ÅRSREDOVISNING

2010

Z ackrisson

Bostadsrättsföreningen

MAsthugget

Foto: Thomas Johansson Layout: Siri Reuterstrand, Knockout Reportage Tryck: Prinfo Linderoths 2011

Ordföranden har ordet

D

et har varit en långvinter, så säger de flesta
jag pratar med. Jag håller med, visst har den
känts lång. Det är först i slutet av mars som
temperaturen har börjat närma sig noll. Vi har upplevt
hur snön har vräkt ner över Göteborg och bäddat in
Masthugget i ett tjockt snötäcke. Våra fastighetsskötare
har snabbt varit ute och skottat bort snön från gångbanor och trappor. Samtidigt vet vi att när vi sitter på
årsmötet är våren kommen och vårlökarna i grässlänterna är i full blom. Vi väntar på ledighet och sommar.
Den styrelse som valdes förra våren anade vilka
frågor som skulle dominera kommande år. Tidigare
styrelse hade redan påbörjat processen med att låta
fem stycken arkitektkontor presentera förslag på hur
fasaderna skulle kunna målas om. Samtidigt ville
styrelsen gå vidare med förslag på ombyggnad av
Masthuggsterrassen. Detta kan tyckas vara nog att
arbeta med, men det skulle visa sig finnas mer. Precis
innan styrelsen skulle åka på sin årliga styrelsekonferens kom en inbjudan om Vision Norra Masthugget
2030. En omvandling av området mellan Järntorget
och Amerikahuset skall om möjligt påbörjas 2013.
Tre frågor som spänner över alla delar av föreningen.
Medlemmar, styrelse och förvaltning måste engageras
på alla nivåer. Syftet med att bo i en bostadsrättsförening är att kunna påverka sitt boende och för det
krävs att man själv är aktiv.
När styrelsen förberedde frågan om ombyggnad av
Masthuggsterrassen vände vi oss i första hand till de
boende på Mattssonsliden. Skälet var att det var de som
i första hand skulle påverkas av ett nybygge. Det visade
sig att de idéer som styrelsen hade som förslag inte var
möjliga att genomföra utan en negativ inverkan för de
närmast boende. Medlemmar utryckte sitt ogillande av
förslaget genom en namninsamling. Detta tillsammans
med de installationer av siktlinjer och egna besiktningar som gjordes innebar att styrelsen snabbt kunde
omvärdera sin syn på nybyggnation och komma med
ett nytt förslag. Det nya förslaget har förankrats bland
de boende på Mattssonsliden. Genom att på detta sätt
förankra förslaget hoppas styrelsen att ett bra beslut kan
fattas av hela föreningen på beslutande medlemsmöte.
Målning av fasader har varit en fråga där styrelsen
från början försökt aktivera hela föreningen. Beslutet att
måla istället för att byta fasader var relativt lätt att fatta.
Beslut fattades utifrån den ekonomiska kalkyl som
förvaltningen arbetat fram. Däremot är frågan om färg
och form inte lika enkel. Även om det finns vissa ramar
för hur området gestaltas landar vi till slut i tycke och
smak. Det har för styrelsen gällt att erbjuda alla medlemmar möjlighet att delta och påverka slutresultatet.
Styrelsen har möjliggjort många olika slags forum där
alla medlemmar har kunnat vara med. En medlemsenkät användes för att få så många som möjligt att rösta

