 



Hagalunds Samfällighetsförening  

 

För mer än 40 år sedan genomfördes en mycket stor förändring av 

ansvaret för drift, underhåll och reparationer för alla tomtfastigheters 

respektive anläggningar som nyttjas gemensamt av alla boende i denna del 

av stadsdelen Hagalund i Solna. 

Hagalunds Samfällighet bildades 1976-12-20 att förvalta en 

gemensamhetsanläggning Solna Hagalund ga:8 som ändrade beteckning 

till Solna Hagalund ga:6. 1982-10-01. 

Drygt 40 år är en lång period i ett underhållsperspektiv oavsett vilket objekt 

man har att förvalta. Samfälligheten har 8 större 

anläggningsobjektområden att förvalta genom att ta ansvar för drift, 

underhåll och reparationer. Ett målmedvetet ansvarstagande påbörjades 

med stor kraft 2012 och har fortsatt varje år under de senaste gångna 5 

åren 

Underhåll & Reparationer  2015-2017 
 

2011-2017 

Kvartersvägar  236 964 kr 
 

441 084 kr 

Gångbroar, loftgångar  1 043 864 kr 
 

2 664 026 kr 

Belysningsarmaturer  465 904 kr 
 

827 226 kr 

Dagvatten  473 557 kr 
 

490 549 kr 

Renhållning  355 656 kr 
 

719 237 kr 

Vinterhållning  527 152 kr 
 

1 284 323 kr 

Hiss  211 601 kr 
 

357 351 kr 

Totalt exkl moms  3 314 698 kr 
 

6 783 796 kr 

 

Framtiden 

Inom en relativ snar framtid 3-6 år, står denna del av stadsdelen Hagalund 

åter inför en nybyggnation, ett stationshus för den nya gula 

tunnelbanelinjen från Odenplan till Arenastaden. Byggstart är planerad till 

2018, under förutsättning att man får alla tillstånd på plats. Byggtiden 

beräknas ta cirka sex år. 

  

 

Anläggningsobjekt 

• Kvartersvägar 

• Gångbroar 

• Gångbrotrappor 

• Loftgångar 

• Trappor 

• Skärmtak 

• Hiss 

• Belysning 

• Dagvatten 

Skötsel 

• Renhållning 

• Vinterhållning 
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ÅRSREDOVISNING 2017 

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

räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31. 

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. 

 
Fastighetsbetecknin

g 

  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  Rikshem Solnanord AB 

Nordan 22  Hagalundsgatan 21  Solnabostäder AB 

Nordan 23  Hagalundsgatan 25-31  Rikshem Nordan AB  

Nordan 24  Hagalundsgatan 33  Solna Stad 

Nordan 25  Hagalundsgatan 35-41  Rikshem Nordan AB 

       

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 

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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ANLÄGGNINGSBESKRIVNING 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vägnät 

Kvartersvägar för gång, cykel och biltrafik finns inom fastigheterna 

Nordan 18-25 och inom fastigheterna Sunnan 11-20. 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. 

Avbärar- /Navräcken 

Avbärarräcken i stål finns i Kv. Nordan 18-25 ut med kvartersvägen för 

gång, cykel och biltrafik. Navräcken i trä finns utmed stora delar av 

vägsträckan i kvarteren Nordan 22-25.  

Vägbommar 

2 stycken vägbommar finns på tillfartsvägarna till Kv. Nordan 18-25. 

Parkbänkar 
5 st parkbänkar finns utmed vägsträckan i Kv. Nordan 18-25  
 

Cykelställ 

Cykelställ finns utmed kvartersvägar och husliv. 

Papperskorgar 

Papperskorgar finns utplacerade utmed hela vägnätet i kv. Nordan 18-25. 

Kv. SUNNAN 14, 16-20 

Vägnät 

Kvartersvägar inom Kv. Sunnan 14, 16 och 18, är vägar mellan 

fastigheterna med en tillfartsväg i norr vid Hagalunds kyrka. 

Vägbommar 

En vägbom finns på tillfartsvägen till fastigheten Sunnan 14 vid 

Hagalunds kyrka. Ytterligare en finns i samma fastighet i anslutningen till 

parkvägen ner till Solna Centrum. 

