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1 Förenin gen
I feb ruari 1923 togs ett initi ati v att lösa e n del
av de n svå ra bostadssit uati onen i Uppsala. V id
ett möte i j uni bi ldades därmed Bostadsföre ninge n Ymer u.p.a. Efte r en lå ng korrespo ndens m ed Kung lig Maj estäts befal lningshava nde ( Län sstyrelsen) o m stadgarna, registrerades före nin ge n den 14 septe<nber 1923. En
dryg månad se na re t ill de lades förenin gen tomt
numm e r 2 i kvarte ret Ym er - m ark so m Uppsala stad förvärvat vid laga skift e 186 1.
Yme r omregistrerades 1984 t ill bostadsrättsfö ren ing och en moderni seri ng av stad garna

Fasti ghete n to rde dess utom fortfara nde inrym ma en av Fålhagens störs ta privata parker
med bl a nd a nn at lekpl ats, gräs ytor med bersåer, grusgångar och 29 parkeringsp latse r,
varav 27 med e l-pli nt.

2. 1 Byggnader
Hösten 1924 stod huse n fa rdi ga inne hålla nd e
moderna lägen heter med to rrk losett, ved och

gass p is m ed ug n, kake lug na r i rum men oc h
ka m in i halle n. Ym er va r därmed fö rst med
fö renings hus i Fålhage n oc h är om rådets äldsta
bostads[ rätts l fö re n i ng.

ge nom fördes 1993. D et nu vara nde än da målet

är "att främja medlemmarnas ekonomiska int resse n genom att i fö ren inge ns hus upplåta bostadsläge nh eter och lokale r un der nyttj a nderätt
och utan tidsbegränsni ng". Upp låte lse ske r
endast t ill fysiska perso ne r.

Yme rs två bostads hus av putsat tege l ä r ritade
av byggnads ingenj ör Simon Lindsj ö ( J886·
J952), kän d fö r s ina fö re nings h us i Fålhage n.
A rkitekturen har barocki ns pirerade detaljer
såso m vi ndskupor med vo luter, tra pphus fronto ner, hörn kedj or m odell e rade i slätpu ts och

2 Fastigheten

smidda ankarsl utar. Husen va r ursprungligen
tu nt slam made i varmt gulröda nyanser.

På Luc iadagen 1923 m ättes fasti g hete n upp til l
4 .032 kvadratmeter (eller 45.793 qvadtratfot), vilket stå r sig ä n idag. Då hette dock Ymergata n
Östra Bäfve rn sgata n och Maraielundsgatan
hette Östra Kålsängsgatan.

Unde r I 990-talet utö ka bostad sytan t ill vi ndarna, v ilke t änd rade det ursprung liga idealet lika stora läge nh ete r för alla. Den to ta la bostadsytan ä r idag 2.255 kvadratm eter, fördelad e på 24 lägenheter, va rav 8 etage (se tabell J).
Tabell J.
Antal lägenheter och storlekar i kvadratmeter.

,.

•

•

..

-- ...,. '

,
~

._--

--=. ._.:.;;;--; ::==

----•

Storlek
79 J..'vm
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11 8 kvm
124 kvm
13 1 kvm
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132 kvm

(varav 2 är sammanbyggda) 17 lägenh eter

llägenh el
l lägenhe t

l lägenhet
,

134 kvm
139 kvm

l lägenhet
2 lägen heter

I läge nhet

På fastigheten fi nns äve n ett se na re ti ll kom m et
soph us, tilli ka fö rråd , i trä.

Karrajrånjas femätningen Lucia-dagen 1923.

Fören ingen äger alltjäm t samma fastighet med

gat uadressern a Yme rgatan 7A-B oc h Väderkvarn sgatan 39A- B (samt optionema Väderkvamgatan 37 och MarieIundsgatan 6).

Sedan 1988 är fastig hete n belägen i ett område
som av ful lmä kt ige i Uppsala kommun benäm ns som "särsk il t värdeful l bebyggelsemiljö". Vå r m iljö anses kons tn ärli gt vä rdefull
och av m yc ket stort intresse socialt, kulturhi-

stori skt, ark itektoniskt och stadspl anemässigt.

