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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 
Bostadsrättsföreningen har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta 
bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmar till nyttjande utan 
tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen.  

Bostadsrättsföreningens hus byggdes år 1951-1954 på kv fastigheten Pukan 1, som föreningen 
innehar med tomträtt. Fastighetens adress är Köpenhamnsvägen 40-48.   

Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). 
Föreningen har sitt säte i Malmö. 

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar. I föreningens fastighetsförsäkring ingår 
bostadsrättstillägg för föreningens lägenheter. 

Årsredovisningen är upprättad i SEK. 

Föreningen har fem bostadshus på sju våningar och mellanliggande byggnader i ett plan för 
kommersiella lokaler. Lägenheterna fördelar sig enligt följande: 

R o k  Antal  
1 15  
2 195  
3 148  
4 25  
5 12  
Totalt: 395  
Lokaler, bostadsrätt 22  
Lokaler, hyresrätt 0  
Garageplatser 851  
Total lägenhetsyta 26 757 m²  

 
1 Av de 85 garageplatserna avser 82 personbilar och 3 MC.  
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Total lokalyta 2 923 m². 

Lägenheternas medelyta 68 m². 

De senaste åren har föreningen gjort följande större underhållsåtgärder och investeringar i 
fastigheten  

År  
2021 Renovering av bastuutrymme 

Rättning av markfall mot fasad på baksidan av hus 48 för undvikande av 
fuktskador i källarväggar 
Trädgårdsprojekt med fokus på fontänsida och gård mellan hus 46-48 
Installation av ny grillplats på gård mellan hus 42-44 
Installation av hjärtstartare

2020-2021 Åtgärder av ventilation för lokaler med grundventilation för att erhålla 
godkänd Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
Fasad- och takunderhåll

2019-2020 Genomgång av bergvärmen  
Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, lokaler 
Fasadbesiktning och underhåll 

2018-2019 Obligatorisk ventilationskontroll, bostäder 
2018 Piskaltaner-tätning av ytskikt samt trädäck 

Komplettering av LED belysning mot Köpenhamnsvägen 
Renovering av el för butikerna 
Pallkrageodling 

2017 Installation av elektroniska backventiler i avloppstammarna  
Stenkistor (dränering) 
Renovering av stigarledningarna och el 

2016 Övernattningslägenhet för uthyrning 
2014-2015 Installation av bergvärme 
2012-2015 Relining avloppsstammar med strumpa både horisontellt och vertikalt. 

Föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma hölls torsdagen den 4 februari 2021 i föreningslokalen, 
Köpenhamnsvägen 42. 

På grund av den rådande Covid-19 pandemin genomfördes stämman genom poströstning i 
enlighet med Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- 
och föreningsstämmor. Samtliga medlemmar erhöll kallelse, dagordning, förvaltningsberättelse, 
årsredovisning, revisionsberättelse, valberedningens verksamhetsberättelse, inkomna motioner 
och underlag för poströstning i brevlådorna. Dokumentation fanns också tillgänglig på 
föreningens hemsida.  

Totalt noterades 103 inkomna röstsedlar. Av dessa var 10 ogiltiga varför den upprättade 
röstlängden omfattade 93 röstberättigade medlemmar. 
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Styrelsen under verksamhetsåret 
Ordförande Rickard Borgström (t o m 2021-02-03 
 Susanne Magnusson (fr o m 2021-02-04) 
Vice ordförande Christer Thornquist 
Sekreterare  Björn Pettersson (t o m 2021-02-03 
 Cecilia Svensson (fr o m 2021-02-04) 
Ledamot / Studieorg. Wictor Rössler 
Ledamot Susanne Magnusson (t o m 2021-02-03) 
 Patric Bjöersdorff (fr o m 2021-02-04) 
Utsedd av HSB Anders Svensson 
Suppleant Patric Bjöersdorff (t o m 2021-02-03 
Suppleant Annica Crespo-Carreira  
Suppleant Vakant 

I tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Susanne Magnusson och 
Christer Thornquist samt suppleanter. Styrelsen har under året hållit tio protokollförda 
styrelsemöten

Firmatecknare (Två i förening) 

2020-09-01  2021-02-03 

Rickard Borgström, Christer Thornquist, Björn Pettersson och Wictor Rössler  

2021-02-04  2021-08-31 

Patric Bjöersdorff, Susanne Magnusson, Wictor Rössler och Christer Thornquist  

Revisorer 

2020-09-01  2021-02-03 

Willy Hansson, Katherin Eriksson och Emilie Widlund som suppleant; samt revisor från 
BoRevision AB, utsedd av HSB Riksförbund.

2021-02-04  2021-08-31 

Katherin Eriksson, William Wendel och Hanna Roos som suppleant; samt revisor från 
BoRevision AB, utsedd av HSB Riksförbund.

Valberedning 

2020-09-01  2021-02-03 

Kristina Stenberg, Johanna Persson och Marie Nordkvist,  
2021-02-04  2021-08-31 

Kristina Stenberg, Marie Nordkvist och Magnus Gustavsson  

Representanter i HSB Malmö fullmäktige 

2020-09-01  2021-02-03 
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Patric Bjöersdorff och Wictor Rössler och som suppleanter Annica Crespo-Carreira och Björn 
Pettersson. 
2021-02-04  2021-08-31 

Patric Bjöersdorff och Annica Crespo-Carreira. och som suppleanter Cecilia Svensson och 
Wictor Rössler.  

Vicevärd 
Ilija Gavriloski 

Fastighetsskötare 
Mats Johansson 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Covid-19 
Det här verksamhetsåret har till stor del präglats av Covid-19 pandemin. Det har funnits en stor 
oro i samhället för smittspridning och projekt har fått stoppas tillfälligt för att undvika fysisk 
kontakt. Fokus har i stället varit på projekt där tillgång till enskilda lägenheter varit begränsad. 
Årets föreningsstämma genomfördes genom poströstning i enlighet med Lag (2020:198) om 
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 

Pandemin har inneburit nya utmaningar för styrelsen, som har fått hålla digitala möten internt, så 
väl som externt med leverantörer. Fastighetskontoret har periodvis varit stängt för besök.  

Styrelsen har följt utvecklingen av smittspridningen och de rekommendationer som 
kommunicerats från myndigheter och folkhälsomyndigheten för att på bästa vis skydda våra 
medlemmar.  

Underhåll 
Under året har föreningen genomfört följande större underhållsåtgärder: 

 Trädgårds- och gårdsprojekt 
Ett större underhållsarbete omfattande grönområdet runt fontänsidan och gården mellan 
hus 46-48 har genomförts under våren. Arbetet har innefattat omläggning av stenläggning 
som utgör gångstig längs rabatt och fontän, renovering av fontänens avlopp och ytskikt, 
utbyte och nyplantering av växter och åtgärdande av gräsmatta på garagetak. I samband 
med detta arbete har också som förebyggande åtgärd för att skydda mot fuktskador 
rättning av fall mot hus 48 på fontänsidan gjorts för att förbättra dräneringen.  

