
























Förklaringar från A-O

Anläggningstillgångar
Sådana tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången 

är föreningens fastighet med mark och byggnader.

Ansvarsförbindelser
cWDJDQGHQ�I|U�I|UHQLQJHQ��VRP�L�EDODQVUlNQLQJHQ�HM�¿QQV�PHG�EODQG�VNXOGHUQD��%RUJHQVI|UELQGHOVHU�lU�HWW�
exempel på ett sådant åtagande.

Avskrivning byggnader
)|UGHOQLQJ�Sn�ÀHUD�nU�DY�DQVNDIIQLQJVYlUGHW�Sn�HQ�DQOlJJQLQJVWLOOJnQJ�Vn�DWW�GHWWD�L�VLQ�KHOKHW�LQWH�EHODVWDU�HWW�HQGD�
års resultat. Avskrivningstiden baseras på anläggningstillgångens livslängd och nyttjande. Avskrivning kan ske 

efter annuitets-metoden eller som rak avskrivning.

Den årliga avskrivningen påverkar resultaträkningen som en kostnad. I balansräkningen visas den totala 

avskrivningen som gjorts sedan föreningen bildades.

Bränsletillägg
Om uppvärmningen inte ingår i årsavgiften, är detta en separat avgift som skall motsvara kostnaderna för uppvärm-

ningen av föreningens hus. Tillägget fördelas efter varje lägenhets storlek eller annan lämplig fördelningsgrund och 

skall erläggas månadsvis av föreningens medlemmar.

Fond för inre underhåll
I de fall styrelsen inte beslutat annat skall årliga avsättningar göras till bostadsrättshavarnas individuella underhålls-

fonder. Dessa medel disponeras av bostadsrättshavarna för underhåll och förbättringar i respektive lägenhet.

Den årliga avsättningen påverkar föreningens resultaträkning som en kostnad.

Fondbeloppet enligt balansräkningen visar summan av samtliga bostadsrätters tillgodohavanden. Uppgift för den 

enskilde bostadsrättshavarens fondbelopp lämnas i samband med aviseringen varje kvartal.

Fond för yttre underhåll
Enligt föreningens stadgar ska årliga avsättningar göras till föreningens gemensamma underhållsfond. Fonden får 

utnyttjas för större yttre reparations- och underhållsarbeten. Kostnadsnivån för underhåll av föreningens fastighet 

�XQGHUKnOOVSODQ�E|U�¿QQDV��RFK�EHKRYHW�DWW�YlUGHVlNUD�WLGLJDUH�IRQGHUDGH�PHGHO�SnYHUNDU�VWRUOHNHQ�Sn�GHW�EHORSS�
som avsätts. Den årliga avsättningen påverkar resultaträkningen som en kostnad.

Kortfristiga skulder
Skulder som föreningen i regel måste betala inom ett år.

Likviditet
Med likviditet menas föreningens betalningsberedskap alltså förmågan att betala sina skulder i rätt tid. God eller 

dålig likviditet bedöms genom förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Om omsättnings-

tillgångarna motsvara eller är större än de kortfristiga skulderna anses likviditeten god.

Långfristiga skulder
6NXOGHU�VRP�I|UHQLQJHQ�VND�EHWDOD�I|UVW�HIWHU�HWW�HOOHU�ÀHUD�nU�

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar är likvida medel och tillgångar som mycket snabbt kan omvandlas till kontanter.

Räntebidrag
Ett statligt bidrag som minskar föreningens räntekostnader på lån på exempelvis ombyggnader.

Soliditet
%HW\GHU�OnQJVLNWLJ�EHWDOQLQJVI|UPnJD��$WW�HQ�I|UHQLQJ�KDU�K|J�VROLGLWHW�LQQHElU�DWW�GHQ�KDU�VWRUW�HJHW�NDSLWDO�LQNO��
föreningens rep.fond i förhållande till skulderna.

Specialutlåning
Konto för likvida medel som ger högre ränta än kassakontot tack vare att utlåning kan ske på längre sikt.

Ställda panter
Avser i föreningens fall de säkerheter, i regel fastighetsinteckningar, som lämnats som säkerhet för erhållna lån.

Årsavgift
Föreningens viktigaste och största inkomstkälla. Årsavgiften är medlemmarnas årliga tillskott av medel som 

används till de löpande kostnaderna och stadgeenliga avsättningarna.

Månadsavgiften är i regel fördelad efter bostadsrätternas grundavgifter och erläggs månadsvis i förskott.



ANMÄRKNING

Till de delar som är synliga i 

lägenheten och bara försör-

jer den egna lägenheten

 

I lägenheten och tillhörande 

utrymmen

Samma regler som för un-

derhåll av lägenheten

Samma regler som för un-

derhåll av lägenheten

Om inte annat reglerats 

i nyttjanderättsavtal med 

bostadsrättshavaren.

Samma regler som för un-

derhåll av lägenheten. Skall 

följa föreningens instruktio-

ner om skötsel.

