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Brf Stora Gungan   organisationsnummer 702002–1916   Förvaltningsberättelse 2019 

Förvaltningsberättelse 

Styrelsen för Brf Stora Gungan får härmed avge årsredovisning för 
verksamheten under räkenskapsåret 2019-01-01 - - 2019-12-31 

Styrelse, revisorer och valberedning 

Styrelse 

Louise Berlin ordinarie Ordförande och portvakter 

Camilla Smedberg ordinarie Kassör  

Sofie Falkkloo  ordinarie Sekreterare och info  

Per-Eric Peterzon ordinarie Inre underhåll  

Albert Herstedt ordinarie Teknik och säkerhet, tvättstugor 

Lance Cederström ordinarie Trädgård 

Tove Hesslow  ordinarie gemensamhetslokalen Gemet 

Anders Körling ordinarie Yttre underhåll 

Monica Lindvall ordinarie 

Styrelsen har haft 12 protokollförda möten under 2019. 

En ordinarie föreningsstämma hölls i april och en extra föreningsstämma hölls i juni. 

Som sitt arvode och tack för det gångna året brukar styrelsen traditionsenligt avnjuta en 
gemensam middag på restaurang. Avsikten är att så ska ske även i år. Till följd av den nuvarande 
situationen med virusspridning i samhället kommer detta dock äga rum vid ett senare tillfälle.  

Revisorer 
Maria Forsberg och Katrin Pettersson har varit ordinarie revisorer med Christina Kings och 
Agneta Bodin-Söderström som suppleanter. 

Valberedning 
Valberedningen har bestått av Agneta Bodin-Söderström och Mats Lodén. 

Allmänna föreningsfrågor 
I föreningen fanns vid senaste årsskifte 75 hushåll. Under 2019 har fem överlåtelser genomförts. 
När överlåtelser sker hälsas de nya medlemmarna välkomna av styrelsen via hembesök och får 
samtidigt information om föreningen.  
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Förvaltning 
Föreningen sköts, som tidigare år, till stor del av medlemmarna själva, vilket är en starkt 
bidragande orsak till att vi har förhållandevis låga avgifter. Arbetet är organiserat i olika 
arbetsgrupper. Vid större arbeten anlitas entreprenörer. Styrelsens önskan är att så långt det är 
möjligt ska arbetet skötas av oss medlemmar vilket både bidrar till ökad gemensamhetskänsla och 
en bra ekonomi. Föreningen är medlem i Fastighetsägarföreningen. Under året har styrelsen i 
flera fall använt deras juridiska service och fått goda råd.  

Sammanfattning från arbetsgrupperna 

Information 
Föreningens hemsida www.brfstoragungan.se sköts av informationsgruppen. Hemsidan 
uppdateras kontinuerligt med information från styrelsen och arbetsgrupperna och om pågående 
större arbeten i fastigheten. Med syfte att öka kommunikationen i föreningen finns en sluten 
grupp på Facebook. Gruppen heter Brf Stora Gungan och har ett 80-tal medlemmar. 
Facebookgruppen är ett fint komplement till föreningens hemsida där stort och smått delas. 

Föreningens nyhetsbrev används för att sprida sammanfattning från styrelsemötena samt för 
annan angelägen information till medlemmarna. Nyhetsbrevet distribueras via mail till de 
medlemmar som uppgett mailadress och anslås även i varje port. 

Arbetsgrupperna har egna e-postadresser så att föreningens medlemmar kan maila frågor, förslag 
och synpunkter direkt till respektive arbetsgrupp. Adresserna till de olika arbetsgrupperna finns 
på hemsidan och uppsatta i respektive port. På hemsidan finns också information om vilka som 
ingår i varje arbetsgrupp.  

Teknik och säkerhet 
Föreningen har förnyat avtalet med BK Fastighetsservice om dygnet-runt support vid akuta 
fastighetsärenden. Företaget kan kontaktas vid akuta situationer som rör t ex vatten, avlopp, el. 
Om servicen används ska styrelsen alltid meddelas. 