På efterfrågan från medlemmar har en ny grillplats anlagts på gården mellan hus 42-44 
för att utöka möjligheten till att träffas och umgås på våra fina gårdar.  

Kompletterande plantering av växter har gjorts på våra gårdar bland annat runt 
grillplatsen på gården mellan hus 40-42. 

 Bastuprojekt 
En uppfräschning av våra bastuutrymmen har utförts innefattande målning av väggar och 

-SPA-
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tgärdats för att förebygga obehagliga 

avloppsdofter. Toaletter har installerats i bastuutrymmena i hus 40 till 46 för att vid 
behov kunna erbjuda medlemmar ett komplett badrumsutrymme. I samband med detta 
arbete lades också ny klinkers. På grund av oväntade problem under arbetet i hus 46, då 
ritningarna över avlopp ej stämde med verkligheten vilket skapade mycket merarbete, 
beslutades att inte installera ny toalett i hus 48 som har en motsvarande planlösning med 
stor risk för motsvarande problem. I detta hus finns möjlighet att erbjuda 
övernattningslägenheten vid behov samt att toaletten i källaren finns vägg i vägg med 
bastun. 

 Fasadrenovering 
Som uppföljning av besiktning av den tegelfasadsbesiktning som utfördes våren 2020 har 
renovering av fasader utförts under året med reparation av fogar och utbyte av 
fönsterbalkar. Detta är ett kontinuerligt och återkommande arbete då sprickor i fogar 
övervakas årligen och åtgärdas vid behov. I samband med fasadarbetet har också 
snörasskydd och skyddsplåtar (takplåtar) installerats för att förhindra nedfallande 
snömassor och takpannor vid höststormar.  

 Uppföljning av anmärkningar från OVK besiktning av bostadsrättslägenheter och 
åtgärder av ventilation i lokaler med grundventilation  
I december 2017 utfördes en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i våra fastigheter 
med underkänt resultat. Detta föranledde ett större projekt och i juli 2019 efter ett 
omfattande renoveringsarbete utfördes OVK i våra bostadsrättslägenheter med godkänt 
resultat. Vid besiktningen noterades dock anmärkningar i en del lägenheter som under 
våren 2021 har åtgärdats då dessa måste vara åtgärdade inför nästkommande OVK. På 
grund av den rådande pandemin har arbetet dragit ut på tiden men arbetet beräknas vara 
klart hösten 2021.  

Nästa del i detta projekt omfattar bostadsrättslokalerna för att säkerställa att de har 
fullgod ventilation. För lokaler med grundventilation är det bostadsrättsföreningen som 
ansvarar för underhåll och reparation av ventilation. För lokaler med verksamheter och 
lokalanpassningar som kräver en anpassad ventilation är det lokalägaren som ansvarar för 
underhåll och reparation av ventilation för att säkerställa ett tillfredsställande 
inomhusklimat i lokalen.  

Under hösten 2020 utfördes en förbesiktning av samtliga lokaler. Ventilationen har 
därefter åtgärdats i lokaler med grundventilation och OVK besiktning har utförts med 
godkänt resultat. Uppföljning med lokalägare med lokaler som kräver anpassad 
ventilation pågår. 

 Reparation av ljusschakt vid Restaurang Genuin 
Omfattande renovering av ljusschaktet och utbyte av glasblock i fönster har utförts.  

 
Föreningens egendom besiktigas kontinuerligt under året tillsammans med fackmän. Vid en 
genomgång av tillgänglig information framkom att: 

 Elanläggningen i garage inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas. 
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 Vattenläckage i garaget. Filmning har påvisat kraftigt stopp direkt efter brunnen som är 

filmad och att tegelrören har rasat och delat på sig. Omfattningen av skadan och de 
åtgärder som behövs är svår att bedöma tills röret frilagts.  

 Våra hissar är gamla och det finns ett stort slitage på dessa. Det är ibland svårt att finna 
reservdelar varför vid stillestånd på en hiss kan det ta alltifrån veckor till månader att 
ersätta detaljer. Det stora slitaget på hissarna vållar en del bekymmer när justeringar 
behöver göras. Det betyder att det som borde vara en mindre justering ofta drar ut på 
tiden. 

 Sommaren 2020 drabbades några medlemmar av översvämningar i sina badrum som 
orsakades av problem i våra avloppsstammar efter reliningprojektet. Detta föranledde att 
entreprenören har utfört filmning av totalt 20 stammar fördelat i våra fem hus. Avvikelser 
i form av bula eller veck i flex-foder (reliningsstrumpan) har påvisats i 16 av 20 filmade 
stammar varav 6 av stammarna behöver åtgärdas inom det snaraste. Varför dessa bulor 
och veck uppstår har entreprenören inte något svar på idag och vidare uppföljning med 
entreprenör pågår för att utreda problematiken vidare. Då vi fortfarande befinner oss 
inom garantitiden täcks kostnader för åtgärder av entreprenör.   

 Fjärrvärmeväxlarna är sedan 1977 och behöver bytas ut. Det påtalades av leverantörer 
redan under projektering och upphandling av bergvärmeprojektet 2014 att dessa 
rekommenderades att bytas ut i samband med installation av bergvärme men man 
beslutade då att avvakta. Styrelsen har tagit beslut att byta ut dessa och beställning på 
uppdraget har lämnats till E.ON.  

Styrelsen uppdaterar årligen underhållsplanen. De närmsta åren planerar styrelsen för följande 
större åtgärder:  

 Gemensam el 
 Utbyte av gammal belysning mot LED-belysning 
 Hissunderhåll  renovering/utbyte vid behov 
 Underhållsspolning av avloppstammar för att undvika beläggningar och sedermera stopp  
 Utbyte av fjärrvärmeväxlare  uppdrag beställt och utförs hösten 2021. 
 Renovering av elanläggningen i garaget.  
 Åtgärda och förebygga fuktskador i garagevägg mot hus 48. 

Aktiviteter 
Tyvärr har flera omtyckta aktiviteter som våra traditionsenliga grillfestligheter på höstkanten, 
luciafirande och fontäninvigning vid första maj fått ställas in till följd av Covid-19 pandemin. 
Föreningslokalen hölls periodvis också stängd i enlighet med Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och den tillfälliga pandemilagen.     

Den 29 maj och 5 juni 2021 bjöds det på musik och sång på våra gårdar, vilket många 
uppskattade såväl på plats som från sina balkonger. Den 5 juni bjöds det även på mjukglass 
under spelningen. 
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Våra gårdar har besökts flitigt för grillning, sol, boule, lek, samt plockning av inbjudande frukter 
och bär. Även under vinteråret har gårdarna besökts flitigt för möten med familj, släkt och 
vänner då vi det senaste året uppmanats att undvika ses inomhus för att förhindra smittspridning.  

Den gemensamma odlingen har fortsatt och det finns tio odlingslådor utplacerade med vardera 
fem lådor på gårdarna mellan hus 40 - 42 och hus 42 - 44. 

