
Måndag 28 april klockan 18.30 
Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen 

 
  

 

    
  

 

                                                   

 

Välkommen till Röbäckshus 1:s Årsmöte. 
 
Vi börjar med att avklara alla formaliteter som hör ett årsmöte till.  
 
Sedan diskuterar vi områdets trädfällning.  
 

                           Slutligen fikar vi tillsammans. 
 
Hemliga vinster kommer utlottas under kvällen – en lott per närvarande 
medlem – dock max 2 lotter per hushåll.  
 
Valberedningens förslag kommer att anslås innan stämman. 
 
Årsredovisningen kommer att läggas ut på vår fina hemsida och några 
exemplar i papper kommer att finnas i våra tvättstugor. Vi tänker på vår 
värdefulla skog. 
 
Ta chansen att träffa gamla goda grannar från gatan och lära känna nya. 

 

Välkommen! 
Hälsningar /Styrelsen 

 

Var med och 

påverka !!! 



 
Ordförande har ordet 

 

Ett bokslut skall göras och en årsstämma hållas. Det känns inte som ett år har 

gått sedan sist. Har haft förmånen att ha fått arbeta i styrelsen i 17 år, mycket 

har hänt under tiden men var har tiden tagit vägen. 

 

Föreningen har fyllt 30 år, det uppmärksammades med en liten gåva till de 

sju medlemmar som bor kvar sedan föreningen startade. Det uppskattades. 

 

Vi har monterat nya garageportar under verksamhetsåret. Det återstår 

kompletterande målningsarbete som kommer att göras i vår. Renovering av 

tvättstugan i grå plusset gick fort och bra genom samarbete plussen emellan. 

En mild vinter och lite snö har sparat kostnader. Våren är ju ovanligt tidigt i 

år. Inget är sig likt numera. Personligen njuter jag mer av nuvarande läge än 

de senaste vintrarnas snömängder. 

 

Planeringen för 2014 ligger ännu i sin linda, men visst arbete är planerat, t ex 

alla förrådsdörrar med glas skall plåtbeklädas och målas. De flesta dörrar 

både lägenheter och förråd behöver ses över. Det får var och en ansvara för 

och föreningen tillhandahåller erforderlig målarfärg. Stup- och hängrännor 

behöver åtgärdas. Vi får ta det som det kommer. Sedan har vi ytterligare två 

tvättstugor som kräver underhåll. 

 

Man är stolt att få bo i en förening som fortsätter att efterfrågas starkt. Det går 

inte en vecka utan att någon hör av sig, mäklare eller spekulant och priserna 

fortsätter stiga. Trycket är också stort på våra uthyrningslägenheter. 

 

Tack alla boende, Ni är föreningen och tack styrelsemedlemmar för Ert lojala 

arbete. Tack också alla Er på Riksbyggen som finns där för oss. Tillsammans 

kan vi!!! 

 

Jag önskar Er alla en fin och varm sommar och snart ses vi med soparna redo. 

 

Väl mött på årsstämman.  

 

 

 

Ulla-Britt Nordström 

Ordförande  

 



Bokslutet 2013-12-31 i sammandrag: 
 

 

Under året har vi genomfört underhåll för 1525 tkr där vi bytt portar garage och soprum 

(1111 tkr), vindskivor och takpannor (59 tkr), renovering tvättstuga (196 tkr), kylaggregat 

(71 tkr), OVK samt åtgärder (86 tkr). Det har tagits ur underhållsfonden. Avsättning till 

underhållsfonden har gjorts med 950 tkr för 2013. 

Vi har haft reparationer för 385 tkr, bl.a. vattenskador (136 tkr), fallskydd lekplats (15 

tkr), tvättstugeutrustning (41 tkr), vatten och avlopp (15 tkr), filter (44 tkr), genomgång 

ytterbelysning (28 tkr) samt byte elkontakter och panel (34 tkr) som de största posterna. 

 

Resultatet efter fondförändringar blev ett överskott med 12 tkr. Jämfört med budget 

(+24) är de största avvikelserna högre reparationer (-235) och driftskostnader (-107), 

högre intäkter (+27), samma avskrivningar (+0), lägre personalkostnader (-7), lägre 

ränteintäkter (-6) och lägre räntekostnader (+74). 

 

 

Fritt eget kapital uppgår efter bokslutet till 125 886 kr. 

 

Styrelsen föreslår följande disposition till stämman: 

 

Balanseras i ny räkning 125 886 kr 

 

 

Styrelsen har bestått av Ulla-Britt Nordström (ordf), Thomas Johansson (vice ordf), Sven-

Erik Hilberer (sekr), Mattias Sjödin (IT-ansvarig), Karita Gottfridsson och Jennifer Forsell 

(Riksbyggen). Suppleanter har varit Gun-Gerd Viktorsson, Henrik Jonsson, Kalle 

Bogmer, Karin Johansson, Peter Risberg och Anders Johansson (Riksbyggen). 

  

Röbäck 2014-03-28 
 

 

Resultaträkning      

   2013-01-01  2012-01-01 

Belopp i kr   2013-12-31   2012-12-31 

      

Rörelsens intäkter   5 377 744  5 408 805  

Rörelsens kostnader   -4 954 330  -3 687 787 

Rörelseresultat   423 414  1 721 018 

      

Ränteintäkter, utdelning andelar   129 012  155 730 

Räntekostnader   -1 115 891     -1 296 655 

      

Årets resultat   -563 465   636 989 

 
Tillägg till resultaträkningen      

Avsättning till underhållsfond   -950 000   - 850 000 

Ianspråktagande av underhållsfond   1 525 475    177 500 

Förändring av underhållsfond   575 475  - 672 500 

      



Resultat efter fondförändring   12 010  - 35 511 

 
Bokslutet 2012-12-31 i sammandrag: 

 

Balansräkning      

Belopp i kr   2012-12-31   2012-12-31 

      

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Byggnader och mark   31 886 500   32 490 656 

Inventarier, installationer   203 930  120 360 

Andelar i Riksbyggen   42 000   42 000 

Summa anläggningstillgångar   32 132 430  32 653 016 

      

Omsättningstillgångar      

Kortfristiga fordringar   188 881    86 597 

Likviditetsplacering via Riksbyggen   5 400 000  5 900 000 

Kassa och bank   560 507  656 566 

Summa omsättningstillgångar   6 149 388  6 643 163 

      

SUMMA TILLGÅNGAR   38 281 818   39 296 179 

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

     

Insatser   1 521 792  1 521 792 

Upplåtelseavgifter   2 500   2 500 

Underhållsfond   2 807 771  3 383 246 

Bundet eget kapital   4 332 063  4 907 538 

Fritt eget kapital   125 886    113 876 

Summa eget kapital     4 457 949  5 021 414 

      

Skulder      

Fastighetslån, långfristiga   31 917 353  32 991 557 

Kortfristiga skulder   1 906 516  1 823 118 

Summa skulder   33 823 869  34 274 765 

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   38 281 818   39 154 072 

 
 

    Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av     



 


