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I Föreningen 

Bostadsfåreningen Vmer U.P.A. bildades den 
II juni 1923 och omregistrerades 1984 till bo
stadsrättsforening. En anpassning av stadgarna 
genomfårdes 1993, till den då nya bostads
rättslagen. I fåren ingens nuvarande stadgar är 
ändamålet "att främja medlemmarnas ekono
miska intressen genom att i fåren ingens hus 
upplåta bostadslägenheter och lokaler under 
nyttjanderätt och utan tidsbegränsning". Upp
låtelse sker endast till fysiska personer. 

Föreningen hyr även ut reserverade parker
ingsplatser med tillgång till el-plint, främst till 
medlemmar, men också - i mån av tillgång -
t i II externa brukare. 

BrfVmer är sedan länge medlem i SBC. 

2 Fastigheten 

Föreningen köpte fastigheten Fålhagen 34:2 
får 7:50 kronor per kvadratmeter 1923. I sep
tember sam ma år togs det forsta spadtaget till 
bostadshusen, som då beräknades kosta 
277.000 kronor. 

Vmer var bland de fårsta att bygga fårenings
hus i Fålhagen, eller Södra Kvarngärdet och 
Vaksalastaden som området då kallades. Då 
stadsplan saknades, var utgångspunkten istället 
Kellgrens fårs lag från 1916. 

Tolv månader ener byggstart kunde medlem
marna nytta in i moderna lägenheter med torr
klosett, gasspis med ugn, kakelugnar i rummen 
och täljstenskamin i hallen . Badrum fanns i 
källaren, forutom i en av lägenheterna. Med
lemsinsatsen var då 3.000 kronor och avgiften 
for de dyraste lägenheterna - innerlägenheter
na en trappa upp - var 600 kronor per år. 

Föreningen äger alltjämt fastighet Fålhagen 
34:2 i Uppsa la domkyrkofårsamling, med ga
tuadresserna Vmergatan 7A-B och Väder
kvarnsgatan 39A-B samt med option på adres
sen Väderkvarnsgatan 37. Fastigheten omfattar 
totalt 4.032 kvadratmeter. På gården - som 
torde vara en av Fålhagens största privata par
ker - finns bland annat lekplats, gräsytor med 
nera bärsåser, en sku lptur av J. Stening (i privat 
ägo), grusgångar och 29 parkeringsplatser, var
av 27 med el-p lint. 

Idag är fastigheten belägen i ett område som 
1988 benämndes av fullmäktige i Uppsala 

kommun såsom en "särskilt värdefull bebyg
gelsemiljö". De ansåg dessutom miljön vara 
konstnärligt värdefull och av mycket stort in
tresse, socia lt- och kulturhistoriskt liksom arki
tektoniskt och stadsplanemässigt. 

2. I Byggnader 

Vmers två bostadshus av putsat tegel från 1924 
är ritade av byggnadsingenjör Simon Lindsjö -
en man fådd i Tierp 1886, mest känd for sina 
foreningshus i Fålhagen. I maj 1927 fanns sex
ton bostadshus i Fålhagens, varav Simon hade 
ritat nio. 

Lindsjös signum var hus som aldrig hade mer 
än två lägenheter per trapphusplan, vars kök 
och minsta rum vette mot entren (norr eller öster) 
och där de största rummen alltid hade solläge 
(söder eller öster). I lusen omslöt dessutom nästan 
alltid en inre gård, genom att vara placerade 
längs gatorna. 

Den totala bostadsytan är idag 2.255 kvadrat
meter, fårde lade på 24 bostadsrättslägenheter 
(se tabell I). 

Tabell I 
Lågenheternafordelade pa slor/eÄ l kvadratmeter 

Storlek Antal 
79 kvm 17 Htgcnhclcr 
118 kvm 1 lägenhet 
124 kvm 1 lägenhet 
131 kvm l lägenhet 
132bm l Higcnhct 
134bm 2 lägenheter 
139bm l lägenhet 

På Vmers fastighet finns även ett senare till 
kommet sophus tillika forråd i trä. 

I ett tjugotal av lägenheterna finns e ldstäder, 
nertalet med ursprungliga kakelugnar. Värme
ledningar drogs annars in 1936, till en kostnad 
av 26.240 kronor. Anläggningen i varje hus 
bestod då av tre Norrahammarspannor och en 
varmvattenberedare av koppar rymmande 600 
liter. Uppvärmningen idag sker med vattenbu
ren fjärrvärme. 