Pukanbladet har under året utkommit med en jul- och sommarutgåva. 

Nyhetsbrev med mål att utkomma månadsvis efter styrelsemöten har introducerats under 2021 
för att kontinuerligt informera medlemmar om aktiviteter och planerade underhållsarbete. 

Ekonomi 

Medlemmar har påverkats ekonomiskt av pandemin, både bostadsrättsinnehavare pga 
uppsägningar med arbetslöshet som följd och våra bostadsrättslokalägare, där flera har fått 
kännas vid en väsentligt minskad omsättning.  

Styrelsen behöver ta hänsyn till samtliga medlemmar (likabehandling) och kan därmed inte göra 
riktade åtgärder, även om pandemin har drabbat våra medlemmar olika. Istället beslutades under 
föregående verksamhetsår att avstå från den planerade avgiftshöjningen 2021, för att inte bidra 
till att öka kostnaderna för medlemmarna under 2021.  

Årsavgifterna uppgick under året till igenomsnitt 685 kr/m2 bostadslägenhetsyta (721kr/m2 
bostadsrättsyta). Den för år 2021/2022 upprättade budgeten visade ett höjningsbehov med 2% 
och styrelsen beslöt att höja årsavgifterna med 2% from 2022-01-01. 

Styrelsen anser att avgifterna i normalfallet ska höjas lite varje år för att undvika stora höjningar 
enskilda år. 

På grund av den rådande Covid-19 pandemin har styrelsen beslutat att avvakta med en del 
projekt som kräver tillgång till medlemmars lägenheter vilket har inneburit minskade kostnader 
kortsiktigt och det har haft en tillfällig positiv effekt på vår likviditet. Vi ser nu överskott som 
kan användas för att betala av lån. När det blir möjligt kommer lönsamma projekt att prioriteras, 
t.ex. gemensam el. 

Underhållsplanen är en av de viktigaste beståndsdelarna i föreningens budget och avsättningen 
för periodiskt underhåll är en av föreningens större budgetposter. De närmsta åren kommer 
likviditeten att täcka de planerade underhållskostnaderna. 

På tio till femton års sikt omfattar underhållsplanen mer kostnadskrävande åtgärder som ev. 
utbyte av hissmaskiner, omfogning av fasadteglet, byte av värmeledningar och radiatorer, byte 
av balkongräcken, byte av fönster och balkongdörrar, byte av takpannor. En betydande 
utgiftspost som tillkommer för utvändiga åtgärder är hyreskostnaderna för byggställningar.  
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Styrelsen håller fortlöpande kontroll på samtliga poster i underhållsplanen och en del åtgärder 
kan med fördel utföras som löpande underhåll vid behov. Eventuellt kan vissa hissmaskiner 
behöva bytas ut tidigare. Besiktning av hissmaskinerna kommer att utföras under hösten 2021.  

Vi vill också påminna om att Du som enskild medlem är en viktig del i kostnadsbilden och aktivt 
kan bidra till att minska föreningens kostnader.  

Föreningens banklån uppgår på bokslutsdagen till 56 053 518 kr. Under året har föreningen 
amorterat 6 946 276 kr. Den löpande amorteringen per år uppgår till 2 041 276 kr och under året 
har engångs amorteringar gjorts med 4 905 000 kr. Styrelsen anser att nuvarande amorteringstakt 
är tillräcklig, men föreningens likviditet har även medgett att vi kunnat göra extra amorteringar, 
vilket också skapar bättre utrymme för att finansiera framtida underhållsbehov med lån. Med 
låga räntor har många av våra lån fått minskade räntekostnader. I syfte att begränsa riskerna har 
föreningen bundit lånen på olika bindningstider. 

Väsentliga förändringar i styrelsens sammansättning 
Under verksamhetsåret avgick Rickard Borgström som ordförande och Björn Pettersson som 
sekreterare och ersattes av Susanne Magnusson och Cecilia Svensson. Patric Bjöersdorff gick 
upp som ordinarie ledamot. 

Väsentliga avtal 
Tomträttsavtal 
Nuvarande tomträttsavtal med Malmö Stad löper ut 2024-12-31 och utvecklingen i den frågan 
bevakas kontinuerligt av styrelsen. Tomträttsavgälden är för närvarande 33 000 kr per år. 
Alternativen som föreningen står inför är att teckna ett nytt tomträttsavtal eller att friköpa 
tomten.  

Oavsett vilket av alternativen som kommer bli aktuellt kommer det innebära väsentligt ökade 
kostnader för föreningen. 

I slutet av 2020 skickade styrelsen en förfrågan till Malmö Stad för att få en offert på att friköpa 
tomten. Vi fick då följande besked:  

- och gatukontoret alltid om 
det kan finnas fördelar för staden att fortsätta äga marken eller om friköp är önskvärt. Pukan 1 
gränsar till stråket för Busslinje 3 inom ramen för Storstadspaketet. Eftersom vi i dagsläget inte 
helt vet utformningen av hållplatser etc. är vårt ställningstagande att inte sälja marken. Vi 
behöver invänta resultatet av vidare förstudier. I framtiden när vi vet mer kan beslutet bli ett 
annat. Malmö stad har ingen skyldighet att sälja mark upplåten med tomträtt, vi gör en 
bedömning i varje e  

Styrelsen är i fortsatt dialog med Malmö Stad och den information som vi har idag är att en 
förstudie som påbörjades sommaren 2020 pågår där man tittar på utformning av Busslinje 4 
vilket även inkluderar Erikslust där de just nu översiktligt studerar möjliga alternativ för 
utformning. Innan de kommit längre med den pågående förstudien så kan de inte svara på 
eventuell påverkan på John Ericssons väg och hållplatslägen för Busslinje 3. Förstudien för 
Busslinje 4 planeras att vara färdig till sommaren 2021. Därefter så tar den politiska 
beslutsgången vid till först tekniska nämnden och därefter kommunstyrelsen och sedan 
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kommunfullmäktige. Beslut för objektsgodkännandet (där materialet från förstudien ingår) är i 
dagsläget planerat till december 2021 i kommunfullmäktige. Det är först när 
objektsgodkännandet är beslutat som de har ett beslut för utformningen och säkert vet hur det 
blir. Vidare är beskedet från Malmö Stad att då friköpspriset är en färskvara med begränsat 
datum så avvaktar de förstudien och dess påverkan på deras ställningstagande om friköp kommer 
vara möjligt innan en värdering görs. 

Styrelsen kommer kontinuerligt fortsätta sin uppföljning med Malmö Stad i frågan. 

För mer information om Storstadspaketet vänligen se länk till Malmö Stad  
https://malmo.se/Service/Var-stad-och-var-omgivning/Stadsplanering-och-
strategier/Storstadspaketet.html 

Energileveransavtal   

Föreningen har behov av energileveranser avseende värme, för uppvärmning och varmvatten till 
våra fastigheter. Detta behov tillgodoses idag genom vår bergvärmeanläggning och anslutning 
till det lokala fjärrvärmenätet.  