Bergvärmen har fungerat störningsfritt under året, med god hjälp av vår lokalt ansvarige som 
håller koll på anläggningen. Värmepumparna har som vanligt stängts under sommarhalvåret 
eftersom fjärrvärmen då är billig. Pumparna får då också en behövlig vila efter att ha gått non-
stop under hela vintern. Energiförbrukningen var under 2019 något lägre än under 2018, 
framförallt beroende på att utomhustemperaturen var högre under vintermånaderna. 

Tryckstegringspumpen för tappkallvatten har setts över, bland annat har styrningen gjorts om och 
den har kompletterats med ett tryckdämpningskärl.  

Den årliga genomgången av föreningens brandskydd har genomförts där bland annat 
brandvarnare, brandsläckare och nödutgångsbelysning kontrollerats. 

Den gemensamma portkoden som vi haft under en längre tid ändrades. 
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Tvättstugor 
Under året helrenoverades tvättstugorna på Skolvägen och Stora Gungans väg, i samma stil som 
den tidigare renoverade tvättstugan på Yrkesvägen 15. Renovering av tvättstugan på Yrkesvägen 
5 stod färdig i början av 2020. Därmed har föreningens samtliga tvättstugor genomgått 
renovering. 

Service av maskinerna utfördes under året. Några maskiner bedömdes uttjänta och har bytts ut. 

Ett försök med källsortering av plast och kartong i en tvättstuga föll väl ut och införs därför i 
samtliga tvättstugor. 

Yttre underhåll 
En omfattande takrenovering har utförts under året. Gamla betongpannor, läkt och takpapp har 
rivits tillsammans med bland annat vindskivor, plåt, hängrännor, takluckor och taksäkerhet. 
Renoveringen omfattande även skorstenar och takfönster. Ny takpapp och läkt har monterats och 
på detta har nytt lertegel lagts. Nya takluckor, ny plåt, ny taksäkerhet och nytt snörasskydd har 
monterats. Vidare har 85 takfönster ersatts med nya av modell Velux. Även 14 skorstenar har 
rivits och murats upp med nytt tegel 

Inre underhåll 
Behovet av gruppens insatser har varit ringa. Mindre åtgärder har genomförts i trappuppgångar 
och källare. Julgranen beställdes traditionsenligt till den 1:a advent och restes med hjälp av andra 
medlemmar i föreningen. 

Trädgårdsplaneringsgruppen 
Gruppen ansvarar bl.a. för att planera och förbereda trädgårdshelgerna samt för inköp av 
material, växter och tjänster mm. Under året har inköp gjorts av bl.a. jord, kalk och gräsfrö. Nya 
trädgårdsredskap har köpts in. Vidare har gräsklippningsmaskinerna servats. 

Trädgårdsgruppen 
Under året har föreningen ordnat trädgårdsdagar vid fem tillfällen: 

• 11/4 bars trädgårdsmöblerna ut och efter det bjöds det på pizza i Gemet-lokalen,
• 27/4 var det trädgårdslördag med traditionell korv och fika,
• 12/6 anordnades trädgårdskväll som avslutades med mat och dryck i Rosenträdgården,
• 14–15/9 var det trädgårdshelg med traditionell korv och fika, och
• 12/10 var det trädgårdslördag då bland annat trädgårdsmöblerna bars in – avslutades med
samkväm i Gemet-lokalen.

Uppslutningen på trädgårdsdagarna har varit god och präglats av kreativitet och lust. 

Under året har fyra nya rönnar och ett nytt gult plommonträd planterats. Trädgårdsgångar och 
rabatter har rensats, rosorna klippts, trädbeståndet har gallrats och nya planteringslådor vid 
häcken mot T-banan har anlagts. En besiktning av cembraträdet har genomförts, som utvisade att 
trädet är livskraftigt och stabilt. Vidare har tvätt-och gungställningar målats om. 
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Lekplatsen 
Arbetet i lekplatsgruppen har under året främst bestått av mindre reparationer, målning och 
underhållsarbete. En besiktning av lekplatsen genomfördes under året av certifierad 
besiktningsman.  

Gemet 
Gemetgruppen ansvarar för föreningens gemensamhetslokal och för att anordna gemensamma 
fester och aktiviteter.Under våren stod Gemetgruppen för pizza och dryck när det var 
trädgårdskväll. Till hösten anordnades en pubkväll i Gemet. 