Cykelställ 
Cykelställ finns på flera ställen utmed kvartersvägarna i kv.Sunnan 14, 
16-20, de bör dock iordningställas mer långvarigt under 2018. 
 
Papperskorgar 

Papperskorgar finns utplacerade utmed hela vägnätet i kv. Sunnan 14, 16-20 
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Gångbroar och loftgångar 

 
Gångbroar 
Samfälligheten har underhållsansvar för 3 st gångbroar över 
Hagalundsgatan när det gäller tak, takkonstruktion, takavvattning, räcken, 
gångytans beläggning och dagvattenbrunnar. 
 
Loftgångar  
Samma ansvar gäller för de två loftgångarna utmed Köpcentrum och 
Sunnan skolan. dvs. tak, takkonstruktion, takavvattning, räcken, 
gångytans beläggning och dagvattenbrunnar. 
 
Gångbrotrappor 
Sex stycken gångbrotrappor finns i anslutning till gångbroar.  
 
Trafikpollare  
För att förhindra att biltrafik tar sig över gångbroarna är dessa utrustade 
med trafikpollare. 
 
Papperskorgar 
Samtliga papperskorgar på och i anslutning till gångbroar och loftgångar 
har bytts ut 2016, till en helt ny modell och kvalitet. 
 

Centrumanläggning 

 
Skärmtak mellan två husliv 
Gemensamhetsanläggningens senast tillkomna del som täcker hela 

utomhusytan i butiksplanet mellan de två centrumfastigheternas husliv, 

Kv.Nordan 21-22.  

Hiss inklusive kommunikationsutrymmen  
En hiss med tillhörande kommunikationsutrymmen finns i fastigheten 

Kv.Nordan 21, Willys butik. Hissen är en s.k. hydraul hiss med ett 

våningsplan. Hissen betjänar gatuplan och butiksplan. 

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

Flaggstänger 

Flaggstänger finns i gatuplanet invid 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.  

Gångbroar 

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

Nordan och Sunnan över Hagalundsgatan är utrustade med 

belysningsarmatur. 

Loftgångar 

Loftgången utmed centrumbyggnad, Kv. Nordan 21 och 22 och den 

utmed Sunnan Skolan Kv.Sunnan 17 är utrustade med 

belysningsarmaturer. 

Trappor 

De sex gångbrotrapporna som ansluter till gångbroar har alla enhetlig 

belysningsstandard. 

Skärmtak 

 

Köpcentrum 

Mellan fastigheterna kv Nordan 21 och 22 finns belysningsarmatur i 

skärmtaket och på takkonstruktionens pelare 

Skyltbelysning köpcentrum 

Armaturerna är sex stycken. 

Dagvatten 

 

Kvartersvägar 

Dagvattenbrunnar finns utmed kvartersvägnätet i Kv. Nordan 18-25 .  

Gångbroar 

Gångbroarna har takavvattning med invändiga hängrännor och stuprör. 

Loftgångar  

Loftgången utmed Köpcentrum har takavvattning med invändiga och 

utvändiga hängrännor och stuprör.  

Loftgången utmed Sunnan Skolan har takavvattning med invändiga och 

utvändiga stuprör samt stuprör i två plan som betjänar skolbyggnadens 

takavvattning.  

 



 

 

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  6% 

Nordan 24  Hagalundsgatan 33  Solna Stad  1% 

Sunnan 17  Hagalundsgatan 26  Solna Stad  10% 

Sunnan 19  Hagalundsgatan 38  Solna Stad  1% 

      Solna Stad  18 % 

         

Nordan 18  Hagalundsgatan 1-7  Solnabostäder AB  8% 

Nordan 19  Hagalundsgatan 9  Solnabostäder AB  1% 

Nordan 20  Hagalundsgatan 11-17  Solnabostäder AB  8% 

Nordan 22  Hagalundsgatan 21  Solnabostäder AB  3% 

Sunnan 15  Hagalundsgatan 16  Solnabostäder AB  1% 

      Solnabostäder AB  21% 

         

Nordan 23  Hagalundsgatan 25-31  Rikshem Nordan AB  8% 

Nordan 25  Hagalundsgatan 35-41  Rikshem Nordan AB  8% 

      Rikshem Nordan AB   16 % 

         