Sammantaget har fastigheten ett bokfort värde 
på 3,8 miljoner kronor (4.0 Mkr), ett taxerings
värde om 21,8 miljoner kronor (17.0 Mkr) och är 
pantsatt till 4,5 miljoner kronor (4.5 Mkr). 

Byggnaderna är fullvärdesfårsäkrade hos IF 
skadefårsäkring AB. 
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3 Medlemmar 

Föreningens årsstämma hölls torsdagen den 
15:e april, i Mediators lokaler på Kungsgatan 
16. Förutom all formalia diskuterades då bland 
annat frågan om kapitaltiiiskOlI . Något beslut 
all ändra hitillsvarande ordning fallades där
emot inte, då värdet aven ändring tycks svag. 

Den årligen återkommande fixardag anordna
des söndagen den 23:e maj, i el1 allt mer tillta
gande regn. För dem som inte hade möjlighet 
all delta fanns som vanligt uppgifter anslagna 
på insidan soprumsdörren. Med hänvisning till 
vädret nyttades grillfesten till söndagen den 
13:e juni . Men även denna dag spolierades av 
regn. Söndagen den 22:a augusti blev grillfes
ten slutligen av, i el1 strålande väder. 

Under kalenderåret 20 I O har 3 lägenheter byl1 
ägare, nämligen nummer 3, 18 och 21. Det ge
nomsnillliga kvadratmeterpriset för dessa upp
gick till 35.345 kronor (31.191 krlklm2009). Om
räknat skulle della innebära ett marknadsvärde 
om närmare 80 miljoner kronor för alla lägen
heter tillsammans. 

4 Styrelsens arbete 

Vid 20 I O års stämma avtackades Sofia Cars 
och Anita Persson, båda efter lång och mycket 
trogen tjäns!. En ny styrelse formades med 
Ilenrik Hagblom (ordflIrande & kassör), Katarina 
Yuen Lasson (sekreterare), Jan Söderlund (fogde), 

Ilenrik Ilamelius (fogdc) och Marianne Keller
man (Icdnmot) samt Emma Erling (suppleant). 

Under hösten nyttade Henrik Hamelius (Iägcn

het nummcr 18) och utträdde i och med detta ur 
styrelsen. Emma Erling (lägenhet nummer 21) in
trädde därmed som ordinarie ledamot under 
resten av 20 I O. 

Föreningens styrelse har under kalenderåret 
haft I I protokollförda sammankomster och har 
därutöver dinerat på två gånger på restaurang 
Jay Fu's. 

-I. IUnderhall 

Föreningens underhållsplan omfattar insatser 
till el1 värde av cirka 2,6 miljoner kronor under 

perioden 20 I 0-20 19, eller i genomsnill runt 
258.000 kronor per år (allt i prisläge februari 2009). 

Enligt föreningens stadgar (38§) ska avsättning 
ske till fond för yttre underhåll enligt under
hållsplanen. Inom några år kan så också ske 
fullt ut , om medlemsavgifterna successivt an
passas. 

Enligt planen har en tvättmaskin bytts i vardera 
hus och 27 nya motorvärmarUl1ag med tidstyr
ning installerats. De senare blir föremål för av
skrivning de kommande tio åren. 

Underhållsåtgärder som skrivs av sedan tidiga
re är byte av avloppsstammar (1993), markarbe
ten (2002), byggandet av stenmuren (2007) och 
reglercentral (2007). 

En inventering av föreningens förråd och cy
kelställ resulterade i ell tiotal cyklar som tycks 
sakna ägare. Dessa har anmälts till polisen, 
vilket innebär att de så småningom tillfaller fö
reningen, om ingen ägare hörs av. Ägarfrågan 
avgörs dock först 20 I I. 

Dörren i muren mot Väderkvarnsgatan har re
parerats, efter det all den blåst sönder. Garanti
reparationerna av muren har dessutom äntligen 
genomförts. Grindarna längs Ymergatan har 
också lagats. Dessutom har två nya grupper av 
trädgårdsmöbler köpts in, södra huset har fått 
en ny mangel och det norra en ny damsugare. 

Under årct har styrelsens även låtit hamla lin
darna, beskära bersåerna och reparera värme
centralen. Som vanligt har styrelsen också 
planterat om i krukorna framför alla entn,er 
och införskaffat två belysta julgranar. 

-1.2 Förvaltning 

Vintern 2010/2011 har en genomgång av vär
mesystemet påbörjats, i samarbete med kom
munens energirådgivare. Eli led i detta var att 
alla medlemmar mätte temperaturerna i sina 
lägenheter. Tillsammans blev det över tusen 
mätvärden! 

