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Styrelsen för BRF Södrabruket får härmed avge årsredovisning för 

räkenskapsåret 2010 

Bostadsrättsföreningen har ägt fastigheterna under ca 8 av årets 12 månader. 

Förvaltningsberättelse 

Fastigheter 

Degerhamn 4:60 

Degerhamn 4:65 

Degerhamn 4:66 

Degerhamn 4:67 

Degerhamn 4:87 

 

Fakta om föreningen 

Det har nu gått 1,5 år sedan första beslut  togs att ombilda fastighetsbeståndet 

vid Södra Bruket till bostadsrättsförening. Beslutet togs vid en tidpunk då det 

inte längre fanns några andra hyresgäster än Lennart Gustavsson, Södra Brukets 

fastighetsskötare. En annan hyresgäst, Boris Persson, hade bestämt sig för att 

flytta till Färjestaden redan tidigare. Han hade sagt upp sin lägenhet.   

Trots att det inte fanns några hyresgäster var ombildningen en omfattande 

process. Företaget  som anlitades för ombildningen var Värderingsbyrån i 

Kalmar, Peter Strand och Ola Bengtsson.    

Allra först skulle bostadsrättsföreningen ha ett namn. För oss var det viktigt att  

bostadsrättsföreningen fick namnges Bostadsrättsföreningen Södrabruket. Efter 

lite skickanden och ändringar fick vi slutligen namnet godkänt för registrering 

hos Bolagsverket.  

Det som ska  göras inför ett bildande  är den Ekonomiska planen och Stadgarna 

för bostadsrättsföreningen som också skall godkännas.   

Därefter skulle den Ekonomiska planen granskas och godkännas  av två 

oberoende granskare. När detta var gjort skickades ansökan till Bolagsverket. Så 

småningom var alla turer runt bildandet avklarade i slutet av april 2010.  

Föreningens nuvarande stadgar registrerades i april 2010 och 

organisationsnumret är 769621-0355. 

Konstituerande stämma i föreningen hölls 2009-12-14 
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Som styrelse i Bostadsrättsföreningen utsågs för 2010 

Solweig Bejerstrand    Ordförande 

Sigurd Figoni    Sekreterare 

Lennart  Gustavsson  Kassör 

Extra stämma hölls 2010-02-12 för att fastställa att föreningens önskade namn 

var Brf Södrabruket efter att bolagsverket hade tilldelat föreningen namnet Brf 

Bruket  på Öland. 

Bostadsrättsföreningens fastigheter 

Föreningen består av 16 st byggnader var av 6 bostadshus med 33 

bostadsrätter. 2 346,6 kvm bostadsrättsyta, 246 kvm konferens yta, 40,7 kvm 

museal lägenhet, 512 kvm råvind. 

Fördelning av  lägenheter mm 

Alunbruksgatan 5        Fastighet Degerhamn 4:87 

LGH 20 3 r o k 77,7 m2  
LGH 21 1 r o k 39,4 m2  

LGH 22 1 r o k 53,0 m2  
LGH 23 1 r o k 40,3 m2  
LGH 24 1 r o k 44,7 m2  

Summa                     255,1 
m2 

              

 
Vindsutrymme  
råvind 

                     
102,0 m2 

              

 
Alunbruksgatan 8         Fastighet Degerhamn 4:60 

LGH 25 1 r o k 38,4 m2  
LGH 26 2 r o k 84,6 m2  
LGH 27 1 r o k 42,1 m2  

LGH 28 1 r o k 46,6 m2  
LGH 29 2 r o k 64,6 m2  

Summa                     276,3 
m2 

 

 
Konferensrum 

 
Vindsutrymme 

 
109,7 m2 

 

 

Alunbruksgatan 6         Fastighet 4:65     Vandrarhems huset 
LGH 01-02      Öv. 8 r 

o k 

       195,3 

m2 

                                             

 Nederv. 2 r o p 66,2 m2  
LGH 03 1 r o k 32,0 m2  
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LGH 04 1 r o k 32,0 m2  
LGH 05 1 r o k 32,0 m2  
LGH 06 1 r o k 32,0 m2  

Summa                     389,5 
m2 

 

Toaletter o entréer 
lgh 3, 4, 5 o 6 

                      25,0 
m2 

 