om de fem förslag
som presenterats.
Förslagen presenterades med hjälp av
Masthuggsnytt, vår
webbsida och slutligen en utställning
på Masthuggets
hus. Som avslutning
bjöd vi in samtliga
deltagande arkitektkontor till ett välbesökt informationsmöte. Arkitekterna kunde presentera sina förslag och vi medlemmar kunde ställa frågor.
Drygt femhundra hushåll svarade på enkäten. Vi hade
naturligtvis önskat fler svar men det är ändå fler medlemmar än vi någonsin varit på våra medlemsmöten.
Styrelsen beslutade att frågan skulle gå vidare för beslut
på medlemsmöte. Beslutet på det medlemsmöte som
varit innebär att två förslag ställs emot varandra, de
två förslag som fick flest röster. Röstförfarandet sker
genom en enkät som skickas till samtliga medlemmar.
Vinnande förslag lämnas in till stadsbyggnadskontoret.
Våra hus dominerar vyn över Masthugget när man
ser området från älven. Husen klättrar ända upp till
himlen och döljer det som kallas gamla Masthugget.
De hus som står framför oss försvinner i skuggan av
vår storlek. Det finns planer som kommer att påverka
detta. I september förra året var vår förening inbjudna
till samrådsmöte av stadsbyggnadskontoret om
planer på ombyggnad av området från Amerikahuset
till Järntorget. Hur nybyggnationen nedanför
Masthuggstorget kommer att se ut vet vi ännu inte
men påverkas kommer vi att göra. Som förening måste
vi aktivt vara med och bevaka våra intressen.
Gemensamt för alla dessa frågor är att vill man vara
med och påverka måste ni medlemmar engagera er.
Tillsammans med gårdsombud om man vill påverka
gårdsmiljön, läsa Masthuggsnytt, gå på de möten som
anordnas, svara på enkäter, lämna in motioner och
använda alla de andra forum där man kan vara med
och utrycka sin mening och påverka.
Nu är det årsmöte och en ny styrelse skall väljas.
Det är du som bestämmer vem som skall representera
föreningen och ta ansvar för att föreningen utvecklas
på det sätt som du vill. Om du vill att föreningen skall
vara en kraft som kan påverka planerna på en ny stadsmiljö i norra Masthugget så kanske det är dags att du
funderar på att anmäla ditt intresse för styrelsearbete.
Vill man vara med och påverka är det på årsmötet
man skall gå, föreningens högsta beslutande organ.
Styrelsen tackar för det engagemang som ni medlemmar visat under året.
Ingemar Albertsson
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årets styrelseledamöter. Övre raden från vänster: Ingemar Albertsson, Carin Gadd , Christina Imark, Ingvar Ericson, Lars-Olof
Eckerström. Nedre raden: Mattias Fransson, Per Olov Sporrong, Bimbi Dahne Widerberg, Fredric Bergström och Sara Kanhede.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Ordinarie styrelseledamöter

Styrelsesuppleanter

Ingemar Albertsson, ordförande
Carin Gadd, vice ordförande
Christina Imark, sekreterare
Ingvar Ericson, vice sekreterare
Lars-Olof Eckerström		
Mattias Fransson		
Per Olov Sporrong			

Bimbi Dahne Widerberg
Fredric Bergström
Sara Kanhede		

Avgående styrelseledamöter

Avgående styrelsesuppleanter

Ingemar Albertsson
Christina Imark
Ingvar Ericson
Mattias Fransson
Per Olov Sporrong

Bimbi Dahne Widerberg		

REVISORER

VALBEREDNING

Revisor

Håkan Carlsson
Susanne Vallin
Petter Ekberg
Anders Lundmark

Gunnar Eriksson
KPMG AB
Revisorssuppleant

Björn Trägårdh		
Revisionsbyrån KPMG AB har anmält auktoriserade
revisorn Göran Johansson som huvudansvarig.
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GÅRDSOMBUD
Gårdsombuden fungerar som en kontaktyta
mellan styrelse, förvaltning och de boende.
De har en viktig roll i föreningens strävan att
uppnå och upprätthålla en väl fungerande
medlemsdemokrati. Gårdsombuden samordnar även gårdarnas trädgårdsskötsel och
inköp av sommarblommor i samarbete med
föreningens trädgårdsmästare. Föreningen
har indelats i fem områden. Styrelsen har till
vardera område utsett en gårdsombudsansvarig. 			

Områdesindelningen och de gårdsombudsansvariga framgår nedan.
Adress

Gårdsombudsansvarig

Mattssonsliden
Bimbi Dahne Widerberg		
Klamparegatan, Rangströmsliden
Mattias Fransson
Skepparegången
Lars-Olof Eckerström
Fyrmästaregången, Masthuggsliden
Ingvar Ericson
Klostergången, Vaktmästaregången
Per Olov Sporrong
					

ARBETSGRUPPER

Föreningens arbetsgrupper har till uppgift att vara remissinstans eller utföra visst arbete i en
särskild fråga. Styrelsen har en representant i varje arbetsgrupp. Nedan presenteras de grupper
som varit verksamma under året.
Kabel-tv-gruppen

Gruppen har styrelsens uppdrag att diskutera
föreningens programutbud i kabel-tv-nätet
och framlägga förslag på ändringar till
styrelsen. De har regelbundna träffar med
vår programleverantör Canal Digital. Fredric
Bergström har varit styrelsens representant
i gruppen som i övrigt består av Jan Carle,
Anders Ocklind, Per Sjöstrand och Per-Åke
Wilhelmsson.