Sunnan 18  Hagalundsgatan 30-36  Brf HSB Blåkulla   8% 

Sunnan 20  Hagalundsgatan 40-46  Brf HSB Blåkulla  8% 

      Brf HSB Blåkulla  16 % 

         

Sunnan 14  Hagalundsgatan 8-14  Brf Hagalunden  8% 

Sunnan 16  Hagalundsgatan 18-24  Brf Hagalunden  8% 

      Brf Hagalunden  16 % 

         

Sunnan 10  Kyrkbacken  1-11  Brf Kyrkbacken i Solna  2% 

Sunnan 11  Kyrkbacken 4-26  Brf Kyrkbacken i Solna  4% 

Sunnan 13  Kyrkbacken 13-35  Brf Kyrkbacken i Solna  4% 

      Brf Kyrkbacken i Solna  10 % 

         

Nordan 21  Hagalundsgatan 19  Rikshem Solnanord AB  3 % 

         

 

Stadgar 

De senaste stadgeändringarna antogs på föreningsstämman 2017-04-24 med registreringsdatum hos 

Lantmäteriet 2017-09-22 
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Styrelse 

Ordinarie föreningsstämma avhölls 2017-04-25 och stämman valde 7 ordinarie ledamöter att utgöra 

samfällighetens styrelse för verksamhetsåret 2017. 

Anders Liljedahl CBD IT    Ordförande, kassör 
Göran Lööw Brf HSB Blåkulla   Vice ordförande, sekreterare 
Lennart Garell  Solna Stad   Ledamot 
Tobias Alenius Solna Bostäder AB   Ledamot 
Andreas Karlsson Rikshem Nordan AB   Ledamot 
Andreas Karlsson  Rikshem Solnanord AB  Ledamot 
Johan Gunnarsson Brf Hagalunden   Ledamot 
Elias Hanna  Brf Kyrkbacken i Solna  Ledamot 
 

Avgående styrelseledamot 

Elias Hanna Brf Kyrkbacken i Solna  Ledamot Okt 2017 
 

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 

Förändring eget kapital 

Förändring eget kapital 2017 2016 

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

Fritt eget kapital   

Balanserat resultat 646 412 kr 621 319 kr 

Redovisat resultat -377 746 kr 25 092 kr 

Summa fritt eget kapital 268 666 kr 646 412 kr 

   

Eget kapital vid årets utgång -2 410 794 kr -2 033 048 kr 
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Styrelsemöten 

Under kalenderåret 2017 har 9 stycken protokollförda styrelsemöten avhållits. Arbetsmöte 15 augusti  har 

protokollförts. 

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. 

Förvaltning 

Samfälligheten har under verksamhetsåret 2017 utnyttjat sig av följande entreprenörer för underhåll och 

reparationsinsatser: 

KM Hiss & Portservice Hiss köpcentrum Johnsson&Wiklund Måleri 

PA Elservice  Belysningsarmaturer ABIMA Gruppen Renhållning, vinterhållning 

MJ Contractor Dagvatten, avlopp PSK Bygg Trappor 

Solna Högtryckspolning Dagvatten, avlopp Wiklunds Åkeri Vinterhållning 

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 2017 har styrelsen genom ordföranden, sekreteraren och kassören genomfört föreningens 

administration. Hemsidan har administrerats av ordföranden. 

Banktjänster och bankkonton 

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

har företagskonto hos Handelsbanken samt sparkonton och fonderingskonto hos SBAB. 

Intäktsräntor 

På likvida medel på konton hos SBAB har ränta erhållits per den 31 december 2017 med ett belopp av 

5798,61 kronor. 

Kortfristiga placeringar  

Föreningen har löpande överfört överlikvida medel till konto hos SBAB. Likvida medel hos SBAB var vid årets 

utgång 1.353.798,52 kronor på sparkonto och 502.000,09 kronor på fonderingskonto. Föreningen har gjort en 

placering om 150.000 kronor i två aktiefonder hos Handelsbanken under 2016. Fondernas marknadsvärde var 

163.533,55 kronor vid utgången av året 2017. Fondernas hittillsvarande vinst över hela placeringstiden var vid 

årets slut 33.957,04 kronor. Av denna värdeökningen har 25.000 kr omsatts och placerats på sparkonto hos 