Gäller t.ex. balkong, altan 

eller uteplats

Utföres enligt föreningens 

instruktioner

Se fönster, när föreningen 

försett lgh med dessa. Öv-

riga fall bör regleras genom 

avtal mellan brf och brh.

Föreningen ansvarar inte för 

rökgång i kakelugn

Även invändig stege till vind

Till de delar som är synliga i 

lägenheten och bara försör-

jer den egna lägenheten

ANSVAR

Fördelningen i listan nedan gäller för egendom som föreningen har försett 
lägenheten med. Bostadsrättshavaren svarar alltid för egna installationer och 

sådant som tidigare lägenehetsinnehavare låtit installera.
 ��= Brf’s ansvar       � = Brh’s ansvar

BYGGDEL

Väggar i lägenheten

Lägenhetsavskiljande och 

bärande vägg

Icke bärande vägg

Ytskikt på vägg inklusive under-

liggande behandling som krävs 

för att anbringa ytskiktet 

Golv

Ytskikt på golv inkl. underlig-

gande behandling som krävs 

för att anbringa ytskiktet

Innertak i lägenheten

innertak inklusive underlig-

gande behandling som krävs 

för anbringande av ytskiktet

Dörrar

Ytbehandling utsida ytterdörr

Ytterdörr inkl. ytbehandling in-

sida, lister, foder, karm, lås inkl.

nycklar, handtag, ringklocka 

m.m. 

Innerdörr

Fönster och fönsterdörr

Karm och båge

Yttre målning

Glas, spröjs, kitt

Beslag, spanjolett, handtag, 

gångjärn, tätningslister m.m.

Inre målning samt målning mel-

lan bågarna

VVS-artiklar m.m.

Avloppsledning med golvbrunn

Klämring

Tvättställ, blandare, vattenlås, 

avstängningsventil, bottenventil 

och packning. Badkar, dusch-

kabin och duschslang. WC-stol

Tvättmaskin, torktumlare, tork-

skåp, tvättbänk

Kall- och varmvattenledning 

inkl. armatur

Ventilation och värme

Ventilationskanaler samt köks-

ÀlNW�RFK�VSLVNnSD�VRP�XWJ|U�
del av husets ventilation

Ventilationsdon

Utluftsdon, springventil

9lGULQJV¿OWHU�VDPW�¿OWHU�WLOO�
N|NVÀlNW�RFK�VSLVNnSD
Vattenradiatorer, värmeledning, 

ventil, termostat

Elektrisk golvvärme, handduk-

stork
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ANMÄRKNING

Insidan av avskiljande och 

bärande vägg, t.ex. tapet 

och puts, inkl. fuktisolerande 

skikt i våtrum

T.ex. golvmatta, keramiska 

plattor. Bakomliggande fukt-

isolerande skikt, parkettgolv 

inkl. underliggande sand

T.ex. puts och stuckatur

 

 

Balkongdörr, se särskild 

rubrik

Vid byte av dörr ska gäl-

lande normer för ljud och 

brandklassning uppfyllas

Föreningen ansvarar för 

rensning av avloppsledning, 

brh svarar för rensning av 

golvbrunn

Till de delar som är synliga i 

lägenheten och bara försör-

jer den egna lägenheten

2P�GHQ�WMlQDU�ÀHU�lQ�GHQ�
egna lägenheten

Målning svarar bostadsrätts-

havaren för

Som bostadsrättshavaren 

har försett lägenheten med

BYGGDEL

Köksutrustning

Diskmaskin, diskbänk, kyl och 

frys, spis och mikrovågsugn

El-artiklar

Säkringsskåp och el-ledningar i 

lägenheten 

Belysningsarmatur, eluttag, 

strömbrytare och jordfels-

brytare

Byte av säkring

Förråd, gemensamma 

utrymmen m.m.

Gemensamma utrymmen

Förråd upplåtet med bostads-

rätt och liknande utrymmen

Garage upplåtet med 

bostadsrätt

Mark, uteplats m.m.

Underhåll av mark som inte är 

upplåten med bostadsrätt

Underhåll av mark upplåten 

med bostadsrätt

Snöskottning och renhållning 

Avrinning av dagvatten från 

takterrass

Balkong och altan

Målning av balkongtak, sida 

och utsida av balkongfront

Ytbehandling av balkonggolv 

samt insidan av balkongfront

Glas på inglasad balkong/altan 

Övrigt

Braskamin, eldstad, öppen 

spis, kakelugn

Rensning av rökgång för öp-

pen spis m.m. som föreningen 

försett lägenheten med

Inredningssnickerier, socklar, 

foder och lister

Kryddställ, badrumsskåp, kläd-

hylla och annan fast inredning

Torkställning i badrum

Invändig trappa i lägenheten

Anordning för informations-

överföring

Brandvarnare

* Brf=bostadsrättsförening, 

Brh=bostadsrättshavare
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