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KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 
 
Medlemmar i bostadsrättsföreningen Örehus 4 kallas härmed till ordinarie 
föreningsstämma. 
Tid:   Onsdagen den 19 maj 2021, kl 18.30 
Plats: Digital stämma (mer information kommer) 
 
 
Dagordning 
1.  Stämmans öppnande 
2.  Val av stämmoordförande 
3.   Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare 
4.  Val av två justerare tillika rösträknare 
5.  Fastställande av dagordning 
6. Fråga om kallelse behörigen skett 
7.  Fastställande av röstlängd 
8.  Föredragning av föreningens årsredovisning 
9.  Föredragning av extern revisors berättelse 
10.  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
11.  Beslut om resultatdisposition 
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
13.  Beslut om arvoden åt styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår 
14.  Beslut om principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter och övriga 

förtroendevalda 
15.  Val av styrelseledamöter och suppleanter 
16.  Val av externrevisor och revisorssuppleant 
17. Val av valberedning 
18.  Motioner i den ordning de inkommit till styrelsen 
 18.1 Hög belåning som sticker ut 
 
 
 
VÄND 
 
  
 



 

 

 

 

 
 
19.  Övriga frågor och information 
 19.1 Informationsärende: Gård och uteplatser   
  
20.  Stämman avslutas 
 
Det är viktigt att så många medlemmar som möjligt går på föreningsstämman och använder sin 
rösträtt för att besluten ska bli representativa för föreningens medlemmar. 
 
Vid frånvaro kan fullmakt lämnas – se information och fyll i fullmakts blankett på hemsidan 
www.orehus4.se. 
 
Välkomna! 
 
Malmö 2021-04-13 
 
Styrelsen i Brf Örehus 4 
  
 
 
 

http://www.orehus4.se/
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Motion till årsstämma 2021 i Brf Örehus4  

 

Bakgrund  

Brf Örehus4 har, enligt seriösa bedömningar som publicerats, en hög belåning som sticker 
ut.  

Över 10000 kronor per kvm  

Orsaken är att finansiering vid ombildning/förvärv byggde på låg insats för medlemmar och 
resten av köpelikvid löstes via stora lån till föreningen. Syftet var att få igenom affären på 
köpstämman. Nu får medlemmar i stället, via avgiften, betala ränta på föreningens stora lån 
utan att kunna göra motsvarande egna avdrag. En affär som, i den delen, kunde avvägts 
bättre. Men nu är den gjord.  

Att belåningsbördan publiceras är i sig helt korrekt, men kan väcka köpare till eftertanke,  

 

Yrkande  

Vi yrkar att stämman ger styrelsen i uppdrag att framlägga en konkret och tydlig plan att på 
fyra år reducera lånebördan till 7500 kronor per kvm där 6000 kronor uppfattas som en 
säker och acceptabel nivå på sikt.  

I perspektiv av inte osannolik fastighetsskatt och räntekorrigeringar, som kan belasta 
ytterligare, skulle frågans lösning och medlemmarnas/brf ekonomi gynnas av prioritet.  

Det skall inte heller underskattas marknadens prissättning och värden vid bestående hög 
belåning,  

 

Malmö den 27 januari 2021  

 

Conny Hagman  Krister M. Berggren 
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Dagens industri 2021 03 25 

Mer än högre räntor hotar bostadsägare 
Med ett återinfört amorteringskrav signalerar Finansinspektionen, FI, att festen är slut. En 
trög global återhämtning, brantare skuldberg och stigande långräntor ökar risken för dyrare 
boende, men en bra buffert kan skingra oron. 

I takt med att bopriserna rusat byggs svenskarnas skuldberg på. Det oroar FI, som därför som 
väntat tar bort frikortet från i fjol då amorteringskravet tillfälligt slopades. 

Även Riksbanken oroar sig för att hushållen drar på sig mer skulder och blir mer känsliga för 
både fallande bopriser och stigande räntor. Riksbanken är dock tydlig med att det främst ska 
rättas till med bostads- och skattepolitik, inte med räntevapnet. Under de senaste åren har 
det inte saknats förslag kring hur bostadspolitiken kan förändras, men med några små 
undantag har partierna abdikerat från frågan. Förändrad fastighetsskatt, marknadshyror och 
avtrappade ränteavdrag är för känsligt, kommunerna får fortsätta med fördyrande särkrav 
på byggande och att ta ut höga priser på byggbar mark. 