Masthuggsnytt		

Föreningen har som mål att medlemmar och
hyresgäster skall vara väl informerade om
föreningens verksamhet. Masthuggsnytt kommer ut fyra gånger per år och är en viktig
informationskanal.
Syftet med tidningen är att medlemmarna
genom att vara väl informerade skall kunna
påverka sitt boende. Carin Gadd är styrelsens representant. Redaktionen består av
Birgitta Edgren, Lilian Lundqvist, Sanja Peter,
Inga Sandberg, Sten Zackrisson och Anders
Ocklind. Redaktör och ansvarig utgivare är
Björn Ohlsson.				
			

INTRESSEGRUPPER

Intressegrupper skiljer sig från arbetsgrupper
genom att de inte har styrelsens uppdrag att
arbeta med en viss fråga. Dessa grupper saknar
styrelserepresentant.		
Nya Masthuggets Kulturförening

Kulturföreningen arrangerar kulturella aktiviteter riktade till de boende i föreningen.
Bostadsrättsföreningen ger ekonomiskt stöd
till vissa aktiviteter. Följande personer har varit aktiva i kulturföreningen under året.
Dan Ottermalm (ordförande), Bodil Björgan
(vice ordförande), Solveig Lillenes (sekreterare), Ann-Marie Rutgersson (kassör), Berit Pettersson, Karen Andersson, Ingvar Andersson,
Gull-Britt Andersson, Britt Emgard, Karl-Erik
Pettersson, Ing-Marie Jonsson, Peter Sahlberg
och Petra Kåks.
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PLANERINGS- OCH STYRINSTRUMENT

Planerings- och styrinstrumenten är avsedda att användas av styrelse och förvaltning i den
löpande förvaltningen och vid långsiktig planering av föreningens verksamhet. 			
			
VERKSAMHETSPLAN

FINANSIERINGSPLAN

Är föreningens övergripande styrinstrument
där syfte, mål, strategi samt handlingsplan
anges. Verksamhetsplanen revideras årligen
och en ny handlingsplan fastställs varje år.

Denna plan visar föreningens långsiktiga
ekonomiska utveckling, bl.a. mot bakgrund
av de åtgärder som återfinns i underhållsplan
och investeringsplan. Även andra faktorer
som påverkar vår ekonomi såsom beräknade
intäkts- och kostnadsökningar återfinns i
planen. Finansieringsplanen omfattar tio år
och revideras årligen. Den utgör ett viktigt
instrument för att styrelsen skall kunna fatta
långsiktigt korrekta beslut.		

UNDERHÅLLSPLAN

I underhållsplanen ingår föreningens planerade underhåll. Det planerade underhållet
syftar till att erhålla lång livslängd på föreningens tillgångar. Till detta underhåll sker årliga
avsättningar i föreningens reparationsfond.
Underhållsplanen omfattar tio år och revideras årligen.
INVESTERINGSPLAN

Framtida ny- och reinvesteringar finns med
i investeringsplanen. Planen syftar till att
erhålla planmässighet även för denna typ av
åtgärder som ofta uppgår till stora belopp.
Investeringsplanen omfattar tjugo år och revideras årligen.

Energisparprogram

Energisparprogrammet syftar till att föreningen aktivt skall verka för kostnadseffektivitet
och efterlevnad av de miljömål som anges
i miljöpolicyn. Programmet innehåller uppgifter om förbrukningar, föreningens miljöbelastning och de energibesparande åtgärder
som analyserats. En prioriteringsordning för
de energibesparande åtgärderna har tagits
fram och anges i energisparprogrammet.

Övre raden: Kjell Johansson förvaltningschef, Sonia Andersen Siirak ekonomiansvarig, Christer Johansson tekniskt ansvarig.
Nedre raden: Marianne Tellström förvaltningskontorist, Elisabeth Bensby vikarierande förvaltningskontorist, Christina Falk
Larsson förvaltningskontorist och Lars Ohlsson driftsansvarig.
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FÖRENINGENS VERKSAMHET

FÖRVALTNING

Föreningen har egen anställd personal som utför ekonomisk, administrativ och teknisk förvaltning samt drift. Städning som upphandlas via entreprenad har under året utförts
av Städkedjan AB.
		
