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BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SNICKARBACKEN, SOLLENTUNA 
 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 
 

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Snickarbacken kallas härmed till 2018-års 
ordinarie föreningsstämma. 
 
Tid: Måndagen den 23 april 2018 kl 19:00 
 
Plats: Kvartersgården, Sidensvansvägen 63, Sollentuna 
 
På stämman får medlemmar rösta genom ombud, enligt villkoren i §18 i föreningens 
stadgar. Var vänlig observera att ett ombud får företräda högst två medlemmar och 
skall själv vara medlem, make/maka, sambo, förälder, syskon, myndigt barn eller 
närstående som varaktigt sammanbor med den medlem som företräds. 
 
Ombud ska visa upp skriftlig daterad fullmakt i original. En blankett för detta ändamål 
finns längst bak i årsredovisningen. 
 
Program för Snickarbackens föreningsstämma 

kl 18:00 Dörrarna öppnas till Kvartersgården. Välkomna ner för att mingla och 

njut av förfriskningar. 

kl 19:00 Föreningens ordförande hälsar välkomna och öppnar stämman 

kl 21:00 Föreningsstämman avslutas. 

kl 21:30 Deltagarna bjuds på landgång med ett glas vin. 

 
Hjärtligt välkomna hälsar 
 
Styrelsen 
 
För att delta på stämmans eftersits ber vi er att fylla i den bifogade 
anmälningsblanketten och lämna den i styrelsens brevlåda på 
Sidensvansvägen 63 senast den 16 april. 



BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SNICKARBACKEN, SOLLENTUNA 
 

Förslag till dagordning för den ordinarie 
föreningsstämman måndagen den 23 april 2018 
 

§ 1 Föreningsstämman öppnas 

§ 2 Val av stämmoordförande 

§ 3 Fastställande av dagordning 

§ 4 Anmälan av stämmoordförandens val av sekreterare vid stämman 

§ 5 Val av två personer, att jämte ordföranden justera protokollet, 

tillika rösträknare 

§ 6  Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

§ 7 Fastställande av röstlängd 

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning 

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse 

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningarna 

§ 11  Beslut om disposition av föreningens resultat, enligt förslaget i 

 förvaltningsberättelsen 

§ 12    Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för det gångna 

           verksamhetsåret	

§ 13 Val av styrelse och fritidskommitté 

§ 14 Val av revisorer 

§ 15 Val av valberedning 

§ 16 Stadgeändringar pga. ny lagstiftning (Lagen om ekonomiska 

 föreningar) samt utlysning av extra föreningsstämma 

§ 17 Inkomna motioner 

§ 18 Förslag till vägval bredband och TV 

§ 19  Laddstolpar/system elbilar 

§ 20 Avtackning styrelseledamot 

§ 21 Föreningsstämman avslutas 













Brf Snickarbacken 
714800-1196 

Vid halvårsskiftet genomförde föreningen en avg1ftssänkning på 4 procent. det fJärde året I rad som sänkningar sker. 
Dessa avg1ftssänkn1ngar har medfört en kraftig vardeokning av lagenhetsbeståndet. Värdeökningen per kvm har 
under de senaste fyra åren uppgått till drygt 50 % 

En ökning av kostnaderna för vattenskador och reparationer av eroderande väggar och golv I garagen utgör ett 
orosmoment som krävde. och som även fortsättningsvis. kommer att kräva speciell uppmärksamhet 

Styrelsen har under året sammanträtt och protokollfört 13 möten 

Medle,si-fo-T ation 
Medlemslägenheter: 285 st 
överlåtelser under året· 21 st 

Overlåtelse- och pantsättn1ngsavg1ft tas ut enligt stadgar Överlåtelseavgift betalas av köpare. 

Antal medlemmar vid räkenskapsårets böqan: 388 
Tillkommande medlemmar 36 
Avgående medlemmar: 29 
Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut· 395 

Flerarsöversikt 
Nyckeltal 2017 2016 

ArsavgifVm2 bostadsrättsyta 697 730 
Lån/m2 bostadsrättsyta 7 974 8 140 
Elkostnad/m2 totalyta 26 27 
Värmekostnad/m2 totalyta 54 55 
Vattenkostnad/m2 totalyta 23 22 
Kapitalkostnader/m2 totalyta 45 43 
Soliditet(%) 33 32 
Resultat efter finansiella poster (tkr) 2 665 4 181 
Nettoomsättning (tkr) 19 034 19 797 

Ytuppg1fter enligt taxenngsbesked. 24 079 m2 bostäder och 5 790 m2 lokaler. 
* 2015 var decembermånad avgiftsfri.