Bostadsägare som sluppit köpa till de senaste årens toppnivåer har haft en drömtillvaro med 
rekordlåga boräntor och en mycket begränsad fastighetsskatt. Men nu börjar molnen synas 
vid horisonten. 

I en färsk analys varnar SBAB för att boräntorna kan sticka iväg uppåt tidigare än väntat. 
Framför allt är det de stigande amerikanska långräntorna som väntas smitta av sig. Om två år 
väntas reporäntan höjas och bolånebankens prognos för genomsnittliga rörliga boräntor i 
början av 2024 är 2,2 procent. Även bundna räntor klättrar uppåt. 

Slår det in blir bolånen omkring 50 procent dyrare för alla med rörlig ränta. Ett lån på 3 Mkr 
kostar då 46 000 kronor om året efter skatteavdrag, en höjning med närmare 15 000 kronor. 
I storstäderna, där bostadspriser runt 10 Mkr inte är ovanligt, svider höjda räntor ännu mer. 

FI pekar också på den potentiella skuldbomb som ligger i bostadsrättsföreningar. 
Snittföreningen har en belåning på 6 300 kronor per kvadratmeter och i nyproduktionen är 
varje kvadratmeter belånad med 13 700 kronor. Det senare innebär en extra ryggsäck på 1,4 
Mkr för köpare av en ny bostadsrätt på 100 kvadratmeter. Stigande räntor på föreningars 
skulder lastas per automatik över på medlemmarnas månadsavgifter. 

Till katalogen över hotande kostnadsökningar kan bostadsägare också lägga stigande 
elpriser, höjda kommunala taxor för vatten, avlopp och sophämtning samt politiska ingrepp i 
exempelvis avdragsrätten för räntor. 

 

Hans Bolander 
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Styrelsens svar 

”Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar 

7 kap. Föreningens ledning 

Styrelsens uppgifter 

4 §   Styrelsen ska 
   1. ansvara för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter, 
   2. fortlöpande bedöma föreningens och, om föreningen är en moderförening, koncernens 
ekonomiska situation, och 
   3. se till att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen 
och föreningens ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.” 

Idag tillhandahåller föreningen en lägenhetsyta om 7967 kvm och har en skuld på cirka 
83 000 000 SEK. Belåningen per kvm uppgår då till 10 417 SEK / kvm. En del i denna höga 
belåningsgrad är bland annat att föreningen är relativt nybildad, dock har föreningen sedan 
den nybildandes redan amorterat av cirka 18 000 000 SEK.  

Ni föreslår att styrelsen skall framlägga en konkret ekonomisk plan för att reducera 
lånebördan från 10 417 SEK / kvm till 7 500 SEK / kvm på 4 år. I konkreta kronor innebär 
detta en årlig amortering på cirka 5 800 000 SEK (totalt cirka 23 200 000 SEK). 

Närliggande stora renoveringar (förutom den dagliga driften): 

Som ni tidigare tagit del av via nyhetsbrev, så kommer det äga rum ett ansiktlyft för både 
garage och innergård. Kostnaden för utförandet är ännu inte fasställt men tanken är att vi 
inte ska behöva ta några nya lån. 

Utöver detta planeras även en uppdatering av byggnaden med taggsystem och laddplatser. 
Denna kostnad är heller inte fastställd.  

Inom de närmsta fyra åren planeras därtill en upprustning av taket, vilket vi budgeterat till 
runt 1 000 000 SEK (kostnad ej fastställd) exklusive solceller.   

Ominstallation av el i lägenheter där elen ej är uppdaterad, samt ersättning till de lägenheter 
som har uppdaterad el, vilket budgeterats cirka 2 800 000 SEK (kostnad ej fastställd). 

Sammanfattningsvis kan man säga att föreningen står inför en del kostsamma renoveringar 
inom de närmsta 4 åren, där stora delar (om inte allt) av det egna kapitalet kommer behöva 
användas. Därmed är vår bedömning att det inte går att amortera mer än det vi redan gör 
och planerar göra de närmsta fyra åren.  