Antal

Sam ma ntaget har fas t ig hete n ett bok fört värd e
på 3,5 miljoner kronor (3,7 Mkr 20J J), ett taxeri ngs värde på 2 1,8 m i Ij one r krono r (2 J,8 Mkr
20 JO) och är pantsatt ti ll 4,5 milj o ne r kro nor
(4 ,5 Mkr 20 J J). Byggnade rn a är fullvä rdes fOrsäk rade hos IF skadefö rsäkring A B.

2.2 FörbällringsåJgärder
När staden ordn at rö rl ed ninga r, installe rades
vatte nklosetter 1929 . Några år se na re anskaffades också elektriska tvättm aski ner. C e ntral -
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vä rme drogs in 1936. Idag finns ett tjugotal
fungerande eldstäder i lägenheterna. Uppvärmningen i övrigt är vattenburen fjärrvärme.

Den årl igen återkommande fixardage n anordnades söndagen den 27:e maj, i vackert väder.
Dagen avslutades som va nl igt med grill fest.

Under de tre senaste decennierna har fOljande
mer omfattande fOrbättringsåtgärder genom-

Under 20 12 har en ( I) lägenheter bytt ägare
(numm er 24) .

förts (i bok stavsordning):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 Styrelsens arbete

Bredbandsnät (2000)
Bu llersanering, extra glas ( 1996)
Elnät ( 1987, 1990, 1992- 1993)
El-plintar ti ll p-platser (1997, 20 10)
Entredörrar ( 1995)
Fasadre novering (1 984)
Fönsterrenovering (1984, 1995, 1997, 2005)
Gårdsbelysning (2007)
Kabel-TV ( 1990, 2005)
Kodlås ( 1992 , 2008, 20 12)
Lekplats ( 1997, 2008)
Markanläggn ing (2002)
Muren mol Väderkvarnsgatan (2006-2007)
Nyc kelsystem (1998)
Radonsanering (2004)
Reglercentral (2004)
Rökkanaler ( 1997, 2006)
Rör- & stambyte ( 1992)
Uthus (1982-1983, 1992 , 2006-2007)
Vent il ation ( 1998)
Vindläge nheter ( 1993 - 1994, 1996-1 998)

Föreningens styrelse har under ka lenderåret
haft I I protokollförda sammankomster och har
därutöver dinerat på Brasseri Höganäs och restaura ng Peppar Peppar. I övri gt har styrelsens
ledamöter ingen ersättn ing från föreningen.

Utöver underhållsplanen har styrelsen svarat
för löpande skötsel, unde rhåll och reparationer.
Bland annat har översynen av brandskyddet
slutfOrts och nya brandsläckare installerats.
Föreningens ekonomi ska fOrvaltn ing har under
året skötts av Firm a Medi ato r fastighets konsult
och den tekn iska förv altn ingen av UBC Tekni sk förvaltn ing i Uppsala AB . Brf Ymer är
dessutom sedan länge medlem i Bostadsrätterna (tidigare S[J C).
D en långfristi ga finan sieringen sker - föruto m

med eget kapital - genom No rdea Bank AB,
Stadshypotek AB och Swedbank AB.

3 Med lemmar

5 Förslag till.resultatdisposition

Föreningen s årss tämma hölls den 25:e april,

som va nligt i Mediators lokaler. Förutom de
obligatoriska besluten tillsatte stämman en arbetsgrup p med uppgiften att undersöka möj li ga
påh itt vid föreningens 90-års-jubileum 2013.
Vid 201 2 års stämm a avtackades Katarina
Yuen Lasson från styrelsen, efte r en rantastisk
insats sedan 2009 . Till ny sty relse valdes Henrik Hag bl om, Jan Söderlund, Johan AxelNilsson, Madelaine Boberg och Roger Himmel skö ld. Som ersättare valdes Sara Ande rsson. Där utöver har styrel sens haft god hjälp av
andra medlemmar; ingen nämnd, ingen glömd.

