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1  Föreningen 
 
Bostadsföreningen Ymer U.P.A. registrerades 
den 14 september 1923. En dryg månad senare 
köptes fastigheten Fålhagen 34:2 in. Året därpå 
stod bostadshusen färdiga. 
 
Föreningen omregistrerades 1984 till bostads-
rättsförening (717600-1175) och en anpassning 
av stadgarna till den då nya bostadsrättslagen 
skedde 1993. I föreningens nuvarande stadgar 
(registrerades 2006-08-21) är ändamålet ”att främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen genom 
att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter 
och lokaler under nyttjanderätt och utan tids-
begränsning”. Upplåtelse sker endast till fysis-
ka personer. 
 
Föreningen hyr även ut reserverade parker-
ingsplatser med tillgång till el-plint, främst till 
medlemmar, men också – i mån av tillgång – 
till externa brukare. 
 
 
2  Fastigheten 
 
Föreningen äger alltjämt fastighet Fålhagen 
34:2 i Uppsala domkyrkoförsamling, med ga-
tuadresserna Ymergatan 7A-B och Väder-
kvarnsgatan 39A-B. Fastigheten omfattar totalt 
4.032 kvadratmeter. 
 
De två bostadshusen i sten från 1924 är ritade 
av byggnadsingenjör Simon Lindsjö (1886-
1952). På fastigheten finns även ett sophus tilli-
ka förråd i trä. På gården – som torde vara Fål-
hagens största privata park – finns dessutom 
lekplats, gräsytor med flera bärsåser, en skulp-
tur av J. Stening (i privat ägo), grusgångar och 
29 parkeringsplatser, varav 27 med el-plint. 
 
Bostadsrättsföreningen Ymers fastighet är be-
läget i ett område som 1988 av fullmäktige i 
Uppsala kommun benämns såsom ”särskilt 
värdefull bebyggelsemiljö”, med följande mo-
tivering: 
 
Ett bostadsområde som till form och innehåll, 
med iögonfallande exempel sammanfattar det 
tidiga 1900-talets bostadsutveckling; en repre-
sentativ 10- och 20-talsbebyggelse med ett be-
tonat och väl hanterat formspråk; en individu-
alistisk arkitektur inom en sammanhållen ram 
där gatugrönska och trädgårdsplaneringar bi-
drar till en dekorativ klassicerande ordning. 
Området var det första i Uppsala som blev en-
hetligt utbyggt med föreningshus och bildade 

mönster för kommande decenniers bostads-
byggande. 
 
Miljön anses av fullmäktige även konstnärligt 
värdefull och av mycket stort intresse, social- 
och kulturhistoriskt liksom arkitektoniskt och 
stadsplanemässigt. 
 
I kommunens översiktsplan från 2002 anges att 
”bebyggelsemiljöer, med tillhörande parker el-
ler enstaka byggnader, av särskilt kulturhisto-
risk värde ska bevaras och får inte förvanskas. 
Här avses bland annat de särskilt värdefulla 
bebyggelsemiljöerna enligt KF-beslut 1988”. 
 
Ymers Byggnader omfattar en total bostadsyta 
om 2.255 kvadratmeter, fördelade på 24 bo-
stadsrättslägenheter (se tabell 1). 
 
Tabell 1. 
Lägenheterna fördelade på storlek i kvadratmeter. 
 
Storlek Antal 
79 kvm 17 lägenheter 
118 kvm 1 lägenhet 
124 kvm 1 lägenhet 
131 kvm 1 lägenhet 
132 kvm 1 lägenhet 
134 kvm 2 lägenheter 
139 kvm 1 lägenhet 
 
Uppvärmning skedde ursprungligen genom 
vedeldning i kakelugnar, kaminer och spisar, 
men sker numer med vattenburen fjärrvärme. 
Ett tjugotal eldstäder är dock fortfarande kvar i 
fungerade skick. 
 