Föreningens ekonomiska förvaltning har under 
året skötts av Firma Mediator fastighetskonsult 
och den tekniska förvaltningen av UBC Tek
nisk förvaltning i Uppsala AB. 
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Den långfristiga finansieringen av föreningens 
tillgångar sker - förutom med eget kapital -
med hjälp av Stadshypotek AB och Swedbank 
AB. 

Föreningens hemsida (www.brymer.se) har hå l
lits uppdaterad av styrelsen och har vi sat sig 
vara till god nytta för de medlemmar som så lt 
under året - och förhoppningsvis för Er andra 
också. Det samma gäller styrelsens e-post
adress: brjj'mer@gmail. com 

S Förslag till resultatdisposition 

Bostadsrättsföreningen Ymers ekonomiska re
sultat för 20 lOvar + 12.0 15 kronor. Utifrån 
detta och kravet på avsättningar till yttre un
derhållsfond - och utifrån de investeringar som 
skett under 201 O - föreslår styrel sen förenings
stämman följande beslut: 

Balanserade vinstmedel 
Årets resultat 
Reservering till yttre underhållsfond 
Nyttjande av yttre underhåll sfond 

Att i ny räkning överförs 

+ 14 .609 
+ 12.015 
- 12.01 5 
+70.250 

+84.859 

Styrelsen föres lår att årets resultat i sin helhet 
reserveras till föreningens yttre underhållsfond . 
Samtidigt föreslås att fonden nyttjas för finan 
siering av de nyinköpta tvättmaskinerna. 

Föreningens yttre reparationsfond kommer i så 
fall att summera till I J 3. J 80 kronor och fritt 
eget kapital värderas till 24.000 kronor. 

Belopp inom parentes avserforegående år. 

6 Resultaträkning 

Resultaträkning 2010 

INTÄKTER 
Nettoomsättn ing 

Arsavgifter 1.033.476 
Ilyresilltäktcr 62.708 

Summa nettoomsättning 1 096184 

Övriga rörel seintäkter 100 

SUMMA INTÄKTER 1.096.284 

RÖRELSENS KOSTNADER 
Kostnader för fastighetsförvaltning 

Drifl.skoslnadcr (not I) -665.93 1 
Administrationskostnader -32.500 
Faslighetsavgifi (nol 2) -30.648 

Summa fastighetsförvaltning -729.079 

Reparations- & underhållskostnader 
Reparationer -18.675 
Planerat underhåll -72.250 

Summa reparationer & underhåll -90.925 

Personalkostnader (nOl 3) -21.744 

Avskrivningar, materiella tillgångar 
Fastigheten -151.127 
Inventarier & installationer -13. 175 

Summa materiella avskrivningar - 164.302 

RÖELSERESULTAT +90.234 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter O 
Räntekostnader -78.219 

Summa finansiella poster -78.2 19 

RESULTAT EFTER 
FINANS IELLA POSTER + 12.0 15 

Statlig inkomstskatt O 
ARETS RESULTAT +12.015 
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2009 

984 .312 
55.278 

1.039.590 

476 

1.040.066 

-592.142 
-31.250 
-30.528 

-653.920 

-22.762 
-18.200 

-40.962 

-20.796 

-151.127 
- 13.175 

-164.302 

+ 160.086 

177 
- 123 .753 

- 123.576 

+36.5 10 

-65 

+36.445 



7 Balansräkning 

Balansräkning 2010 

TILLGANGAR 
Materiella 81lUtggningslillgångar 

Fastigheten (fiOl -I) 3.801.942 
Inventarier (not 5) 111.454 

Summa anläggningstillgångar 3.913 .396 

Finansiella anläggningstillgångar 
Insats SBC 2.800 

Omsättningstil lgångar 

Kortfristiga fordringar 
Övriga kortfristiga fordringar 4.579 
Förutbetalda kostnaderl 
upplupna intäkter (not 6) 73.662 

Summa kortfristiga fordringar 78.241 

Kassa och bank 470.590 

SUMMA TILLGANGAR 4.465.027 

EGET KAPITAL & SKULDER 
Bundet eget kapital 

Insatskapitui & upp~ 
låtclscavgificr (lIot 7) 310.756 
Yttre reparationsfond 171.415 

Summa bundet eget kapital 482.171 

Fritt eget kapitui 
Balanserat resultat 24 .000 
Arets resultat 12.015 

Summa ffilt eget kapital 36.015 

Långfristiga sku lder 
Skulder till kredit-
institut (nOl 8) 3.546.506 

Kortfristiga skulder 
Kortfristig skuld 
till kreditinstitut 103.176 
Lcvcrantörssku Ider 206.921 
Egna skatteskulder 2.573 
Personalskatt 405 
Sociala avgifter 424 
Övriga kortfristiga skulder 3.560 
Upplupna kostnader/för-
utbetalda intäkter (not 9) 9.443 
Förskottsinbetalda 
hyror/avgitler 73 .833 