Till fören ingens valberedn ing utsågs Inge
Karl sson och Lotten Franks. Till föreningen s
rev isor valdes Wiklands rev isionsbyrå AB.

Bostadsrättsföreningen Ymers ekonomi ska resultat för 20 12 var + 160.505 kronor. Ulifrån
detta och kra vet på avsättningar li ll ytt r" \1Ilderhållsfond före slår styre lsen fO reningsslämman fö ljande bes lut:
Balanserade vinstmedel
A rets resultat

Reservering till yttre underh åll sfond
Nyujande av yure underhå lls fo nd
Au i nv räknin g ö verfdrs

-

-

+24.000
+ 160.505
- 160.505

O
+24.000

Styrelsen före slår att årets resultal i sin helhet
reserve ras till föreningens yl tre underhållsfond.
Föreningens yttre reparationsfond kommer i så
fall att summera till 455 .087 kronor och fritt
eget kap ital värderas till 24.000 kronor.
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7 Balansräkning

6 Resultaträkning
Resu ltaträkning

2012

20 I I

INTÄKT ER

Bal ansräkn ing

20 12

20 II

3.653.437

Årsavgifter
Hyresintäkter
Summa nettoomsättnin g

1.1 34.965
63 .430
1. 198.395

1.085.256
59.459
1.1 44.7 15

TILLG ÅNGAR
Materi ell a an läggningstillgångar
Fastigheten (not 4)
3.527.8 15
inventarier (n ol 5)
76.204
Summa anl äggningstillgångar 3.604.0 19

Övri ga rörelseintäkter

200
1. 198.595

7.939
1.1 52.65 4

Fin ansiel la an läggningsl illgångar
Insats SBC

Nettoomsättning

SUMMA INTÄ KT ER

Kostnader fOr fastigh etsförva ltning
Driftskostnader (not /)
-665.863

Faslighelsavgift (not 2)
Summa fasti ghetsförvaltning

2.800

2.800

677

977

9.038
9.7 15

80.870
81.847

826.203
4.442 .737

563.008
4. 394.921

EGET KAPITAL & SKUL DER
Bundet eget kapital
Insatskapital & upplåtelseavgi fler (not 7)
3 10.756
Yttre reparationsfond
294.582
Summa bundet eget kapital
605.338

3 10.756
11 3. 180
42 3.936

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa fritt eget kapital

24.000
160.505
184. 505

94.250
111.1 52
205.402

Långfristiga skulder
S}.mlder till kreditinstitut (not 8)

3.341.868

3.442 .206

Om sättningsti ll gångar

RÖRELSENS KOSTNA DER

Admin istrationskostnader

93.829
3.747.266

-34.750
-32.760

-7 33.3 73

-6 15.862
-33.750
-3 1.248
•-680.860

Kortfristi ga fordringar
Övriga kortfristi ga fordringar
Förutbetalda kostnader/
upp lupna intäkter (nOl 6)
Summa kortfristi ga fordringar

Reparations- & underhå llskostnader
Reparati oner
-23.348
Planerat underhåll
O
Summa reparationer & underhåll -23.348

-22. 133

Personalkostnader (nor 3)

-22.063

-2 1.744

Avskrivningar, materiella tillgångar
Fastigheten
-12 5.622
Inventarier & in stallationer - 17.625
Summa materiella avskrivningar - 143.247

- 148.505
-1 7.625
-1 66. 130

+276.564

+23 0.537

RÖELSERESULTAT
Resultat från finan siella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa finansiella poster
RE SULTi\ T EFTER
FfNANS IELLA POSTER
ARETS RE SU LTAT

4.936
- 120.995
-11 6.059

+ 160.505
+ 160.505

-3 1.250

Kassa och bank
SUMMA TILLGA NGAR

-53.383

4 12
-11 9.797
- 11 9.385

+ 111.1 52
+ 11 1.152

Kortfristiga skulder
Kortfristig skuld
till kred itin stitut
Le verantärssku l,' \!'.
Egna skatteskufder
Personalskatt
Sociala avgifter
Övriga kortfri stiga skulder
Uppl upna kostnader/förutbetalda intäkter (n Ol 9)
Färskottsinbetalda
hyror/avgifter
Summa kortfristi ga skulder

