
Brf Runnett 
Storsjövägen 38
120 59 Årsta
Org.nr: 769631-3548
info@runnett.se
runnett.se   

Verksamhets-
beskrivning

VERKSAMHETSÅR
 -30/6 2016



2/3

BILDANDET AV BRF RUNNETT 
Under sen höst 2015 började samtal bland några av de boende ta fart när det uppmärksammades att de 
nytillträdda ägarna sedan våren 2015, Lesconil AB, visade ringa intresse för skötseln av vår fastighet. 
En tanke om bildandet av en bostadsrättsförening, ett eget ägande och skötsel av vår fastighet, föddes 
och en arbetsgrupp bildades för fortsatta diskussioner.

Arbetsgruppen tog reda på grunderna för hur en ombildning gick till och registrerade föreningen Run-
nett hos Bolagsverket med en styrelse bestående av tre personer. Kontakt och offerter togs i samband 
med detta in från några olika ombildningskonsulter då det behövdes professionell hjälp för genomför-
andet av ett eventuellt köp och ombildning till bostadsrättsförening. Valet föll på företaget Restate, den 
ombildningskonsult som är störst i Sverige.

I en tät kontakt med arbetsgruppen och styrelsen inledde Restate förhandlingar med ägarna som efter 
hårt arbete utmynnade i ett överenskommet förvärv av fastigheterna till Brf Runnett den 31 maj 2016.

VERKSAMHETSÅRET  - 30/6 2016
Verksamhetsåret 2016 har varit ett innehållsrikt och aktivt år för den nybildade föreningen Runnett, 
trots ett kort verksamhetsår där föreningen var ägare till fastigheten i endast en månad. Såväl inför 
som efter förvärvet av fastigheterna Storsjövägen 34 – 42 har styrelsen haft en hektisk tid för att bilda 
föreningen, förvärva fastigheten samt upprätta rutiner och avtal för både den dagliga driften och för 
det gedigna stambyte som under lång tid skjutits på framtiden och nu var hög tid att ta tag i. 

EKONOMISK FÖRVALTNING
Styrelsen har tecknat ett avtal med EFIN (Ekono-
misk Förvaltning I Nykvarn) för det ekonomiska 
arbetet. Den ekonomiska förvaltaren arbetar med 
den löpande bokföringen, betalning av attestera-
de fakturor, skatter och avgifter, fakturering av 
hyror och månadsavgifter, avstämning av kund- 
& leverantörsreskontra, upprättande av balans- 
& resultatrapporter samt behjälplig vid upprät-
tandet av budget, upprättande av årsredovisning 
med förvaltningsberättelse, noter etc. samt upp-
rättande och förvaltning av både lägenhetsför-
teckning och medlemsförteckning.

FASTIGHETSSKÖTSEL
Styrelsen har tecknat avtal med ABC Fastighets-
tjänst. Avtalet innebär att fastighetsskötaren 
genomför olika regelbundna kontroller från en 
gång/vecka till en gång/år såsom kontroll av be-
lysning och byte av lampor, smörjning av lås, un-
derhåll och kontroll av fläktar och ventilations-
kanaler, besiktning av hängrännor och stuprör 
samt smörjning och funktionskontroller av fast-
ighetsventiler, pumpar och tvättstugeutrustning.

UTEMILJÖ
Utemiljön på våra gårdar har grovröjts av ABC 
fastighetsskötsel. Den är gjord tillfälligt för att 
under våren 2017 göra en noggrann planering 
och restauration av vår utemiljö.

FASTIGHETSFÖRSÄKRING
Styrelsen har i samarbete med Osséen Försäk-
ringsmäklare tecknat en fastighetsförsäkring 
med Brandkontoret, Sveriges äldsta försäkrings-
bolag för fastigheter som bildades 1746.

PROJEKTLEDARE STAMBYTE/ 
RENOVERING
Styrelsen har tecknat avtal med Projektledarhu-
set för att för föreningens räkning vara projekt-
ledare, byggledare, kontrollant och besiktnings-
man vid upphandling samt genomförande av 
stambyte och omtrådning av eldragningar samt 
med samma ansvarsuppgifter för föreningens 
räkning upphandla och kvalitetssäkra genomför-
andet av renovering av balkonger 2017.

ELAVTAL/FJÄRRVÄRME
Föreningen har övertagit och tecknat eget avtal 
med Ellevio för elleverans samt med Fortum för 
fjärrvärme

TV/BREDBAND/TELEFONI
Föreningen har övertagit befintligt avtal från fö-
regående ägare med ComHem.

INFORMATIONSBREV OCH MÖTEN
Brf Runnett har haft ett informationsmöte med 
de boende i fastigheterna och delat ut 3 st infor-



3/3

mationsbrev. Informationsmötet handlade fram-
förallt om ombildningen, dess tillvägagångssätt 
och fördelar samt det praktiska arbetet och vad 
som väntar vid såväl en ombildning som vid köp 
av sin lägenhet och möjligheterna att bo kvar 
som hyresgäst. Det har också informerats om det 
kommande stambytet.

STYRELSEN
Styrelsen har som tidigare påtalats haft ett ge-
diget arbete under uppstartsfasen av föreningen 
samt dess förvärv av fastigheten Runn 1, Storsjö-
vägen 34 – 42.

Styrelsen har under del av verksamhetsåret inte 
varit intakt i enlighet med föreningens stadgar. 
Ledamoten och kassören Daniel Ekblom avgick 
den 22 juni med omedelbar verkan. 

Styrelsen för Brf Runnett har under verksam-
hetsåret bestått av:

Ordförande: Lars Wallsten
Sekreterare: Nataly Jansson 
Kassör: Daniel Ekblom  (avgick 22 juni 2016)

Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex 
stycken styrelsemöten och ett antal arbetsmöten 
såväl var för sig som tillsammans med den tidiga-
re arbetsgruppen.

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Brf Runnett har under verksamhetsåret haft en 
extra föreningsstämma som hölls den 19 maj. 
Under stämman antogs den ekonomiska planen 
samt beslutades det enhälligt om att förvärva 
tomträtten till fastigheten Runn 1.

ÖVRIGT
Bostadsrättsföreningen hade 2016-06-30 fem 
stycken hyresgäster samt 18 medlemmar varav 
två  juridiska medlemmar. En av dessa medlem-
mar, Stanwood-Haley Properties AB (fastighe-
tens tidigare ägare) ägde då 12 stycken lägenheter. 

Styrelsen
Brf Runnett

Lars Wallsten, ordförande 
Alexandra Thönners, sekreterare 
Daniel Ekblom, kassör 
Edith Carlefalk, adjungerad ledamot