Styrelsen har beslutat att teckna ett energileveransavtal med E.ON som kommer ta ett 
helhetsansvar för såväl produktion, drift och leverans av nämnda energinyttigheter under en 
period av 10 år. E.ON kommer erhålla nyttjanderätt till föreningens bergvärmeanläggning jämte 
tillhörande borrhål och till fjärrvärmecentral för att från dessa anläggningar leverera energi för 
uppvärmning och varmvatten. E.ON övertar på egen bekostnad drift, service, reparation och 
underhållet av anläggningarna samt vid behov anpassa de befintliga bergvärmepumpar och 
fjärrvärmecentralerna för leverans av såväl bergvärme som fjärrvärme i syfte att åstadkomma en 
så bekymmersfri, säker och ekonomisk energileverans som möjligt för föreningen. E.ON svarar 
för och bekostar bergvärmeanläggningens strömförsörjning och kommer under avtalsperioden 
teckna och vidmakthålla erforderliga elnäts- och elhandelsavtal.  

Avtalet innebär även att föreningen får rabatt på E.ONs normalprislista för fjärrvärme.  

Energileveransavtalet med E.ON innebär att föreningen behåller äganderätten till 
bergvärmeanläggningen och har en långsiktigt säkrad energitillförsel för produktion av värme o 
varmvatten under 10 år. 

Bakgrund till att ingå detta samarbete med E.ON lokalt är att E.ON centralt beslutade att från 1/1 
2020 införa en så kallad dellastprislista för de kunder där basbehovet av värme helt eller delvis 
tillgodoses av annan värmekälla, t ex bergvärme och med fjärrvärme som reserv, så kallad 
spetsvärme. Detta innebar att de införde en väsentligt högre debiteringseffekt som baserades på 
den effekt som man tog ut när man hade fjärrvärme för hela uppvärmningsbehovet. Det lokala 
E.ON teamet var medvetna om att detta beslut skulle påverka en så stor förening som Pukan med 
avsevärd kostnadsökning för energiförsörjning och kom med förslaget att teckna ett 10-årigt 
avtal där E.ON tar ett totalansvar för vår bergvärmeanläggning och leverans av energi.   

Som underlag till beslut att teckna ett energileveransavtal med E.ON har ett omfattande 
utredningsarbete utförts av AFRY AB (före detta ÅF Ångpanneföreningen som är ett 
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konsultbolag med expertis inom området) på uppdrag av styrelsen för att dels undersöka 
lönsamheten av bergvärmeinvesteringen som gjordes 2014 och identifiera olika 
energieffektiviseringar för att möta de kostnadsökningar som införandet av dellastprislistan 
innebar och dels göra en oberoende bedömning av lönsamheten i E.ONs förslag om att ingå ett 
energileveransavtal.  

Föreningen har sedan installationen av bergvärmen haft återkommande driftproblem med 
bergvärmepumparna och vi ser ett behov av ökande användning av fjärrvärme per år. Det 
termiska responstest som utfördes efter provborrningarna i samband med installationen, som 
visar på hur mycket energi det går att ta ur berget, visade på ett lägre resultat än förväntat. 
Entreprenörer informerar både under upphandlings- och installationsfasen av bergvärmen att 
värmeåtervinning kommer behöva installeras vilket inte gjorts. Utan värmeåtervinning kommer 
medeltemperaturen till och från borrhålslager att sjunka lite varje år och efter ca 15 år vara ca 5° 
- 6°C lägre än om värmeåtervinning ansluts till systemet. Detta medför ett ökat behov av 
spetsvärme via fjärrvärme och försämrad verkningsgrad för värmepumparna med ökad 
elanvändning som följd. Även AFRY trycker i sin utredning på behovet av värmeåtervinning 
samt laddning av borrhålen sommartid i kombination med andra åtgärder såsom injustering och 
driftoptimering för effektivisering av anläggningen. Om föreningen skulle fortsatt att drifta 
bergvärmeanläggningen i egen regi skulle installation av värmeåtervinning kräva en betydande 
investering i anläggningen. Förutom investering så förväntas också underhållskostnaderna bli 
betydande med den erfarenhet av driftstopp som vi haft sedan anläggningen togs i drift men som 
fram tills nu täckts av den 5-åriga garantin. Till detta tillkommer att föreningen inte har den 
kompetens som krävs för att driva en bergvärmeanläggning utan behovet att teckna ett drift- och 
underhållsavtal med lämplig leverantör har identifierats. Genom att låta E.ON ta ett 
helhetsansvar över vår energileverans har vi en säkerställd drift och underhåll av såväl 
bergvärme- som fjärrvärmeanläggning av leverantör med expertis inom området.  

AFRY har i sin utredning identifierat installation av gaspannor som ett potentiellt alternativ till 
fjärrvärme för användning som spetsvärme. Styrelsens bedömning var att detta inte var ett 
alternativ med de ombyggnationer som skulle krävas och den osäkerhet som förelåg i 
kostnadsberäkningar då priset för gas i dagsläget baseras på statlig subventionering av nuvarande 
regering. 

Efter den oberoende bedömning som gjorts av AFRY var rekommendationen till föreningen att 
teckna avtal med E.ON om energileverans enligt det förslag E.ON presenterat. 

Gemensam el 
Enligt tidigare stämmobeslut har stämman gett styrelsen mandat att se över möjligheterna att 
investera i gemensam el. På grund av den rådande Covid-19 pandemin har projektet varit vilande 
men styrelsen planerar att återuppta projektet under hösten 2021. Utredning och 
förfrågningsunderlag är framtaget av konsultbolaget Tyréns AB och ska skickas ut för 
konkurrensutsättning.   
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Installation av laddstolpar i garage 
Då det funnits efterfrågan från medlemmar om möjlighet till att ladda sina elbilar i garaget har 
styrelsen beslutat att installera sex stycken laddstolpar. Installation av dessa planeras under 
hösten 2021. Mer information vid intresse kan fås av vicevärd. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som föreningen står inför 
Likviditeten har fortsatt att förbättrats, vilket ger föreningen bättre möjligheter att hantera 
finansiella risker och minska belåningen. 
 
Vi har under de senaste åren haft vissa problem med de vertikala avloppsstammarna, och då 
speciellt kopplat till reliningen. Det pågår uppföljning med entreprenör och utredningar av dessa 
problem för att öka kunskapen om varför de inte håller.  
 
Oavsett om föreningen har möjlighet att friköpa marken eller fortsätter med ett förnyat 
tomträttsavtal kommer detta innebära väsentligt ökade kostnader jämfört nuvarande 
tomträttsavgäld. Styrelsen har och kommer fortsatt beakta de kommande kostnadsökningar i sina 
budgetar.  