SBAB under året 2017.  
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Avtal  

Samfälligheten har under 2017 haft avtal med följande företag för underhåll och reparationsinsatser: 

ABIMA Gruppen Vinterhållning, renhållning KM Hiss & Portservice Hiss köpcentrum 

PA Elservice  Elservice, belysningsarmaturer Wiklunds Åkeri Vinterhållning, sandsilo 

Samfällighetens ekonomi 

Samfällighetens preliminära redovisade resultat för år 2017 visar en redovisad vinst om 377.745 kronor, vilket 

är en resultatförbättring med 402.837 kronor jämfört med redovisat resultat för år 2016 som visade en förlust 

på 25.092 kronor  

Uttaxering av drift & underhållsbidrag 

Uttaxering av drift & underhållsbidrag har skett i enlighet med fastställd debiteringslängd under året med beslut 

på föreningsstämma 2017-04-25 med en årlig uttaxering om 1.375.000 kronor exkl. moms  

Utdebitering av fakturerade kostnader 

Ingen utdebitering av fakturerade kostnader har skett under 2017. 

Förslag till resultatdisposition  

Styrelsens förslag till behandling av samfällighetens uppkomna vinst för verksamhetsåret 2017. 

Till föreningsstämmans förfogande står  

Balanserat resultat -646.411 kr 

Årets redovisade resultat +377.745 kr 

 -268.666 kr 

  

Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs -268.666 kr 

 

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

balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar – noter. 

Flerårsöversikt 

Resultatposter 2017 2016 2015 2014 2013 

Nettoomsättning 1.375.000 kr 1 375 000 kr 1 375 000 kr 1 375 000 kr 1 375 000 kr 

Rörelseresultat 346.947 kr -32 108 kr 274 889 kr 237 486 kr 336 670 kr 

Årets resultat 377.745 kr -25 092 kr 283 245 kr 253 379 kr 343 618 kr 

      

Balansposter      

Anläggningstillgångar 513.565 kr 614 045 kr 714 525 kr 815 005 kr 915 485 kr 

Kassa och bank 1.930.821 kr 1 311 972 kr 1 145 669 kr 1 175 305 kr 919 781 kr 

Summa tillgångar 2.641.308 kr 2 150 290 kr 2 384 054 kr 2 253 672 kr 2 344 869 kr 

Summa eget kapital 2.410.794 kr 2 033 048 kr 2 058 141 kr 1 774 896 kr 1 521 517 kr 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Vägnät 

Vägnätet har inspekterats vid flera ronderings tillfällen under året 2017. Inga åtgärder har genomförts under 

året. Ett större antal lagningar genomfördes av ytskiktet under 2016 i Kv. Nordan 18-25. 

Grönytor och mark  

I anslutning till vägar i vägnätet har angränsande markytor klippts och röjts från högt gräs och ogräs. Extra 

renhållnings insatser genomfördes för att samla upp stora mängder löv samlades upp under hösten 2017.  

Gångbroar & loftgångar 

Loftgången utmed Sunnan skolan målades om i sin helhet, dvs.undertak, takkonstruktion och räcken.. 

samtidigt byttes stuprören ut som går i två plan för skolbyggnadens takavvattning. Vattenutkastarna till 

stuprören till loftgångens takavvattning riktades om och förlängdes för bättre funktionalitet mot 

dagvattenbrunnarna i loftgångens ytskikt. I samband med detta arbete genomfördes även utbyte av tätskiktet 

över loftgångens fundamentpelare ut mot nytt tätskikt. . 

Hängrännan utmed loftgången Köpcentrum byttes ur mot en ny. Samfälligheten genomförde rensning av 

samtliga invändiga hängrännor som finns i takkonstruktionen till gångbroar och loftgångar under året 

Belysning 

Ett påbörjat och beslutat succesivt utbyte skedde i samband med reparationer av trasiga parkvägsarmaturer. 

Utbyte mot helt nya LED-armaturer har skett med 15 st under året 2017. Cirka 40 stycken återstår att byta ut 

innan samtliga armaturer är utbytta mot LED för kvartersbelysning i kv Nordan och Sunnan  

Dagvatten 

Förutom de tidigare uppmärksammade problemen med dagvattenbrunnar och dagvattenavlopp på gångbroar 

och loftgångar inträffade översvämning på nytt vid trappan ner till Fyrgränd på Råsundavägen. 