Kring första advent anordnades den årliga granresningen, där det bjöds på glögg och 
pepparkakor tills tomten kom med julklappar till alla barn på gården.   

Portvakter 
Portvaktsgruppen ansvarar för att utföra löpande sysslor i trapphusen. Portvakterna har under året 
utfört sådana uppgifter när behov har uppstått samt genomfört en grundligare trapphusstädning.  

Övrigt under året 
En grovsopscontainer beställdes till en helg under hösten även detta år till glädje för våra 
medlemmar.  

Under sensommaren rensades ägarlösa cyklar bort från gården. Totalt samlades åtta cyklar in, 
som efter viss tid lades ut till försäljning. Vinsten har tillfallit föreningen.   
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Ekonomi 

Underhåll/reparation 
Föreningens ekonomi styrs till stor del av kostnader för reparation och underhåll. Till grund för 
planerat underhåll av husen ligger underhållsplanen, vilken fn täcker in troliga åtgärder fram till 
2032, vilket ger en ungefärlig årskostnad på 1100 tkr för planerade åtgärder. Vissa år blir 
kostnaderna högre, medan andra år ger lägre faktiska kostnader. Men detta är en nivå som vi 
måste räkna med och budgetera för. 

Enligt våra stadgar skall varje år avsättas minst 0,3% av fastighetens taxeringsvärde till en fond 
för yttre underhåll. (Taxeringsvärde för fastigheterna är ca102 mkr och byggnadsvärdet är ca 53 
mkr). Utöver detta gör vi avskrivningar på byggnadernas anskaffningsvärde samt de mer 
omfattande renoveringar som gjorts under åren och som bedömts som standardförbättringar. 
Dessa förbättringar särredovisas under not 5-12 i Tilläggsupplysningar i bifogad Balansräkning. 
Avskrivningar samt avsättning till underhållsfond, skapar utrymme för framtida 
underhållsåtgärder. Både avskrivningar samt avsättning till underhållsfond skall, sett över tid, 
täckas av den årsavgift som föreningen tar ut. Fond Yttre underhåll uppgår för närvarande till ca 
1155 tkr. 

Under 2019 har våra yttertak lagts om och tvättstugorna har renoverats vilket mer i detalj 
redovisas på annan plats i förvaltningsberättelsen. Kostnaderna för detta har uppgått till 
ca 9.5 mkr för taken och ca 1.0 mkr för tvättstugorna. Detta har finansierats med nya lån om 7 
mkr och egen finansiering med ca 3.5 mkr. Både takomläggning samt tvättstugor betraktas som 
standardförbättringar och skrivs av på 25 år för taken respektive 10 år för tvättstugorna. 

Bostadsrättsförening är fortfarande lågt belånad, nämligen 6.300 kr/BOA, i Stockholmsområdet 
ligger snittet för Brf på 14.000 kr/BOA, i övriga landet 5.500 kr/BOA, de nästan dubblerade 
lånen medför att räntekostnaderna stiger samtidigt som nivån på låneräntorna höjts något, från ca 
0,9 % till ca 1,5 %. 

Årsavgift 
När renovering av tak samt tvättstugor nu är genomförda och finansierade ser styrelsen för 
närvarande inte någon anledning till förändring av månadsavgiften. Styrelsen bevakar marknaden 
och diskuterar löpande kostnadsläget.  

Årets resultat 
Som framgår av redovisningen blev årets resultat före fondförändring ett redovisat underskott på 
ca 289 tkr.  Föreningens kassaflöde är fortfarande positivt varför några år med negativa resultat 
inte är något som förändrar bilden av föreningens goda ekonomiska ställning. 
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Förslag till disposition beträffande föreningens resultat 2019 
Till årsstämmans förfogande finns följande medel (kr) 

Balanserat resultat från föregående år   -1 604.864
Årets resultat före fondförändring -289 336
Årets fondavsättning enligt stadgar -206.000
Årets ianspråktagande av underhållsfond          0 
Summa över/underskott  -2 100 200

Styrelsen föreslår följande disposition till årsstämman: 

Extra avsättning till underhållsfond (utöver stadgeenlig avsättning)          0 
Att balansera i ny räkning  -2 100 200

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- 
och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. 
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