 

Styrelsen yrkar avslag på motionen och hänvisar till att frågan hänvisas till nästa styrelse och 
dess arbete och ansvar enligt bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. 
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ORDLISTA 
Förvaltningsberättelse 
Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information som 
lämnas i årsredovisningens övriga delar, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen talar bl a om 
vilka som haft uppdrag i föreningen, väsentliga händelser som har inträffat under det gångna räkenskapsåret 
och efter dess slut, förväntad framtida utveckling samt förslag till disposition av vinst eller förlust. Övriga 
delar av årsredovisningen är resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter som i siffror visar 
verksamheten. 
Resultaträkning 
Visar i sammandrag räkenskapsårets samtliga intäkter och kostnader. I resultaträkningen kan man utläsa 
vilken typ av intäkter och kostnader som förekommit under räkenskapsåret. Genom att intäkter och 
kostnader summeras visar resultaträkningen hur verksamheten har förändrat kapitalet, vilket kommer fram i 
posten ”årets resultat”. 
Intäkt 
En intäkt är en periodiserad inkomst, dvs. inkomst med hänsyn till den tidsperiod under vilken inkomsten 
har upparbetats eller blivit intjänad. 
Kostnader 
Värdet av de resurser som förbrukats, till skillnad från en utgift som avser anskaffning av resurser. Kostnad 
brukar definieras som en periodiserad utgift. 
Årets resultat 
Den sista raden i resultaträkningen som visar skillnaden mellan redovisade intäkter och kostnader. 
Motsvarande uppgift finns i balansräkningen i noten till rubriken ”Eget kapital”. 
Balansräkning 
Visar föreningens ekonomiska ställning på balansdagen, uttryckt i samtliga tillgångar, avsättningar och 
skulder samt eget kapital. 
Tillgång 
En tillgång är en resurs i form av byggnader, mark, aktier, likvida medel (kontanter) och dylikt som 
kontrolleras (ägs) av föreningen vid räkenskapsårets utgång till följd av inträffade händelser och som 
förväntas innebära ekonomiska eller andra fördelar i framtiden. 
Fordringar 
Fordringar delas upp på kortfristiga och långfristiga. Kortfristiga fordringar är fordringar som förfaller inom 
ett år. Motsatsen, långfristiga fordringar, utgör således fordringar som förfaller efter mer än ett år. 
Förutbetald kostnad och upplupen intäkt 
Utgifter som blivit fakturerade och bokförts under året men som avser kommande år. Sådana utgifter bokförs 
som fordran (förutbetalda kostnader) i bokslutet för att kostnadsföras först nästa år. Intäkt som avser räntor 
m.m. som härrör till räkenskapsåret men ännu ej bokförts. Exempel är intäktsräntor som ofta betalas ut vid 
årsskifte och då utgör en upplupen intäkt i balansräkningen för föreningar med brutet räkenskapsår. 
Anläggningstillgång 
Tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Således är det avsikten med innehavet, och inte 
tillgångens natur, som är avgörande för klassificeringen av tillgången. Med stadigvarande avses, vad gäller 
maskiner, inventarier m.m., att tillgångens ekonomiska livslängd uppgår till lägst tre år. De viktigaste 
anläggningstillgångarna är föreningens byggnader och mark. 
Omsättningstillgång 
Med omsättningstillgång avses tillgång som inte är anläggningstillgång, dvs. inte är avsedd för 
stadigvarande bruk eller innehav. 
Avräkningskonto HSB Malmö 
Behållningen på detta konto utgör föreningens kassamedel som förvaltas av HSB Malmö. HSB Malmö 
betalar ränta till bostadsrättsföreningen på dessa medel. 
Eget kapital 
Är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Om föreningens skulder är större än tillgångarna innebär det att 
eget kapital är negativt. 