Dagvattenbrunnen renoverades helt under 2015 Översvämnings skydd anordnades med filtreringsbäddar 

under 2017 i parkvägens vägbank. 

Underhållsplan 

Underhållsplan 2014 har utgjort underlag för insatser och även beräkningsunderlag för budget för 2017. 

Planen kommer att revideras under 2018. 

Vinterhållning 

ABIMA gruppen har skött vinterhållningen av kvartersvägar, gångbroar, loftgångar och trappor under 

vintersäsongen ABIMA gruppen tog vid för säsongen 2016/2017. 

Renhållning 

ABIMA Gruppen har skött renhållning av kvartersvägar, gångbroar, loftgångar och trappor under 2017 med 

veckotömningar av papperskorgar och askkoppar.  
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Hemsida 

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

om föreningen och dess gemensamhetsanläggning för de boende inom anläggningens geografiska område. 

Hemsidan innehåller även en separat del för fastighetsägarnas representanter där tillgång ges till bl.a. 

protokoll, möteshandlingar och anläggningsdokument. 

Revision  

Revisionsuppdraget gavs till Baker Tilly Mapema för verksamhetsåret 2017. 

Administration - ekonomi 

Affärssystem  

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

 

Bankförbindelser-/tjänster 

Handelsbanken har levererat föreningens dagliga banktjänster för betalning av leverantörsfakturor. 

Finansiella tjänster 

Handelsbanken har levererat föreningens dagliga tjänster för finansiell bevakning av föreningens kortfristiga 

placering i två Handelsbanks fonder. 
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UNDERHÅLL KOMMANDE ÅR 

Vägnät 

Ytskikt/beläggning  

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

och av 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. I kv Nordan 25 är vägslänten 

underminerad av kaniner, råttor och vatten, detta kan resultera i ett omfattande reparationsarbete i närstående 

tid, dvs de närmaste åren 2018-2019. 

Mycket tyder dock på att omfattande arbete med att lägga helt ny vägbeläggning måste till inom en snar 

framtid. 

Avbärar- /navräcken  

De kommer att fortsättningsvis att underhållas årligen med utbyte av trasiga delar och med årlig 

underhållsmålning. Vid en omläggning av vägbeläggning står det helt klar att även de ursprungliga navräcken 

av trä ersätts med dagens standard som finns i kv. Nordan 18. 

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 och ny vägbeläggning i kv. Nordan 18-25. 

Gångbroar och loftgångar 

Ett dagvattenproblem finns vid den mellersta gångbrons fundament i kv. Sunan 16 där dagvatten rinner fram 

mellan undersidan på gångbron och dess stödjande fundament. 

Belysning 

En helt ny dokumentation över samtliga belysningsarmaturer och dess inkopplingspunkter i alla de olika 

fastigheternas byggnader skall slutföras under 2018. Beslut togs under 2017 att ett succesivt utbyte av i första 

hand gångvägsarmaturer skall bytas ut mot helt nya med LED-lampor. 

Anläggningsförrättning 

En ny anläggningsförrättning var aktuell att genomföras 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 har 

avvaktat med att ge lantmäteriet ett sådant uppdrag.  

Uppdraget kan bli aktuellt på nytt med ny anläggningsförrättning och nu denna gång med anledning av 

tunnelbanans nya Gula linje från Odenplan till Arenastaden med ett förslag till planerad  

stationsbyggnad i kv Nordan 18. 
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RESULTATRÄKNING 2017 

 

    