Sammantaget har fastigheten idag ett bokfört 
värde på 4,0 miljoner kronor, ett taxeringsvär-
de om 17,0 miljoner kronor och är pantsatt till 
4,5 miljoner kronor. 
 
Byggnaderna är fullvärdesförsäkrad hos IF 
skadeförsäkring AB och föreningen är medlem 
i SBC. Föreningens ekonomiska förvaltning 
har under året skötts av Firma Mediator fastig-
hetskonsult, och den tekniska förvaltningen 
ombesörjs av UBC Teknisk förvaltning i Upp-
sala AB. 
 
 
3  Medlemmar 
 
Under kalenderåret 2009 har fyra lägenheter 
bytt ägare och medlemmar, nämligen lägenhet 
nummer 5, 8, 10 och 14. Det genomsnittliga 
kvadratmeterpriset för överlåtelsen av dessa 
lägenheter uppgick till 31.191 kronor. 
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En gemensam städdag arrangerades söndagen 
den 17:e maj. För dem som inte hade möjlighet 
att delta fanns arbetsuppgifter anslagna på in-
sidan soprumsdörren. Städdagen avslutades 
med en gemensam middag i trädgården, där fö-
reningen bjöd på dryck. 
 
 
4  Styrelsens arbete 
 
Vid 2009 års stämma avtackades Gunilla Grass 
Renn (ledamot 2004-2009) och Eric Magnusson 
(ledamot 2006-2009), efter lång och trogen tjänst. 
En ny styrelse formades av Josef Pallas (ordfö-
rande), Sofia Cars, Lotten Franks, Katarina 
Yuen Lasson (sekreterare), Henrik Hagblom (kas-
sör) och Anita Persson (suppleant). 
 
I november 2009 flyttade Josef Pallas (ledamot 
2007-2009) och utträdde i och med detta ur sty-
relsen. Samtidigt utträdde även Lotten Franks 
(ledamot 2008-2009), av personliga skäl. Ordfö-
randeskapet överfördes till Henrik och Anita 
inträdde som ordinarie ledamot. Som förstärk-
ning av styrelsen adjungerades därmed Jan Sö-
derlund och Henrik Hamelius som ledamöter. 
 
Föreningens styrelse har under kalenderåret 
haft 15 protokollförda sammankomster. 
 

 
 
Från vänster: Josef Pallas, Henrik Hagblom, Anita Pers-
son, Lotten Franks, Sara Altéus (revisor), Sofia Cars & 
Katarina Yuen Lasson. 
 
 
4.1 Underhåll 
 
Underhållsåtgärder, som fortfarande är fö-
remål för avskrivningar, är byte av av-
loppsstammar (1993), markarbeten (2002), 

byggandet av stenmuren (2007) och regler-
central (2007). 
 
Under året har styrelsen låtit utarbeta en un-
derhållsplan. Planen, som anges i prisläge feb-
ruari 2009, omfattar insatser till ett värde av 
cirka 2,6 miljoner kronor under perioden 2010-
2019, eller i genomsnitt cirka 258.000 kronor 
per år. 
 
Enligt föreningens stadgar (38§) ska avsättning 
ske till fond för yttre underhåll enligt under-
hållsplan. Inom några år väntas så också kunna 
ske fullt ut, efter att medlemsavgifterna suc-
cessivt anpassats. 
 
 
4.2 Energideklaration 
 
Styrelsen har under året låtit Energibesiktning-
ar EMTD AB genomföra den lagstadgade 
energideklarationen. Deklarationen visar att fö-
reningens energianvändning uppgår till 147-
148 kWh/m² per år, varav 7 kWh/m²/år är 
elektricitet. Liknande hus sägs förbrukar 135–
165 kWh/m²/år. Vi ligger alltså rimligt bra till. 
 
Under året har styrelsen även låtit både Sie-
mens och Vattenfall se över föreningens vär-
mecentral. Ingen av dem har föreslagit några 
större åtgärder. De förslag som väckts vid 
energibesiktningen anses ekonomiskt tvek-
samma. 
 