Medlemsinformation 
Under året har 39 lägenhetsöverlåtelser skett. Inga avsägelser av bostadsrätter har gjorts under 
året. Vid årets utgång hade föreningen 522 medlemmar. 
Anledningen till att medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter i föreningen är att mer än en 
medlem kan bo i samma lägenhet. HSB Malmö innehar även ett medlemskap i föreningen. Dock 
skall noteras att vid stämman har en bostadsrätt en röst oavsett antalet innehavare. 

Styrelsens slutord 
Du är föreningen, inte styrelsen. Styrelsen är en funktion för medlemmarna och finns för att 
främja medlemmarnas ekonomiska intressen, stärka gemenskapen, tillgodose gemensamma 
intressen och behov; samt främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Som många 

miljoner kr. 

2020-2021 har inneburit fortsatt arbete med underhållsåtgärder och inte minst de utmaningar 
som Covid-19 medfört. Vi tackar alla medlemmar för det stöd vi har fått under det gångna året 
och ser fram emot fortsatt gott samarbete under kommande år. 
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Flerårsöversikt (Tkr) 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 
Nettoomsättning 22 141 21 795 21 233 20 750 20 468 
Rörelsens kostnader -19 079 -16 304 -18 579 -16 705 -16 200 
Finansiella poster, netto -530 -828 -1 087 -1 261 -1 280 
Årets resultat 2 531 4 663 1 567 2 784 2 988 
Likvida medel & fin placeringar 18 488 19 742 14 183 12 519 8 656 
Skulder till kreditinstitut 56 053 63 000 65 311 67 306 69 385 
Fond för yttre underhåll 2 359 3 858 3 017 5 069 4 898 
Balansomslutning 74 509 78 818 76 380 76 361 75 881 
Fastigheters taxeringsvärde 547 009 547 009 547 009 454 716 454 716 
Soliditet (%) 20 16 10 8 5 
Räntekostnad kr/kvm 20 31 39 44 44 
Låneskuld kr/kvm 1 889 2 122 2 201 2 268 2 338 
Avgift kr/kvm 721 709 693 676 650 
Räntekänslighet 2,53 2,89 3,08 3,24 3,39 
           

  
Förändring av eget kapital 
  Medlems- Fond för yttre Balanserat Årets Totalt 
  insatser underhåll resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 935 070 3 857 822 2 937 934 4 663 310 12 394 136 
Ianspråktagande 2020/21 
av yttre fond  -3 401 546 3 401 546  0 
Avsättning år 2020/21 yttre 
fond  1 903 000 -1 903 000  0 
Disposition av föregående 
års resultat:   4 663 310 -4 663 310 0 
Årets resultat     2 531 364 2 531 364 
Belopp vid årets utgång 935 070 2 359 276 9 099 790 2 531 364 14 925 500 
            

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 
  
balanserad vinst 9 099 790 
årets vinst 2 531 364 
 11 631 154 
  
disponeras så att 
i ny räkning överföres 11 631 154 
 11 631 154 
  
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter. 
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-2021-08-31 
2019-09-01 

-2020-08-31   
  

 

 
Rörelsens intäkter           
Nettoomsättning 2 21 942 808   21 568 805   
Övriga intäkter 3 198 348   226 635   
    22 141 156   21 795 440   
            
Rörelsens kostnader           
Reparationer 4 -1 569 294   -1 298 834   
Planerat underhåll 5 -3 401 546   -918 173   
Fastighetsavgift/skatt   -757 713   -744 545   
Driftskostnader 6 -7 302 760   -7 338 633   
Övriga kostnader 7 -1 185 796   -1 067 095   
Personalkostnader 8, 9 -1 885 437   -1 815 081   
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -2 976 775   -3 121 820   
    -19 079 321   -16 304 181   
 
Rörelseresultat   3 061 835   5 491 259   
            
Resultat från finansiella poster           
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   68 000   77 867   
Räntekostnader och liknande resultatposter   -598 470   -905 817   
    -530 470   -827 950   
            
Årets resultat   2 531 364   4 663 310   
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TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Materiella anläggningstillgångar           
Byggnader 10 55 707 180   58 655 730   
Inventarier 11 56 420   84 645   
    55 763 600   58 740 375   
            
Finansiella anläggningstillgångar           
Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 500   700   
    500   700   
Summa anläggningstillgångar   55 764 100   58 741 075   
            
Omsättningstillgångar           
            
Kortfristiga fordringar           
Kundfordringar   9 547   0   
Avgifts- och hyresfordringar   18 191   5 117   
Avräkningskonto HSB Malmö   10 838 049   12 242 127   
Skattekonto   14 876   89 103   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 214 459   240 621   
    11 095 122   12 576 968   
            
Kortfristiga placeringar           
Övriga kortfristiga placeringar 14 7 650 000   7 500 000   
    7 650 000   7 500 000   
            
Summa omsättningstillgångar   18 745 122   20 076 968   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   74 509 222   78 818 043   
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Balansräkning Not 2021-08-31 2020-08-31   

  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital           
Bundet eget kapital           
Medlemsinsatser   935 070   935 070   
Fond för yttre underhåll   2 359 276   3 857 822   
    3 294 346   4 792 892   
            
Fritt eget kapital           
Balanserad vinst    9 099 790   2 937 933   
Årets resultat   2 531 364   4 663 310   
    11 631 154   7 601 243   
Summa eget kapital   14 925 500   12 394 135   
            
Långfristiga skulder           
Skulder till kreditinstitut 15, 16, 17 29 387 426   26 312 710   
Summa långfristiga skulder   29 387 426   26 312 710   
            
Kortfristiga skulder           
Skulder till kreditinstitut 15, 16, 17 26 666 092   36 687 084   
Leverantörsskulder   501 811   588 889   
Aktuella skatteskulder   42 576   81 375   
Övriga skulder 18 165 965   162 329   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 2 819 852   2 591 521   
Summa kortfristiga skulder   30 196 296   40 111 198   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   74 509 222   78 818 043   
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Kassaflödesanalys Not 2020-09-01 

-2021-08-31 
2019-09-01 

-2020-08-31   
  

 

 
Den löpande verksamheten           
Resultat efter finansiella poster   2 531 364   4 663 310   
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   2 976 775   3 121 820   
Betald skatt   233   0   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital   5 508 372   7 785 130   
            
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet           
Förändring av kortfristiga fordringar   77 768   -1 316   
Förändring av kortfristiga skulder   105 856   56 298   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   5 691 996   7 840 112   
            
Investeringsverksamheten           
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   200   0   
Kassaflöde från investeringsverksamheten   200   0   
            
Finansieringsverksamheten           
Förändring lån   -6 946 276   -2 281 276   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -6 946 276   -2 281 276   
Årets kassaflöde   -1 254 080   5 558 836   
            
Likvida medel vid årets början           
Likvida medel vid årets början   19 742 127   14 183 291   
Likvida medel vid årets slut   18 488 047   19 742 127   
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Noter 
  
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3).  
  