Totalt 
vandrarhemshuset 

                     414,5 
m2 
 

 

Alunbruksgatan 4             Fastighet 4:66   
LGH 07 2 r o k 91,5 m2  

LGH 08         1,5 r 
o k 

         58,1 
m2 

                           

LGH 09 2,5 r o k 73,0 m2  

LGH 10 1 r o k 42,0 m2  
LGH 11 1 r o k 48,7 m2  

Summa                      313,3 
m2 

               

 

Konferensrum 

 

Samlingslokale
r 

 

136,3 m2 

 

 
Alunbruksgatan 2             Fastighet 4:66  
LGH 30 3 r o k 104,5 m2  

LGH 31 3 r o k 92,0 m2  
LGH 32 3 r o k 92,0 m2  

LGH 33 3 r o k 104,5 m2  
LGH 34 3 r o k 92,0 m2  
LGH 35 3 r o k 92,0 m2  

Summa                      577,0 
m2 

 

 
Vindsutrymmen  
råvind 

                      
280 m2 

 

 
Alunbruksgatan 1             Fastighet 4:67 

LGH 50 1 r o k 46,7 m2  
LGH 51 2 r o pentry 58,0 m2  
LGH 52 1 r o k 47,4 m2  

LGH 53 4 r o k 124,4 m2  
LGH 54 2 r o k 66,2 m2  

LGH 55 2 r o k 62,0 m2  
LGH 56 Museal lgh 1 r 

o k 

40,7 m2  
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LGH 57 4 r o k 123,0 m2  
Summa                      568,4 

m2 
 

 
Vindsutrymmen 

råvind 

                      
210,0 m2 

 

 

Vid en extra föreningsstämma 2010-04-12 togs beslut att köpa fastigheterna 

ovan. 

Under året har 8 bostadsrätter sålts av föreningen 

  Namn   Status under 2011 

 Lägenhet 21 Sigurd Figoni  Fritidsboende 

 Lägenhet 23 Lennart Gustavsson  Permanentboende 

 Lägenhet 24 Kerstin o Gunnar Wallin Fritidsboende 

 Lägenhet 25 Pia Hamrin   Fritidsboende 

 Lägenhet 26 Solweig Bejerstrand  Fritidsboende 

 Lägenhet 27 Annika Hamrin  Fritidsboende 

 Lägenhet 28 Malin Hamrin  Fritidsboende 

 Lägenhet 29 Solweig Bejerstrand  Fritidsboende 

 

 

Styrelse, firmateckning och revisorer 

Styrelsen har under räkenskapsåret haft följande sammansättning: 

 

Solweig Bejerstrand   Ordförande 

Sigurd Figoni   Sekreterare  

Lennart Gustavsson   Kassör 

Solweig Bejerstrand har varit firmatecknare under hela räkenskapsåret och hon 

är fortfarande firmatecknare. 

 

Under räkenskapsåret har följande varit revisor: 

Håkan Sporrong  Sporrong & Eriksson Revisionsbyrån AB 

 

Bostadsrättsföreningens förvaltning 

Den ekonomiska förvaltningen är utlagd på entreprenad av EkonomiResurs och 

fastighetsskötsel/städning är utlagd på entreprenad till vandrarhemmet Södra 

Bruket. Övrig förvaltning hanteras av styrelsen. 
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Sammanträden och föreningsstämma 

Styrelsen har under räkenskapsåret haft 9 sammanträden.. 

Årsavgifter 

Styrelsen föreslår att årsavgifterna är oförändrade under 2011. 

Förslag till behandlig av ansamlad förlust 
Då föreningen är nystartad och försäljningen av lägenheterna precis börjat 

föreslår styrelsen att detta första räkenskapsår göra en avsättning till yttre fond 

med 0,6% av taxeringsvärdet och inte enligt underhållsplanen. 

 

Förtydligande av stadgarna avseende medlemskap och röstberättigande 

i föreningen: 

Var och en som bor i föreningen kan ansöka om medlemskap i föreningen och bli 

medlem. Det gäller såväl boende som enbart hyr sin lägenhet,  som lägenheter 

där det finns flera delägare. Alla kan ansöka om medlemskap.  

För varje lägenhet får endast finnas en röstberättigad medlem.  