 
4.3 Finansiering 
 
Två av föreningens lån har placerats om till 
rörlig ränta under året och våra likvida medel 
är numer räntebärande. 
 
 
4.4 Förvaltningen i övrigt 
 
En arbetsordning för styrelsen har utarbetats, 
där årets större återkommande ärenden framgår 
och ansvarsområden börjat definieras. I arbets-
ordningen har även inarbetats regler för attes-
ter, vilket är grunden för styrelsens interna 
kontroll. 
 
En genomgång av föreningens löpande leve-
rantörsavtal har också genomförts under året, 
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där dessa samlas och gjorts tillgängliga elek-
troniskt för styrelsens ledamöter. 
 
Styrelsens arbete består annars av stort och 
smått. Under året har styrelsens bland annat lå-
tit spola stuprören, sett till att träd har besku-
rits, tätat en takläcka, hyrt ut parkeringsplatser, 
rensat avlopp, sanerat och polisanmält klotter, 
registrerat föreningens lägenheter i Lantmäte-
riets register, skickat in taxeringsuppgifter och 
anskaffat reservdelar till föreningens studsmat-
ta. Som vanligt har styrelsen också planterat 
om i krukorna framför alla entréer under hös-
ten och införskaffat julgranar. En garantibe-
siktning har dessutom skett av muren. Därtill 
har styrelsen dinerat på restaurangerna Peppar, 
Peppar och på Jay Fu´s. 
 
Styrelsens kan numera även nås på via e-post-
adressen: brfymer@gmail.com 
 
 
5  Förslag till resultatdisposition 
 
Bostadsrättsföreningen Ymers ekonomiska re-
sultat för 2009 var +36.445 kronor. Utifrån 
detta och kravet på avsättningar till yttre un-
derhållsfond föreslår styrelsen föreningsstäm-
man följande beslut: 
 
Balanserade vinstmedel +14.609 
Årets resultat +36.445 
Reservering till yttre underhållsfond −27.054  
Nyttjande av yttre underhållsfond 0 
Att i ny räkning överförs +24.000 
 
Föreningens yttre reparationsfond skulle i så 
fall summera till 171.415 kronor och fritt eget 
kapital värderas till 24.000 kronor. 

6  Resultaträkning 
 
Resultaträkning 2009 2008 
 
INTÄKTER 
Nettoomsättning 
 Årsavgifter 984.312 984.312 
 Hyresintäkter 55.278 40.822 
Summa nettoomsättning 1.039.590 1.025.134 
 
Övriga rörelseintäkter 476 54 
SUMMA INTÄKTER 1.040.066 1.025.188 
 
RÖRELSENS KOSTNADER 
Kostnader för fastighetsförvaltning 
 Driftskostnader (not 1) -592.142 -540.270 
 Administrationskostnader -31.250 -30.000 
 Fastighetsskatt (not 2) -30.528 -28.800 
Summa fastighetsförvaltning -653.920 -599.070 
 
Reparations- & underhållskostnader 
 Reparationer -22.762 -24.642 
 Planerat underhåll -18.200 -53.334  
Summa reparationer & underhåll -40.962 -77.976 
 
Personalkostnader (not 3) -20.796 -21.905 
 
Avskrivningar, materiella tillgångar 
 Fastigheten -151.127 -166.627 
 Inventarier & installationer -13.175 -13.175 
Summa materiella avskrivningar -164.302 -179.802 
 
RÖRELSERESULTAT 160.086 146.435 
 
Resultat från finansiella poster 
 Ränteintäkter 177 7.934 
 Räntekostnader -123.753 -200.455 
Summa finansiella poster -123.576 -192.521 
 
RESULTAT EFTER 
FINANSIELLA POSTER 36.510 -46.086 
 
Statlig inkomstskatt -65 -2.194 
ÅRETS RESULTAT 36.445 -48.280 
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7  Balansräkning 
 