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 
  
Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras föreningen och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
  
Valuta 
All redovisning sker i svensk valuta SEK 
  
Fond för yttre underhåll 
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdispositioner enligt 
föreningens underhållsplan. En tolkning av föreningens stadgar är det styrelsen som är behörigt organ för 
beslut om reservering till yttre fond enligt föreningens underhållsplan. Detta innebär att årets omföring 
mellan fritt och bundet eget kapital innehåller reservering till och ianspråktagande av yttre fond enligt 
styrelsens beslut gällande 2020/2021. 

  
Byggnader 
Återstående redovisningsmässig nyttjandeperiod för föreningens byggnad har bedömts vara 53 år. 
Avskrivningarna sker linjärt över förväntade nyttjandeperioder. För byggnad sker en viktad avskrivning 
baserad på komponenternas respektive värde. Årets avskrivning på de olika komponenterna uppgår 
genomsnittligt till 2,99 %. 
      

Inventarier 
Avskrivning sker planenligt med 20 % per år beräknat på inventariernas anskaffningsvärde. 
  
Fordringar 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
  
Övrigt 
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inte annat anges. 
  
Långfristiga skulder 
Lån som har slutförfallodag inom ett år från bokslutsdagen redovisas som kortfristiga skulder, oavsett om 
fortsatt belåning sker hos bank. 

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 1df0f34c29e95a230b067a8721867ab972e35b6c726b2b6d967fdb9deda92ea725129ae129dae06411d984cde9664f89edc56d037e9c2ce619c61af00ab744f8

17



HSB Brf Pukan i Malmö 
Org.nr 746000-5908   
      

  

 

  
  
Not 2 Nettoomsättning 
  2020-09-01 2019-09-01   
  -2021-08-31 -2020-08-31   
        
      
Årsavgifter bostäder 18 340 470 18 166 528   
Årsavgifter lokaler, ej moms 3 066 933 2 881 584   
Hyresintäkter garage och p-platser 535 405 520 693   
  21 942 808 21 568 805   
        

  
Not 3 Övriga intäkter 
  2020-09-01 2019-09-01   
  -2021-08-31 -2020-08-31   
        
Ersättning försäkringsskador 24 521 64 148   
Övriga intäkter 173 827 162 487   
  198 348 226 635   
        

  
Not 4 Reparationer 
  2020-09-01 2019-09-01   
  -2021-08-31 -2020-08-31   
        
Löpande underhåll 49 712 53 966   
Material i löpande underhåll 42 801 68 045   
Löpande underhåll av bostäder 66 792 27 225   
Löpande underhåll av gemensamma utrymmen 184 146 142 039   
Löpande underhåll tvättutrustning 67 730 73 513   
Löpande underhåll av installationer 46 619 -2 316   
Löpande underhåll Va/sanitet 253 190 129 296   
Löpande underhåll av lokaler 108 632 0   
Löpande underhåll värme 73 472 81 984   
Löpande underhåll ventilation 15 808 0   
Löpande underhåll el 134 872 302 280   
Löpande underhåll av huskropp utvändigt 24 233 126 183   
Löpande underhåll av markytor 306 471 87 960   
Försäkringsskador 30 079 149 402   
Löpande underhåll tele/TV/passagesystem 90 238 41 446   
Löpande underhåll av hissar 19 042 938   
Löpande underhåll av garage och p-platser 34 236 0   
Skadegörelse 21 221 16 873   
  1 569 294 1 298 834   
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Not 5 Planerat underhåll 
  2020-09-01 2019-09-01   
  -2021-08-31 -2020-08-31   
        
Periodiskt underhåll gemensamma utrymmen 1 046 756 60 625   
Periodiskt underhåll tvättutrustning 115 112 231 715   
Periodiskt underhåll värme 6 471 0   
Periodiskt underhåll ventilation 179 697 54 850   
Periodiskt underhåll el 255 986 163 666   
Periodiskt underhåll huskropp utvändigt 254 393 51 360   
Periodiskt underhåll markytor 1 543 131 355 957   
  3 401 546 918 173   
        

  
Not 6 Driftskostnader 
Ny tomträttsavgäld kommer att gälla from. 2025-01-01 
  
  2020-09-01 2019-09-01   
  -2021-08-31 -2020-08-31   
        
Fastighetsskötsel och lokalvård 477 481 628 603   
El 2 152 928 1 899 400   
Uppvärmning 1 970 799 2 248 343   
Vatten 1 025 288 995 771   
Källsortering och sophämtning 425 394 390 138   
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 119 177 0   
Serviceavtal 310 344 351 793   
Fastighetsförsäkringar 404 718 390 473   
Tomträttsavgälder 32 470 32 470   
Kabel-TV 132 666 131 583   
Övrigt 251 495 270 059   
  7 302 760 7 338 633   
        

  
Not 7 Övriga kostnader 
  
  
  2020-09-01 2019-09-01   
  -2021-08-31 -2020-08-31   
        
Förvaltningsarvoden 327 075 315 278   
Revisionsarvoden 24 250 22 000   
Avgifter för juridiska åtgärder 91 625 1 125   
Korttidsinventarier 186 320 32 701   
Överlåtelse- och pantavgifter 122 177 84 554   
Medlemsavgift HSB Malmö 173 470 173 470   
Övriga externa kostnader 260 879 437 967   
  1 185 796 1 067 095   
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Not 8 Medelantalet anställda 
  2020-09-01 2019-09-01   
  -2021-08-31 -2020-08-31   
        
Medelantalet anställda 2 2   
        

  
Not 9 Anställda och personalkostnader 

2020-09-01 2019-09-01
  -2021-08-31 -2020-08-31   
        
Löner och andra ersättningar       
Styrelsearvode 360 241 334 000   
Revisionsarvode 66 968 66 800   
Övriga ersättningar 33 654 29 754   
Löner anställda 847 004 854 275   
Uttagsskatt 128 994 126 085   
  1 436 861 1 410 914   
        
Sociala kostnader       
Sociala avgifter enligt lag och avtal 446 189 385 885   
Övriga gemensamma kostnader 2 388 18 282   
  448 577 404 167   
        
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 1 885 437 1 815 081   
        

  
Not 10 Byggnader 
  2021-08-31 2020-08-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 98 506 907 98 506 907   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 98 506 907 98 506 907   
        
Ingående avskrivningar -39 851 177 -36 757 582   
Årets avskrivningar -2 948 550 -3 093 595   
Utgående ackumulerade avskrivningar -42 799 727 -39 851 177   
        
Utgående redovisat värde 55 707 180 58 655 730   
        
Taxeringsvärden byggnader 275 200 000 275 200 000   
Taxeringsvärden mark 271 809 000 271 809 000   
  547 009 000 547 009 000   
        
Bokfört värde byggnader 55 707 180 58 655 730   
  55 707 180 58 655 730   
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Not 11 Inventarier 
  2021-08-31 2020-08-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 141 225 141 225   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 141 225 141 225   
        
Ingående avskrivningar -56 580 -28 355   
Årets avskrivningar -28 225 -28 225   
Utgående ackumulerade avskrivningar -84 805 -56 580   
        
Utgående redovisat värde 56 420 84 645   
        

  
Not 12 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
  2021-08-31 2020-08-31   
        
Andel HSB Malmö 500 500   
Andel Fonus 0 200   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 500 700   
        
Utgående redovisat värde 500 700   
        

  
Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
  2021-08-31 2020-08-31   
        
Upplupna ränteintäkter 40 870 60 714   
Förutbetald fastighetsförsäkring 135 660 133 480   
Övriga förutbetalda kostnader 37 929 46 427   
  214 459 240 621   
        

  
Not 14 Kortfristiga placeringar 
Placeringarna har löptid på 1 år, ränta uppgår till mellan 0,66 % och 0,67 %. 
  