Fora .. ar ... gar eget � apital 

Belopp vid Förändring 
årets utgång under året 

Bundet eget kapital 

Inbetalda insatser 48 963 337 0 
Upplåtelseavgifter 1 351 904 0 
Fond för yttre underhåll 25 703 790 5 177 724 
S:a bundet eget kapital 76 019 031 5 177 724 

Fritt eget kapital 

Balanserat resultat 17 018 668 -5 177 724 
Arets resultat 2 665 078 2 665 078 
S:a fritt eget kapital 19 683 745 -2 512 646

S:a eget kapital 95 702 776 2 665 078 

Sida 6 av 17 

2015 

707* 
8 318 

29 
54 
23 

128 
30 

4 381 
19 199 

Disposition av 
föregående 
års resultat 

enl stämmans 
beslut 

0 
0 

-3 060 476
-3 060 476

7 241 072 
-4 180 596
3 060 476

0 

2014 

810 
8 577 

24 
47 
18 

213 
29 

5 646 
21 628 

Belopp vid 
årets ingång 

48 963 337 
1 351 904 

23 586 542 
73 901 783 

14 955 320 
4 180 596 

19 135 915 

93 037 698 









































Ordlista 

För att bättre förstå årsredovisningen finns nedan 
förklaringar till de vanligast förekommande uttrycken. 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
är tillgångar i föreningen som är 
avsedda för långvarigt bruk. 

AVSKRIVNINGAR är den 
kostnad som motsvarar 
värdeminskning på bl a 
föreningens byggnad och 
inventarier. Avskrivningar görs 
för att fördela kostnader på flera 
år. 

AVSÄTTNINGAR är för en 
bostadsrättsförening en 
reservering för framtida 
reparationer av fastigheten. 
Avsättningar styrs av 
föreningens stadgar och 
stämmobeslut. 

BALANSRÄKNINGEN visar 
föreningens samtliga tillgångar, 
eget kapital, avsättningar och 
skulder per bokslutsdagen. 

FOND FÖR YTTRE 
UNDERHÅLL är en fond som 
föreningen enligt stadgarna gör 
reservering till årligen. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN 
är den del av årsredovisningen 
som återger styrelsens 
redovisning av verksamheten som 
text. Övriga delar av 
årsredovisningen är 
resultaträkning, balansräkning och 
tilläggsupplysningar. 

KORTFRISTIGA SKULDER är 
skulder som förfaller till betalning 
inom ett år. 

LÅNGFRISTIGA SKULDER är 
skulder som förfaller till betalning 
om ett år eller senare. 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR är 
andra tillgångar än 
anläggningstillgångar – det vill 
säga för kortvarigt bruk. 

RESULTATRÄKNINGEN visar 
föreningens samtliga intäkter och 
kostnader för perioden. Om 
intäkterna har varit större än 
kostnaderna uppstår ett överskott 
och omvänt ett underskott. 

STÄLLDA PANTER avser de 
pantbrev/fastighetsinteckningar 
som föreningen lämnat som 
säkerhet för erhållna lån. 

UPPLUPNA INTÄKTER är 
intäkter som tillhör 
räkenskapsåret men som 
föreningen inte erhållit likvid för 
per bokslutsdagen. 

UPPLUPNA KOSTNADER är 
kostnader som tillhör 
räkenskapsåret men för vilka 
föreningen inte har fått någon 
faktura per bokslutsdagen. 

VÄRDEHANDLING Uppgifter 
ur årsredovisningen kan 
behövas när bostadsrätten 
säljs. Spar din årsredovisning, 
det är en värdehandling!



	

Om Snickarbacken 

Bostadsrättsföreningen Snickarbacken finns i Sjöberg, Sollentuna. Här finns det 285 
lägenheter med terrass, balkong eller uteplats. De flesta i lamellhus men det finns 
också ett punkthus.  

Lägenheterna ligger vackert uppe på en höjd med utsikt över Edsviken. Mellan 
föreningen och vattnet ligger ett skogsområde där det går att motionera eller 
promenera med hunden. För sommarens bad ligger badstränder vid Edsviken och 
Rösjön nära. 

I bostadsområdet finns en förskola och en kvartersgård som bland annat erbjuder 
möjligheter till styrketräning och bastu. Närmaste centrum med mataffär och skola är 
Sjöbergs centrum dit du går på dryga fem minuter. Därifrån går det också bussar mot 
Sollentuna, Kista, Mörby eller Täby. Med bil är det nära till både E4:an och E18.  

 

Adress: BRF Snickarbacken, Sidensvansvägen 63, 192 55 Sollentuna 
Hemsida: http://www.snickarbacken.com/ 

 

Snickarbacken 

Sollentunas pärla 
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