Balansräkning 2009 2008 
 
TILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar 
 Fastigheten (not 4) 3.953.069 4.104.196 
 Inventarier (not 5) 40.875 54.050  
Summa anläggningstillgångar 3.993.944 4.158.246 
 
Finansiella anläggningstillgångar 
 Insats SBC 2.800 2.800 
 
Omsättningstillgångar 
 
Kortfristiga fordringar 
 Övriga kortfristiga fordringar 3.085 8.639 
 Förutbetalda kostnader/ 
 upplupna intäkter (not 6) 33.624 54.623 
Summa kortfristiga fordringar 36.709 63.262 
 
Kassa och bank 388.023 302.955 
SUMMA TILLGÅNGAR 4.421.476 4.527.263 
 
 
EGET KAPITAL & SKULDER 
Bundet eget kapital 
 Insatskapital & upp- 
 låtelseavgifter (not 7) 310.756 310.756 
 Yttre reparationsfond 144.361 146.695 
Summa bundet eget kapital 455.117 457.451 
 
Fritt eget kapital 
 Balanserat resultat 14.609 60.555 
 Årets resultat 36.445 -48.280 
Summa fritt eget kapital 51.054 12.275 
 
Långfristiga skulder 
 Skulder till kredit- 
 institut (not 8) 3.661.970 3.742.133 
 
Kortfristiga skulder 
 Kortfristig skuld 
 till kreditinstitut 90.888 102.076 
 Leverantörsskulder 84.009 77.974 
 Egna skatteskulder 2.264 7.674 
 Personalskatt 479 405 
 Sociala avgifter 502 437 
 Upplupna kostnader/för- 
 utbetalda intäkter (not 9) 6.447 29.836 
 Förskottsinbetalda  
 hyror/avgifter 68.746 97.002 
Summa kortfristiga skulder 253.335 315.404 
 
SUMMA EGET 
KAPITAL & SKULDER 4.421.476 4.527.263 
 
 
Ställda panter 
 Fastighetsinteckningar  4.475.100 4.475.100 
 Ansvarsförbindelser Inga Inga 
 

8  Redovisnings- & värderingsprinciper 
 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsre-
dovisningslagen och Bokföringsnämndens all-
männa råd. Inkomster och utgifter är periodise-
rade enligt god redovisningssed. 
 
Tillgångar och skulder har värderats till an-
skaffningskostnaden. Fordringar har upptagits 
till det belopp som beräknas inflyta. Avskriv-
ning av anläggningstillgångar baseras på ur-
sprungligt anskaffningsvärde och beräknade 
ekonomiska livslängd. Belopp anges i hela 
svenska kronor (SEK). 
 
 
9  Noter 
 
Not 1 – Driftskostnader 
 
Driftskostnader 2009 2008 
Fastighetsskötsel 113.772 109.712 
Övriga fastighetskostnader 16.322 15.252 
Obligatoriska besiktningar 12.488 0 
Elektricitet 45.640 38.245 
Värme 240.252 231.267 
Vatten 48.004 43.807 
Sophämtning 27.795 27.019 
Försäkringar 26.180 23.235 
Kabel TV 32.444 30.640 
Övriga fastighetskostnader 29.245 21.093 
Summa 592.142 540.270 
 
 
Not 2 – Fastighetsavgift 
 
Fastighetens värdeår är 1929, vilket ger en 
kommunal fastighetsavgift för 2008 på maxi-
malt 1.200 kronor per lägenhet. För 2009 är 
motsvarande avgift max 1.272 kronor. 
 
 
Not 3 – Personalkostnader 
 
Under året har föreningen haft en (1) kvinnlig 
deltidsanställd lokalvårdare. 
 