10 1.532
132.065
2.758
405
424
470

102. 176
122.326
2.583
405
424
O

25.996

23.667

47.376
3 11.026

7 1.796
323.377

SUMMA EGET
KAPITAL & SKULDER

4.442.737

4.394.92 1

Stä llda panter
Fastighetsintedm ingar
Ansvars förbindelser

4.4 75. 100
Inga

4.475. 100
Inga
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8 Redovisn ings- & värderingsprinciper

Not 4

Årsredovisni ngen har upprättats enl igt Årsredov isningslagen och Bokföringsnämndens
all männ a råd . In koms ter och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed.
Tillgångar och skulder värderas till anskaffningskostnad, fo rdringar till belopp som beräk nas inflyta. Avskrivn ing på anlägg ningstillgå ngar base ras på ursprun gligt anskaffningsvärde och beräkn ad ekonom isk livslängd.
Belopp anges i hela svenska kronor (SEK).

~

Fastigheten

Fastigheten betecknas Fålhagen 34: 2, Uppsala kommun ,
och omfattar 4.032 kvadratmeter, med en bostadsyta om
2.255 kvadratm eter.
Taxerin gsvärde
Byggnadsvärde
Markvärde
Summ a taxeringsvärde

Bokf6rda värden

Ingående ackumulerade
avskri vnin l!ar
Årets avskrivni ngar
Utgående achtmu lerade
avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
~

NOl J - Driftskostnader

Driftskostnader
Fastighetsskötsel
Övriga faslighetskostnader

Elektricitet
Vånne
Vatten
Sophämtning
Försäkringar
Kabel TV

Förbmkningsinvcntarier
Rev isionsarvode
Övriga faslighetskostnade r
Summa

20 12
11 8.000
26. 187
43.28 1
285.942
45.7 40
29.232
36.420
35. \04
12.978
13.733
19.246
665.863

20 11
11 6.252
25. 174
40.771
253.098
41.154
28 .642
29.892
34.45 6
14.235
9.000
23 .188
6 15 .862

Renovering

Markarbefen

Ingående ackumu lerade
avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgående acJ.mmulerade
avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Fastigheten har värdeår 1929 och betalar dänned en

kommunal fast ighetsavgift, som fOr 20 11 var maximalt
1. 302 kronor per lägenhet och fö r 20 12 maximalt 1.365
kronor per lägenhet. Taxeringsvärdet framgår av not 4.

NOl 3 - Persona/kostnader

Under året har röreningen haft en ( I) kvinnl ig delt idsan ställd lokalvårdare.
Pe rsonalkostnader
Arvoden, lön & övriga
ersättningar till styrelse
Löner & andra ersätlningar
till anställda
Summa löner & arvoden
Soc iala avgifter
Summa löner, arvoden
& soc iala avgifter

20 12

20 12

20 11

o

o

16.793
16.793
5.270

16.550
16 .550
5. 194

22.063

2 1.744

20 11

355.09 1

355.09 1

-355.09 1

-350.61 1
-4.480

O
-355.091

-355 .09 1

o

o

4.241.060

4.24 1.060

Ingående ad'1lm
.. ulerade
avskrivningar
-1.4 78.424
Årets avskri vn ingar
-84.82 1
Utgående ackumulerade
avskrivningar
-1. 563 .245
Utgående restvärde enl igt plan 2.677.8 15

NOl 2 - Fastighetsavgift

20 11
14.800.000
7.000.000
2 1.800.000

Hela fastighetens taxeringsvärde 20 II och 20 12 avser
bostäder.