Avsättning 
Som avsättning upptas förpliktelser som är ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Detta 
till skillnad från poster som redovisas som skulder, som i princip är säkra med avseende på såväl belopp som 
tidpunkt för infriande. 
Fond för yttre underhåll 
Enligt normalstadgarna skall avsättning ske enligt antagen underhållsplan. Saknas underhållsplan skall 
avsättning ske med 0,3% av byggkostnaden för föreningens hus. 
Fond för inre underhåll 
Det framgår av stadgarna om fond för inre underhåll skall bildas. Fondbeloppet enligt balansräkningen 
utvisar den sammanlagda behållningen av samtliga bostadsrätters tillgodohavande. Specifikation av fondens 
fördelning på respektive lägenhet redovisas minst en gång om året till varje bostadsrättshavare. 
Skuld 
En skuld är en befintlig förpliktelse som förväntas föranleda ett utflöde av resurser. Förpliktelsen har sin 
grund i redan inträffade händelser. Skulder är i princip säkra till sitt belopp och tidpunkten för infriande, till 
skillnad från poster som redovisas som avsättningar. Skulder delas upp på kortfristiga och långfristiga. 
Kortfristiga skulder är skulder som förfaller inom ett år. Motsatsen, långfristiga skulder, utgör således 
skulder som förfaller efter mer än ett år. 
Upplupen kostnad och förutbetald intäkt 
Kostnad för t ex varor och tjänster som avser redovisningsperioden men där faktura ännu inte erhållits. Ett 
annat exempel är skuld till personalen för inarbetad semester. Sådana kostnader bokförs som upplupna 
kostnader i balansräkningen. Förutbetald intäkt är fakturering eller inbetalning som bokförts under året men 
som avser varor eller tjänster som ännu inte levererats. Beloppet bokförs som skuld i bokslutet för att 
intäktsföras kommande år. 
Ställda säkerheter 
Avser här de säkerheter, pantbrev/fastighetsinteckningar, som lämnats som säkerhet för erhållna lån. 
Ansvarsförbindelser 
Förpliktelser – som t ex borgensförbindelse eller avtalsenligt åtagande (föreningsavgäld) – som inte 
redovisas som skuld eller avsättning men som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men 
ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Det kan också vara möjliga förpliktelser, dvs. det 
är osäkert om det förekommer en förpliktelse eller ej. 
Föreningsavgäld 
För att tillgodose nödvändig kapitalbildning inom HSB-föreningen skall bostadsrättsföreningen erlägga 
avgäld enligt avtal. Avgälden utgår med sammanlagt 2,5% av produktionskostnaden för föreningens hus och 
erläggs under en tjugoårsperiod. Ännu ej erlagd avgäld redovisas under ansvarsförbindelser. 
Balansomslutning 
Är summan på vardera sidan av en balansräkning. Tillgångs- och skuldsidans summor är lika stora. 
Noter 
Innehåller upplysningar som är relevant för förståelsen av balans- och resultaträkningen. Noterna innehåller 
uppgifter om taxeringsvärden, anläggningstillgångar, förändring av eget kapital, medelantal anställda m m 
Räkenskapsår 
Är den period som en årsredovisning omfattar och utgörs normalt av 12 månader. Om räkenskapsåret inte 
motsvarar kalenderåret, föreligger ett s.k. brutet räkenskapsår. 
Periodisering 
Fördelning av utgifter och inkomster till den period då resursen förbrukats (kostnad) eller då prestationen 
utförts (intäkt). Syfte med periodiseringen är att beräkna ett ekonomiskt resultat för redovisningsperioden. 
Kassaflödesanalys 
Innehåller upplysningar om föreningens in-och utbetalningar under en bokslutsperiod. Betalningarna hänförs 
till löpande verksamhet, investeringsverksamhet eller finansieringsverksamhet. Uppdelningen av kassaflödet 
i kategorier skall ger information för bedömning av respektive in och utbetalningar och därmed 
likviditetssituation för föreningen. 



Egna anteckningar.





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årsredovisningen är framställd av HSB Malmö i samarbete med bostadsrättsföreningen, enligt tecknat 
förvaltningsavtal med bostadsrättsföreningens styrelse. 
HSB Malmö bistår bostadsrättsföreningar – även andra än HSB bostadsrättsföreningar – och fastighetsbolag 
med heltäckande ekonomisk, administrativ och teknisk förvaltning genom bl a löpande bokföring, 
upprättande av årsredovisning, långtidskalkyl, årsbudget, likviditetsbudget och underhållsplan enligt Repab. 
HSB Malmö ek för, HSB Turning Torso, 211 15 Malmö, tfn 010 - 442 30 00. 
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