  2021-08-31 2020-08-31   
        
Fastränteplaceringar HSB Malmö ek.för. 7 650 000 7 500 000   
  7 650 000 7 500 000   

  
Not 15 Ställda säkerheter 
  2021-08-31 2020-08-31   
        
För skulder till kreditinstitut:     
Fastighetsinteckningar 74 780 000 74 780 000   
  74 780 000 74 780 000   
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Not 16 Skulder till kreditinstitut 
Nedan framgår fördelning av lån. 
  

Långivare 
Räntesats 

% 
Datum för 

ränteändring 
Lånebelopp 
2021-08-31 

Lånebelopp 
2020-08-31 

Länsförsäkringar 3,92 2022-12-30 2 436 610 2 549 950 
Länsförsäkringar 3,76 2023-03-30 2 392 500 2 502 500 
SBAB 3,63 2022-08-04 2 125 000 2 225 000 
SEB Bolån 0,66 2022-04-28 7 270 000 7 390 000 
SEB Bolån 0,40 2022-09-28 4 650 000 4 850 000 
SEB Bolån 0,40 2022-12-28 7 833 316 8 166 652 
SEB Bolån 0,67 2023-05-28 4 800 000 5 000 000 
SEB Bolån 1,08 2024-10-28 7 275 000 7 575 000 
SEB Bolån 0,66 2021-07-28 0 2 800 000 
SEB Bolån 0,32 2022-02-28 14 637 492 15 037 492 
Swedbank Hypotek 3,85 2022-05-25 2 633 600 2 798 200 
SEB Bolån 0,56 2021-01-28 0 2 105 000 
    56 053 518 62 999 794 

  
Not 17 Skulder till kreditinstitut 
26.666.092 kr av föreningens fastighetslån har formellt en löptid på mindre än 12 månader och redovisas 
därför som kortfristiga. Finansieringen är dock av långfristig karaktär och lånen omsätts vid förfall. 
Faktiska amorteringen under året för den totala skulden är 6.946.276 kr. 
Beräknad skuld om 5 år 45.847.138 kr. 
  
  2021-08-31 2020-08-31   
        
       
Beräknad skuld som förfaller inom 1 år. 26 666 092 36 687 084   
Beräknad skuld som förfaller inom 2-5 år. 29 387 426 26 312 710   
  56 053 518 62 999 794   
        

  
Not 18 Övriga skulder 
  2021-08-31 2020-08-31   
        
Personalens källskatt 16 209 15 996   
Lagstadgade arbetsgivareavgifter 20 762 20 248   
Uttagsskatt 128 994 126 085   
  165 965 162 329   
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Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
  2021-08-31 2020-08-31   
        
Upplupna räntekostnader-lån 92 457 168 829   
Förutbetalda hyror och avgifter 1 671 280 1 659 722   
Upplupen kostnad el 81 579 55 184   
Upplupen kostnad värme 40 030 44 439   
Upplupen kostnad arvode 224 125 195 106   
Upplupen kostnad semesterlöner 214 460 217 953   
Upplupen kostnad sociala avgifter 137 802 129 781   
Övriga upplupna kostnader 358 119 120 507   
  2 819 852 2 591 521   

  
Not Eventualförpliktelser 
  2021-08-31 2020-08-31   
        
Fastigo 16 652 15 974   
  16 652 15 974   
        

  
  
Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse. 
 
Denna årsredovisning är digitalt signerad av styrelsen. 
  
  
Malmö  
  
  
  
Susanne Magnusson Patric Bjöersdorff 
    
    
Christer Thornquist Anders Svensson 
    
    
Cecilia Svensson Wictor Rössler 
    
    
    

Vår revisionsberättelse har lämnats  
  
  
  
Alexandra Ong  
BoRevision AB  Katherin Eriksson 
Av HSB Riksförbund utsedd revisor Av föreningen vald revisor 
  
  
  
William Wendel   
Av föreningen vald revisor  
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REVISIONSBERÄTTELSE 
Till föreningsstämman i HSB Brf Pukan i Malmö, org.nr. 746000-5908

Rapport om årsredovisningen 
 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf Pukan i
Malmö för räkenskapsåret 2020-09-01-2021-08-31.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 augusti
2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas
ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Revisorn utsedd
av HSB Riksförbunds ansvar och Den föreningsvalda revisorns
ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har fullgjort sitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

 

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
misstag.

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
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 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
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 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 misstag 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 jag 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
misstag, 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 misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 skaffar jag 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 eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Den föreningsvalda revisorns ansvar 

Jag har utfört en revision enligt bostadsrättslagen och tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av
föreningens resultat och ställning.
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Rapport om andra krav enligt, lagar, andra författningar samt stadgar 
 
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision
av styrelsens förvaltning för HSB Brf Pukan i Malmö för
räkenskapsåret 2020-09-01-2021-08-31 samt av förslaget till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige.
Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har i övrigt fullgjort sitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra 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
försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av
föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att
föreningens organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig
grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen, eller

 på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen,
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar,
årsredovisningslagen eller stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens
vinst eller förlust inte är förenligt med bostadsrättslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder revisorn utsedd av HSB Riksförbund professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på revisorn utsedd av HSB
Riksförbunds professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat
om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

 

Malmö

Digitalt signerad av

Alexandra Ong
BoRevision i Sverige AB
Av HSB Riksförbund utsedd revisor

Katherin Eriksson
Av föreningen vald revisor

William Wendel
Av föreningen vald revisor

2021-11-04
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   Org Nr: 746000-5908  

HSB BRF Pukan i Malmö 

MOTIONER

Motion 1 
 

 

 

Styrelsens svar: Styrelsen rekommenderar stämman att avslå motionen. 