Byggnader

9 Noter

20 12
14.800.000
7.000.000
2 1.800.000

-1. 393.603
-84 .82 1
-1. 478.424
2.762.636

342.037

342 .037

-326.236
- 15.80 1

-292.oJ2
-34.204

-342.037

-326.236
15.80 1

o

Mur
1.000.000
Ingående ackumulerade
avskrivn ingar
- 125.000
Arets avskrivningar
-25.000
Utgående ackumulerade
avskrivningar
-150.000
Utgående restvärde enligt plan
850.000

1.000.000

Summa boklorda värden

3.653.437

3.527.8 15

- 100.000
-25.000
- 125.000
875 .000

Byggnaderna var helt avskrive n 20 11. Markarbeten (1 0
procent per år) skrivs av med resterande värde 2012. Renovering skrivs av med 2,0 procent årligen oeh muren med
2,5 procent per år.
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Nor 7 - Förtindring av eget kapital

NOl 5 - Inventarier & installationer

Bokförda värden
Reglercentral

Ingående ackumulerade
avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgående ackumu lerade
avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
Motorvärmare

Ingående ackumu lerade
avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgående ackumu lerade
avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Summa bokförda värden

20 12

20 II

92.500

92.500

-74.050
-9.250

-64.800
-9.250

-83.300
9.200

-74.050
18.450

83.754

83.754

-8.375
-8.375

O
-8.375

- 16.750
67.004

-8.375
75.379

76.204

93.829

BalansUIFörändring
Insatser!
Yttre
upplåtelse- reparatav eget
erat
gående
kap ital
avgiller
ionsfond resul tat
saldo
Belopp vid
årets ingång
3 10.756 11 3. 180 94.250 11 1. 152
Disposition av
20 II års resultat
18 1.402 -70.250 - 11 1.1 52
lanspråkstagande
av fond
O
Arets resultat
160.505
Belopp vid
årets utgång
3 10.756 294.582 24.000 160.505

11/018 - Skulder till kreditinsritlll

Kreditinstitut
Räntejustering
20 13-02-05
Stadshypotek
20 15-09-0 I
Stadshypotek
2013-0 1- 14
Nordca
Swedbank
2013 -03 -28
Summa fastighetslån

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

Kortfristig del av fastighetslån - nästa års amortering
Summa långfristiga låneskulder

Nol 6 - Förulbewlda kostnader & upplupna intäkter

Förutbetalt & upplupet
Förutbetalda försäkringspremier
Övriga upplupna kostnader
Summa förutbetalt & upp lupet

20 12

o
9.038
9.038

Ränta
3, 120%
3,550%
2,626%
2,650%

20 II
36.420
44.450
80.870

Skuld

1.484.008
417.472
415.670
1.1 26.250
3.443.400

- 10 1.532
3.34 1.868

Nor 9 - Upplupna kostnader & forutbetalda intäkter

Upplupet & förutbetah
Upplupen räntekostnad
Övriga upp lupna kostnader
Summa upplupet & rörutbetalt

20 12
14.496
11.500
25.996

20 II
14.667
9.000
23.667

Uppsala 20 13-03 -20
\

Madela ine Boberg

Hen rik Hagblo m

Sty relsens sekreterare

Sty Isens ordförande & kassör
•

-'

Ja

Axel-Ni lsso n

oger Him melskö ld
Styrelseledamot

Revisionsberätt else har avg ivits

Lena Lindgre n
W ik lands revisionsbyrå AB
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WIKLANDS
REVISIONSBYRÅ AB

I (2)

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Brf Ymer
Org.nr 717600-1175

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfö tt en revision av årsredovi sningen för Brf Ymer för räken skapsåret 20 12.
S~)'relsel1s

ullsvarför årsredovisningen

Det är sty re lse n som har a ns varet för att upprätta en årsre do visnin g SO I11 ger en rätt visand e bild e nli gt
årsredov isnin gs lage n och för den interna kontroll som styrelsen bedöm er ä r nödvändi g fOr aH upprätta en
års redovisnin g so m inte inne håll er väse ntliga fe laktig heter, vare s ig dessa be ror på oegent li g heter ell e r
på fel.

Revisorns 1I1l.\·VlIf
Mitt ansva r är att uttal a mig om årsredovisn ingen på grund val av min revi sion . .l ag har utfö rt revision en
enligt Inte rnati ona l Standards o n Auditing och god revi s iollssed i Sve ri ge. Dessa standarder kräver a t1 jag
följ e r y rk esetiska krav samt planerar och utför revis ione n för att uppn å rimli g sä kerhet a tt
å rs redovi sningen inte innehå ll er väsent liga felaktighete r.