RÖRELSENS INTÄKTER  2017 2016 

Omsättning    

Drift & Underhållsbidrag  1 375 000 1 375 000 

Summa omsättning  1 375 000 1 375 000 

Övriga rörelseintäkter    

Övriga ersättningar och intäkter  344 413 0 

Summa övriga rörelseintäkter  344 413 0 

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER  1 719 413 1 375 000 

RÖRELSENS KOSTNADER    

Vägar  -105 000 -90 297 

Gångbroar, loftgångar  -315 190 -362 297 

Trappor  0 -64 971 

Belysningsarmaturer  -143 489 -198 470 

Dagvattenavlopp  -291 819 0 

Vinterhållning  -142 878 -189 474 

Renhållning  -82 994 -194 239 

Hiss  -10 426 -61 360 

Företagsförsäkringar  -1 921 -1 825 

Styrelsearvoden  -114 000 -96 000 

Revisionsarvode  -19 650 -17 800 

IT-kostnader  -19 434 -6 676 

Förvaltningskostnader  -19 410 -18 046 

Bankkostnader  -1 522 -1 250 

Sociala avgifter  -4 253 -3 924 

Summa rörelsekostnader  -1 271 986 -1 306 628 

Avskrivningar    

Markanläggningar  -100 480 -100 480 

Summa avskrivningar  -100 480 -100 480 

RÖRELSERESULTAT  346 947 -32 108 

    

Finansiella poster    

Ränteintäkter  5 798 6 138 

Räntekostnader  0 -39 

Försäljning/byte fonder  25 000 917 

Summa finansiella poster  30 798 7 016 

Reslutat efter finansiella poster  377 745 -25 092 

    

ÅRETS RESULTAT  377 745 -25 092 
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BALANSRÄKNING 2017 

 

TILLGÅNGAR  2017-12-31 2016-12-31 

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar Not 1 513 565 614 045 

    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  22 657 22 657 

Avräkning för skatter och avgifter  1 692 842 

Momsfordran  22 573 50 774 

Summa kortfristiga fordringar  46 922 74 273 

Kortfristiga placeringar    

HB Fond Svenska småbolag  81 826 85 153 

HB Fond Nordiska småbolag  81 708 84 277 

Värdeförändring HB Fonder  -13 534 -19 430 

Summa kortfristiga placeringar  150 000 150 000 

Kassa och bank    

Handelsbanken, affärskonto  75 023 55 834 

SBAB, Sparkonto  1 353 799 753 391 

SBAB, Fondkonto  502 000 502 747 

Summa kassa och bank  1 930 821 1 311 972 

Summa omsättningstillgångar  2 127 743 1 536 245 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  2 641 308 2 150 290 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Bundet eget kapital  -2 679 460 -2 679 460 

    

Eget kapital    

Balanserat resultat  646 411 621 319 

Redovisat resultat  -377 745 25 092 

Summa eget kapital  -2 410 794 -2 033 048 

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  -210 514 -97 242 

Övriga skulder  -20 000 -20 000 

Summa kortfristiga skulder  -230 514 -117 242 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  -2 641 308 -2 150 290 

    

Poster inom linjen 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser INGA INGA 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

Noter, redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

 

Byggnader  2017 2016 

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  -2 065 415 kr -1 964 935 kr 

Årets avskrivningar  -100 480 kr -100 480 kr 

Utgående avskrivningar  -2 165 895 kr -2 065 415 kr 

   

Bokfört värde 513 565 kr 614 045 kr 

   
 

Allmänna upplysningar 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 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. 

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. 

 





 

 

Revisionsberättelse  

Till föreningsstämman i Hagalunds Samfällighetsförening, org. nr. 716416-8382 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Hagalunds Samfällighetsförening för år 2017. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 

i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 

2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 

förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 

föreningen. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 

Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 

oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 

uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 

enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 

nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 

sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att 

fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 

fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte 

innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att 

lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 

säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 

alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 

grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 

kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 

skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 

dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 



 

 

grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 

oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter 

kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 

åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min 

revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 

men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 

upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 

händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att 

fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 

jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 

väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 

om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 

för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte 

längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 

däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 

tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 

däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 

Hagalunds samfällighetsförening för år 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande 

föreningens vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 

beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 

avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 

Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 

uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller 

förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
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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 2018 

14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor 

15. Fastställande av debiteringslängd för 2018 

16. Fastställande av uttaxering för 2018 

17. Val av styrelseledamöter 

18. Val av sekreterare (2 år) 

19. Val av firmatecknare 

20. Val av extern revisor 

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

a. Förslag till återgång till delar av anläggningsbeslut 1975, Förslag (a) 

b. Förslag till anslutning av anläggningsobjekt, Förslag (b) 

c. Avsättning av ytterligare medel i fonder 

22. Övriga frågor 

23. Avslut 

 

 