Om medlem har flera bostadsrätter fås en medlemsrösträtt för varje lägenhet. 

Ny stämma utlyses den 28 april för att befästa ovanstående. 

 

Försäljning av bostadsrätter 

Som mäklare valdes Fastighetsbyrån, Peter Hallberg, av två skäl. 

Bostadsrättsföreningen har SWEDBANK som bank och vi fick en hint om att vi 

borde välja Fastighetsbyrån som mäklare eftersom Fastighetsbyrån hör ihop med 

SWEDBANK. Dessutom är Peter Hallberg, mäklare på Fastighetsbyrån,  uppvuxen 

i  Södra Möckleby.  Vi trodde det kanske var en fördel att han är från trakten och 

har en känsla för dessa vackra och unika byggnader som har klassats som bland 

mest bevaransvärda i Mörbylånga kommun.  

 

Tyvärr har vi inte fått något riktigt utbyte av Fastighetsbyrån och därför sagt upp 

avtalet med dem. När denna årsberättelse skrivs är avtalet uppsagt. 

Ölandsmäklaren är är bostadsrättsföreningens nya mäklare från 4 april 2011. . 

 

Under året har inkomna avgifter från de sålda bostadsrätterna täckt räntorna  

och en del andra utgifter som redovisas i årsbokslutet. 

 

Inför våren kommer vi nu att ha först en visning den 2 och 3 april för de 

bostadsrättshavare som svarat på annonser i Veteranen och i Roadrunner. Totalt 

har utskick med inbjudan till visning gjorts till 60 intressenter. 
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Åsa och Alexander, mäklare hos Ölandsmäklaren,  kommer nu att arbeta för 

högtryck med bostadsrätterna.   

 

Planeringen är att försöka sälja de stora bostadsrätterna till permanentboende. 

Hittills har efterfrågan varit störst för små lägenheter och fritidsboende. 

 

Visningslägenheter  är lgh 31 ca 90 kvm och lgh 33 ca 105 kvm, båda 

nyrenoverade och riktigt fräscha, på Alunbruksgatan 2. De som köper 

bostadsrätterna  på Alunbruksgatan 2 kommer att erbjudas kombinerade pellets 

och vedkaminer för att förbättra miljö och uppvärmningskostnader. 

 

Man kommer också att med förtur erbjudas att köpa de råvindar som finns 

ovanpå varje lägenhet.  Stämman uppmanas ta ställning till kvadratmeterpriset 

för råvind. Vinden på Alunbruksgatan 2 kan inte användas på annat sätt. En 

lägenhet på 90 kvm skulle då få en boarea på 130 kvm, en lägenhet på 105 kvm 

skulle kunna bli 155 kvm 

 

Andra lägenheter där råvind kan erbjudas  är lägenhet 51 och lägenhet 21 och 

22, där vardera lägenheten skulle få 50 - 100% större bostadsyta.  

 

Planeringen för  2011  

Under 2011 kommer den påbörjade målningen av husen att slutföras vilket är 

säljarens ansvar enligt ök.  

. 

Christer Jansson har under vintern 2010-2011 kittat om och målat om fönster på 

Alunbruksgatan 1 och 2. Detta påbörjade arbete beräknas också fortgå och om 

möjligt slutföras under 2011. 

 

Inför detta år planerar vi att reparera takkuporna och försöka få ordning på de 

tegelpannor som fattas eller är trasiga.   

 

Stor del av utvändig målning av väggar och fönster har genomförts. Vissa 

ytterdörrar  har fått nya tak.  Målningen beräknas vara slutförd under 2011 och 

bekostas av säljaren.   

 

Under år 2011 kommer anbud att tas in för att undersöka takens skick, 

omläggningsbehov och pris för omläggning. 
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I vissa av tvåvånings förrådsbyggnader finns på övervåningen  lokaler  lämpliga 

som ateljéer. Förslag är att ateljéer kan hyras till månadskostnad av boende i 

föreningen. Ateljé skall också kunna hyras dygnsvis och / eller veckovis  av våra 

turistande gäster om det finns lediga.   

 

Till årsberättelsen bifogas bilagorna 

 

Resultatrapport för 2011 

Balansrapport för 2011 

 

 

Årsberättelsen granskad av styrelsen. 