En rev is ion innefattar att genom o lika å tgä rd e r inhämta revi s ionsbevi s om belopp och annan information
i års redovisnin gen. Revisorn väljer v ilka åtgärd er som ska utföras, bland annat genom all bedöma
ri ske rna för väse ntli ga felaktigheter i års red ovisn ingen, vare s ig dessa beror på oege ntli g hete r e ll e r på
fel. Vi d denna ri s kbedömnin g beaktar rev iso rn de delar av den interna kontrollen so m är releva nta för
hur föreningen upprättar å rsredovi sningen för att ge en rättvisande bild i sy fte aH utfonna
g ran sknin gsåtgärder so m ä r ända målse nli ga med hänsy n till omständi ghete rna, men inte i sy rte att gö ra
ett uttalande om effekti v iteten i förenin gens interna kontroll. En revision innefattar också e n ut vä rde rin g
av ändam ålsenligheten i de redovisn ingsprinci pe r som har an vä nts och av rimli g heten i styrel se ns
upp skattningar i redovi sninge n, liksom en utvärdering av den övergripan de prese ntatione n i
årsredovi sningen.
Jag anse r att de revi sionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamål senliga so m grund för min a
uttalanden.

Ulla/am/eli
En li gt min uppfattning har årsredov isnin gen upprätt ats i en li g het med års redovisnin gs lage n och ge r en i
al la väse ntl iga avsee nd e n rättv isa nde bi Id av föreninge ns finan s ie lla ställning pe r den 20 l 2- 12-3 1 oc h av
de ss finan siella re sultat för å ret e nligt å rsredo visnings lage n. Förvaltnin gs be rätt else n är förenli g med
årsred ovisnin ge ns övriga de lar.
Ja g till sty rk e r därför att föreningss tämman fa ststä ll e r res ultaträkningen och bala nsräknin ge n för
föreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra f"6rfattningar
Utöver min rev ision av årsredovi sningen har jag även utfört e n rev is ion av förslaget till di spos iti o ne r
beträffand e före nin ge ns vinst e ll e r förlu st sa mt styre lse ns fö rva ltning för Brf Ymer för räkens kapså ret
20 I 2.

Brr Ymer. Org.nr 717600-11 75

WIKLAN DS
REVISIONSBYRÅ AB

2 (2)

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förs laget till di spositi oner beträffand e föreninge ns vinst ell er
förlust, och det är styrelsen so m har ansva ret fö r förvaltningen enligt bostadsrätts lage n.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimli g säkerh et utta la mig o m fö rslaget till di spos iti oner beträffa nde fö reninge ns
vinst eller förlust och o m förvaltningen på grund val av min revision. Jag har utfört revisionen enl igt god
revisioll ssed i Sveri ge.
Som und erl ag fö r mitt uttalande om styrelsens fö rslag till dispositi o ne r beträffande fö re ninge ns vinst
ell er fö rlust har jag granskat om fö rslaget är fö renligt med bostadsrätts lage n.
S0111 underl ag för mitt uttalande 0 111 ansvarsfrih et har j ag utöver min revision av årsredov isningen
granskat väsentli ga beslut, åtgärd er och förh ållanden i föreningen för att kunn a bedöma 0 111 någon

styrelseledamot är ersättningssky ldig mot fö reninge n. Jag har även g ranskat om någo n styrelseledamot
på annat sätt har handlat i strid med årsredov isnings lage n e ller fö reninge ns stad ga r.
Jag anser att de rev isionsbev is j ag har inhämtat är tillräc kli ga och ändamålsenli ga so m grun d fö r mina
uttalanden.

Utta/al/den
Jag till sty rker att fö reningsstämm an dis po ne rar vin sten enligt fö rs laget i fö rva ltnings be rätte lsen och
bevilj ar styre lsens ledamöter ansva rsfrih et för räkenskapsåret.

Uppsala den 20 mars 2013

Lena Lindgren
Godk änd rev isor
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