Summa kortfristiga skulder 400.335 

SUMMA EGET 
KAPITAL & SKULDER 4.465 .027 

StAlIda panter 
Fastighetsinteckll ingar 4.475.100 
Ansvarsförbindelser Inga 

2009 

3.953.069 
40.875 

3.993 .944 

2.800 

3.085 

33.624 

36.709 

388.023 
4.421.476 

310.756 
144 .361 
455.117 

14 .609 
36.445 

51.054 

3.661.970 

90.888 
84 .009 

2.264 
479 
502 

O 

6.447 

68.746 

253.335 

4.421.476 

4.475.100 
Inga 

8 Redovisnings- & värderingsprinciper 

Årsredovisningen har uppräl1ats enligt Årsre
dovisningslagen och Bokföringsnämndcns 
allmänna råd. Inkomster och utgifter är perio
diserade cnligl god rcdovisningssed. 

Tillgångar och sku lder har värderats till an
skaffni ngskostnaden . Fordringar har upptagits 
till det belopp vanned de beräknas inflyta. Av
skrivning på anläggningsIiIIgångar baseras på 
ursprungligt anskafTningsvärde och beräknad 
ekonomisk livs längd . 

Belopp anges i hela svenska kronor (SEK). 

9 Noter 

Not / Driftskostnader 

Dri tlskostnnder 2010 2009 

Fastighetsskötsel 115.000 113.772 
Övriga fastighetskostnader 45.592 16.322 
Obligatoriska besiktningar O 12 .488 
Elektricitet 43 .206 45 .640 
Värrne 304.634 240.252 
Vatten 39.747 48.004 
Sophämtning 27.807 27.795 
Försäkringar 26.940 26.180 
Kabel rv 32.695 32.444 
Förbrukn ingsinventarier 14 .230 O 
Övriga fastighetskostnader 16.080 29.245 

Summa 665.931 592.142 

Not 2 Fastighe/savgift 

Fastighetens värdeår är 1929, vilkcl ger en 
kommunal fastighetsavgift för 2009 på maxi
malt 1.272 kronor per lägenhet. För 20 I O är 
motsvarande avgift max 1.277 kronor. 

No/3 Persona/kos/nader 

Under året har föreningen haft en (I) kvinnlig 
deltidsanställd lokalvårdare. 

Personalkostnader 2010 2009 

Arvoden. lön & övriga 
ersättningar till styrelse O O 
Löner & andra ersättningar 
till anställda 16.550 15.948 
Summa löner & arvoden 16.550 15.948 
Sociala avgitler 5.194 4.848 

Summa löner. arvoden 
& sociala avgifter 21.744 20.796 
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Not 4 - Fastigheten 

Fastigheten betecknas Fålhagen 34:2, Uppsa la 
kommun, och omfattar 4.032 kvadratmeter, 
med en bostadsyta om 2.255 kvadratmeter. 

Taxeringsvärde 20 10 2009 
Byggnadsvärde 14.800.000 11.800.000 
Markvärde 7.000.000 5.200.000 
Summa taxeringsvärde 2 1.800.000 17.000.000 

Hela fa stighetens taxeringsvärde 2009 och 
20 I O avser bostäder. 

Bokförda värden 

Byggnader 

Ingående ackumulerade 
avskrivningar 
Arets avskrivningar 
Utgående ackumulerade 
avskrivn ingar 

Utgående restvärde en ligt plan 

Reno\'eril1g 

Ingående ackumulerade 
avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

Utgående restvärde en ligt plan 

MarklIrbeten 
Ingående ackumulerade 
avskrivningar 
Arets avskrivningar 
Utgående ackumulerade 
avskri vningar 

Utgående restvärde en ligt plan 

Mil,. 