Styrelsen har låtit Electrolux undersöka vilka möjligheter som finns att inom ramen för befintliga 
tvättstugor installera grovtvättmaskiner med separat torkskåp. Utrymme och möjlighet för placering av 
1st tvättmaskin och 1st torkskåp finns främst på adresserna Köpenhamnsv. 40, 42 & 44. Det kommer 
krävas håltagningar, nya rörarbeten och en del omförflyttningar av befintliga torkskåp för att få till en bra 
lösning. Köpenhamnsv. 46 & 48 har större utmaningar då det är annan planlösning, det kan g  att lösa 
men befintlig torkutrustning behöver placeras om p  annan plats. Maskinerna måste med hänsyn till 
allergirisken placeras i ett eget utrymme, dvs vi behöver bygga in dem på samma sätt som de två 
befintliga tvättstugorna. Utöver maskinerna behöver grovvask installeras. Utrymmet behöver ett separat 
ventilationssystem och det samma gäller för torkskåpet. Inkopplingar till el, avlopp och vattenledningar. 
Tvättmaskinen är så pass stor att vi behöver montera ned dörrkarmarna, som är i stål, för att 
överhuvudtaget få in tvättmaskinen. Maskinerna och tillgång till tvättstuga och trapphus (för medlemmar 
i andra hus) ska kopplas till det befintliga bokningssystemet. Det är fråga om en omfattande ombyggnad 
av den/de tvättstugor som berörs. De ljusa och luftiga ytor som vi idag upplever som positivt kommer att 
försvinna. Kostnaden för en installation kan uppskattas till cirka en halv miljon kronor varav kostnaden 
för själva tvättmaskinen och torkskåpet uppgår till tvåhundra tusen kronor. Styrelsen bedömer inte att 
nyttan av att installera grovtvättmaskiner står i proportion till den höga kostnaden. 
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   Org Nr: 746000-5908  

HSB BRF Pukan i Malmö 

Motion 2 

 

Styrelsens svar: Styrelsen rekommenderar stämman att avslå motionen. 

Enligt information som Styrelsen fick vid kontakt med Malmö Museum i samband med 
trädgårdsprojektet våren 2021 så utgör fontänen inkluderat gång och markanläggning ett konstverk som 
kallas Symfoni. Gången, som har formen av en våg som avslutas i fontänen, är en del i gestaltningen av 
fontänen. Markanläggningen har också en tydlig koppling till den nyrealistiska arkitekturen genom bland 
annat materialval och gestaltning. Fontänen, med gång och övrig parkyta, ska ses som en del av området. 
Konst är skyddad enligt upphovsrättslagen, enligt vilken konstnären eller arvingarna till denna har 
ensamrätt att tillåta eller förbjuda vissa åtgärder på verket under sin livstid och 70 år efter dödsåret. 
Eftersom konstnären dog 1955 är konsten skyddat till 2025 enligt upphovsrättslagen. Därav bedömer 
styrelsen det ej lämpligt att installera en grillplats på parkytan utan hänvisar till våra grillplatser på 
gårdarna mellan husen. 
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   Org Nr: 746000-5908   

HSB BRF Pukan i Malmö 

Motion 3 

 

 

Styrelsens svar: Styrelsen rekommenderar stämman att avslå motionen. 

Med hänvisning till svaret i Motion Nr 2 bedömer styrelsen det ej lämpligt att installera hängmattor på 
parkytan. 
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   Org Nr: 746000-5908  

HSB BRF Pukan i Malmö 

Motion 4 

 

Styrelsens svar: Styrelsen rekommenderar stämman att avslå motionen.  

Våra nuvarande renoveringstider, se föreningens hemsida, är anpassade för att förening och medlemmar 
ska kunna anlita fackmän för renoveringsarbeten som vanligtvis har arbetstider 7-16 och för att 
medlemmar som förvärvsarbetar ska ha möjlighet att utföra arbeten i sina lägenheter efter arbetstid. 
Annars är våra medlemmar som arbetar i stort sett hänvisade att endast utföra renoveringsarbeten under 
lördagar vilket inte bedöms rimligt och kommer dra ut på arbeten än mer än de görs idag. Vi bor i äldre 
hus där många lägenheter i samband med förvärv behöver renoveras. Underhåll av våra bostäder är en 
viktig del för att bibehålla en god standard på våra bostadsrätter och vara en attraktiv förening.   
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   Org Nr: 746000-5908  

HSB BRF Pukan i Malmö 

Motion 5 

 

 
Styrelsens svar: Styrelsen rekommenderar stämman att avslå motionen. 

Styrelsen arbetar inte med siffermässiga nyckeltal som mål för vår verksamhet. Däremot redovisas ett 
antal nyckeltal i årsredovisningens flerårsöversikt som uppföljning av det aktuella årets och tidigare års 
verksamheter. Styrelsen fokuserar på att förvalta och utveckla de byggnader och markområden som 
omfattar Pukan samt att tillse att föreningens likviditet är god (vilket framgår av årsredovisningen) och 
har erforderliga resurser för att finansiera verksamheten på såväl kort som lång sikt. Inför varje nytt 
verksamhetsår tar styrelsen fram dels en specificerad årsbudget för det närmaste verksamhetsåret dels en 
budgetprognos för de närmast följande 5 åren, innefattande såväl resultatprognos som 
kassaflödesprognos. Som underlag för styrelsens budget ligger bland annat underhållsplanen, som 
uppdateras löpande och som löper 20 år framåt i tiden. Styrelsen ansvarar för föreningens organisation 
och förvaltning av föreningens angelägenheter, bedömer fortlöpande föreningens ekonomiska situation 
samt tillser att föreningens medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. 
  

34



 

 

   Org Nr: 746000-5908  

HSB BRF Pukan i Malmö 

Motion 6 

Styrelsens svar: Styrelsen rekommenderar stämman att avslå motionen.   

Nuvarande stadgar antogs vid omröstning dels vid en extra föreningsstämma 2017-10-31 dels vid 
ordinarie föreningsstämma 2018-02-20. Pukans stadgar beträffande bland annat §21 och §22 har mycket 
riktigt anpassats i enlighet med tidigare stadgar efter dåvarande styrelses önskemål. Styrelsen delar 
tidigare styrelsers uppfattning och anser att anpassningen fungerar väl. Bestämmelsen att styrelsen själva 
inom sig utser ordföranden är dessutom helt i linje med bestämmelserna om en förenings ledning enligt, 
lag om ekonomiska föreningar (2018:672) kap 7 § 17, vilka bestämmelser även gäller för 
bostadsrättsföreningar. Styrelsen bedömer att konstituering av styrelsen bör göras av styrelsen som har 
bäst insikt om respektive ledamots erfarenhet och kunskaper samt hur gruppen fungerar tillsammans.   
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   Org Nr: 746000-5908  

HSB BRF Pukan i Malmö 

Motion 7 

 

 

Styrelsens svar: Styrelsen rekommenderar stämman att avslå motionen.  

Som nämnts i styrelsens svar på motion nr 5 så omfattar underhållsplanen en tidsperiod om 20 år framåt i 
tiden. Planen uppdateras löpande bland annat på grund av att visst underhåll utförts tidigare än planerat 
eller efter statusuppföljning har bedömts kunna antingen flyttas framåt i tiden eller kräver åtgärder 
tidigare än planerat. Underhållsplanen i likhet med budgeten är styrelsens arbetsdokument och redovisas 
därför inte på föreningsstämman. En övergripande sammanfattning av nuvarande underhållsplan återfinns 
i verksamhetsberättelsen.                              
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