Personalkostnader 2009 2008 
Arvoden, lön & övriga 
ersättningar till styrelse 0 0 
Löner & andra ersättningar  
till anställda 15.948 16.550 
Summa löner & arvoden 15.948 16.550 
Sociala avgifter 4.848 5.355 
Summa löner, arvoden 
& sociala avgifter 20.796 21.905 
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Not 4 – Fastigheten 
 
Fastigheten betecknas Fålhagen 34:2, Uppsala 
kommun, och omfattar 4.032 kvadratmeter, 
med en bostadsyta om 2.255 kvadratmeter. 
 
Taxeringsvärde 2009 2008 
Byggnadsvärde 11.800.000 11.800.000 
Markvärde 5.200.000 5.200.000 
Summa taxeringsvärde 17.000.000 17.000.000 
 
Hela fastighetens taxeringsvärde 2008 och 
2009 avser bostäder. 
 
Bokförda värden 2009 2008 
 
Byggnader 355.091 355.091 
Ingående ackumulerade 
avskrivningar -336.407 -329.305 
Årets avskrivningar -7.102 -7.102 
Utgående ackumulerade  
avskrivningar -343.509 -336.407 
Utgående restvärde enligt plan 11.582 18.684 
 
Renovering 4.241.060 4.241.060 
Ingående ackumulerade 
avskrivningar -1.223.961 -1.139.140 
Årets avskrivningar -84.821 -84.821 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -1.308.782 -1.223.961 
Utgående restvärde enligt plan 2.932.278 3.017.099 
 
Ventilationsåtgärder 155.000 155.000 
Ingående ackumulerade 
avskrivningar -155.000 -139.500 
Årets avskrivningar 0 -15.500 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -155.000 -155.000 
Utgående restvärde enligt plan 0 0 
 
Markarbeten 342.037 342.037 
Ingående ackumulerade 
avskrivningar -223.624 -189.420 
Årets avskrivningar -34.204 -34.204 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -257.828 -223.624 
Utgående restvärde enligt plan 84.209 118.413 
 
Mur  1.000.000 1.000.000 
Ingående ackumulerade 
avskrivningar -50.000 -25.000 
Årets avskrivningar -25.000 -25.000 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -75.000 -50.000 
Utgående restvärde enligt plan 925.000 950.000 
 
Summa bokförda värden 3.953.069 4.104.196 
 

Ventilationsåtgärderna är nu färdigavskrivna. 
Byggnader och renovering skrivs av med 2,0 
procent årligen, muren med 2,5 procent och 
markarbeten med 10,0 procent per år. 
 
 
Not 5 – Inventarier & installationer 
 
Bokförda värden 2009 2008 
 
Inventarier 93.975 93.975 
Ingående ackumulerade 
avskrivningar -86.125 -82.200 
Årets avskrivningar -3.925 -3.925 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -90.050 -86.125 
Utgående restvärde enligt plan 3.925 7.850 
 
Reglercentral 92.500 92.500 
Ingående ackumulerade 
avskrivningar -46.300 -37.050 
Årets avskrivningar -9.250 -9.250 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -55.550 -46.300 
Utgående restvärde enligt plan 36.950 46.200 
 
Summa bokförda värden 40.875 54.050 
 
Inventarier skrivs av med 20 procent årligen 
och reglercentralen med 10 procent per år. 
 
 
Not 6 – Förutbetalda kostnader & 
  upplupna intäkter 
 
Förutbetalt & upplupet 2009 2008 
Förutbetalda försäkringspremier 26.940 26.180 
Övriga upplupna kostnader 6.684 28.443 
Summa förutbetalt & upplupet 33.624 54.623 
 
 
Not 7 – Förändring av eget kapital 
 
Förändring Insatser/ Yttre Balans- Ut- 
av eget upplåtelse- reparat- erat gående 
kapital avgifter ionsfond resultat saldo 
Belopp vid 
årets ingång 310.756 146.695 60.555 -48.280 
Disposition av  
2008 års resultat  51.000 -45.946 48.280 
Ianspråkstagande 
av fond  -53.334 
Årets resultat    36.445 
Belopp vid 
årets utgång 310.756 144.361 14.609 36.445 
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