Ingående acku mulerade 
avskrivningar 
Arets avskrivningar 

Utgående ackumulerade 
avskrivningar 
Utgående restvärde en ligt plan 

Summa bokförda värden 

20 10 2009 

355.09 1 355.091 

-343 .509 -336.407 
-7. 102 -7. 102 

-350.6 11 -343 .509 

4.480 I 1.582 

4.241.060 4.241.060 

-1.308.782 -1.223.961 
-84.821 -84.821 

-1.393 .603 -1.308.782 

2.847.457 2.932.278 

342.037 342.037 

-257.828 -223.624 
-34 .204 -34.204 

-292.032 -257.828 

50.005 84.209 

1.000.000 1.000.000 

-75.000 -50.000 
-25.000 -25 .000 

-100.000 -75.000 
900.000 925.000 

3.80 1.942 3.953.069 

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 

Bokfdrda värden 20 10 2009 

Inventarier 93.975 93.975 
Ingående ackulllulerade 
avskri vn ingar -86. 125 
Arets avskrivn ingar -3.925 -3.925 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -93.975 -90.050 
Utgående restvärde enligt plan O 3.925 

ReglereelItral 92.500 92.500 
Ingående ackumulerade 
avskri vningar -55.550 -46.300 
Arets avskrivningar -9.250 -9.250 
Utgående ackumulerade 
avskrivn ingar -64.800 -55.550 
Utgående restvärde enligt plan 27.700 36.950 

Moton'ärmare 83754 O 
Ingående ackulllulerade 
avskrivningar O O 
Arets avskrivningar O O 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar O O 
Utgående restvärde enligt plan 83.754 O 

Summa bokfdrda värden 111.454 40.875 

Inventarier skrivs av med 20 procent årligen 
och reglercentralen med 10 procent per år. 

Nya motorvärmaruttag till parkeringsplatserna 
har uppfö.ts under året. De blir föremål för av
skrivning med 10 procent per år från och med 
20 II. 

Not 6 - Förutbetalda kostnader & 
upplupna intäkter 

Förutbetalt & upplupet 
Förutbetalda försäkringspremier 
Övriga upplupna kostnader 
Summa förutbeta ll & upplupet 

20 10 
29.892 
43 .710 

73.662 

2009 
26.940 
6.684 

33.624 
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Not 7 - Förändring av eget kapital 

Förändring Insatserl Yttre Balans-
av eget upplåtelse- reparal- crat 
kap ita l avginer ionsfond resu ltat 

Belopp vid 
årets ingång 3 10.756 144.36 1 14.609 
Disposition av 
2009 års resultat 27.054 9.39 1 
Janspråkstagande 
av rond -53.334 
Årels resultat 
Belopp vid 
årets utgång 3 10.756 17 1.4 15 24 .000 

~~ 
Henrik Hagblom 
St) Tc lscns ordförande & kassör 

Ut-
gående 

saldo 

36.445 

-36.445 

12.0 15 

12.0 15 

Not 8 Skulder till kreditinstitut 

Kreditinstitut Räntcjuslcring Ränta 
Stadshypotek 20 11 -02-03 2.470% 
Stadshypotek 20 12-09-0 1 3.070"10 
Stadshypotek 20 11 -09-0 1 4.460% 
S\\cdbank 20 11-03-28 2.700"10 
Summa fast ighetslån 

Kortfristig del av fastighets-
lån - nästa års amortering 

Summa långfristiga IAnesku lder 

Not 9 Upplupna kostnader & 
förutbetalda intökter 

Uppl upet & l'örutbetalt 

Upplupen räntekostnad 
Övriga upplupna kostnader 
Summa upplupet & förutbetalt 

2010 

9.058 
385 

9.443 

Skuld 

1.547.496 
435.328 
434.608 

1.232.250 

3.649.682 

- 103. 176 

3.546.506 

2009 

6.447 
O 

6.447 

Uppsa la 20 1 1-04-13 

~/~o( __ 
Kit'a;i;;V uen Lasson 

St) rclsclls sekreterare 

~d"Jp 
Marianne Kellerman 

Styrelseledamot 

Rev is ionsberättelse har avgivits 20 l l -04- ~i? 

-
Jose Ilas 

Förtrocndcvald re' isor 
\ 

Faslslä IIclsci 1\ Iyg 

Undertecknad styrelseledamot inlygar hänned all resultat- och balansräkningen fa sIstälits på ordinarie 
föreningsstämma 201 l -OS-03. Stämman godkände då även styrelsens förslag till resultatdisposition. 

Uppsa la 20 l I-OS-03 ' 

Henrik Hagblom 
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Revisionsberättelse för bostadsrättsföreningen Ymer (717600-1175) 

lag har granskat Brf Ymers räkenskaper, årsredovisning samt styrelsens förvaltning för 
räkenskapsåret 2010. Granskningen har inte givit anledning till någon erinran. 
Årsredovisningen har upprättats enligt bokföringslagen. 

I ag tillstyrker därför: 

att resultat- och balansräkningen fastställs enligt styrelsens förslag, 
att resultatet balanseras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Uppsala 2011-04-28 
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