ORGANISATIONSANSLUTNING

Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, FASTIGO
SBC ekonomiska förening		
FASTIGHETER
Tomträtter

Föreningen äger inte marken utan hyr den av Göteborgs
kommun via tomträtt. Tomträttsavtal finns till fastigheterna
Stigberget 34:11, 34:14, 34:15, 34:16, 34:17, 34:18, 34:19,
34:20 och 34:21. Tomträttsavgälderna har efter dom i
Hovrätten fastställts till 3 225 108 kronor per år under
perioden 5 augusti 2005– 4 augusti 2025.
Byggnader

Under åren 1967-72 har det uppförts 20 hus och 5 garage
på tomterna.
Upplåtelseytor

Bostadslägenheter 1
Studentbostäder
Lokaler
Föreningslokaler
Garageplatser bil
1
Garageplatser mc
Parkeringsplatser (ute)

077
87
79
4
565
74
41

st
80 669 kvm
st
2 821 kvm
st
17 002 kvm
st
858 kvm
st
st
st		

Fastighetsadresser

Lägenhetsfördelning
bostadslägenheter

1
1
1
2
2
3
4
5
6

rum
rum
rum
rum
rum
rum
rum
rum
rum

och
och
och
och
och
och
och
och
och

kokskåp		 8
kokvrå		 82
kök		121
kokvrå		 21
kök		307
kök		234
kök		198
kök		 95
kök		 11

Garage		

Andra Långgatan 44-48
Fjällgatan 17
Kjellmansgatan 28
Klamparegatan 3
Repslagaregatan 6

st
st
st
st
st
st
st
st
st

Andra Långgatan 44-48
Fjällgatan 11-29
Fyrmästaregången 2 -20
Klamparegatan 3-17
Klingners plats
Klostergången 1-15
Mattssonsliden 2-28		
Masthuggsliden 1-9, 8-22
Masthuggsterrassen 4-14, 7-9
Rangströmsliden 1-7		
Repslagaregatan 4-6		
Skepparegången 2-30
Vaktmästaregången 1-13, 2-18
Försäkring

Föreningens fastigheter har under
2010 varit försäkrade hos Moderna Försäkringar. Försäkringen
omfattar egendom, hyresförlust,
Besöksgarage			
extrakostnad, ansvar, rättsskydd,
Andra Långgatan 44
olycksfall, skadeståndsgaranti,
Fjällgatan 17
styrelseansvar, sanerings- och
husbocksförsäkring, förmögenhetsbrott och krisförsäkring.		
				
			

Övre raden: Tommy Lundqvist samordningsansvarig, Fredrik Blidö fastighetsreparatör, Gert Lindberg trädgårdsmästare, Urban
Junevik områdesansvarig. Nedre raden: Eric Linger områdesansvarig, Håkan Lindmark områdesansvarig, Jonas Engström områdesansvarig, Göran Bewert fastighetsskötare.
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HÄNDELSER UNDER ÅRET

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

STYRELSEN

Den ordinarie föreningsstämman ägde
rum den 22 april 2010 i Masthuggets
hus. På stämman var 91 medlemmar
närvarande och 2 medlemmar hade
lämnat fullmakt.

Styrelsen har under året haft 13 ordinarie styrelsesammanträden. Den 3-4
september hade den nya styrelsen en
konferens med huvudinriktning på
föreningens verksamhet och styrinstrument.
Den årliga rundvandringen i området
ägde rum den 26 september.
I samband med den interna förankringsprocessen avseende Masthuggsterrassen har styrelsen tillsammans
med förvaltningen haft informationsmöte den 24 maj för de boende på
Mattssonliden.
Den 16 november arrangerades ett
välbesökt informationsmöte där arkitekterna presenterade sina förslag till
färgsättning av fasaderna.

Styrelsen har träffat gårdsombuden
den 29 mars och den 25 oktober.
Skriftlig information om budgeten för
år 2011 har tillställts samtliga medlemmar. Härutöver har budgeten presenterats muntligen på medlemsmöte den
1 december.
ÖVERLÅTELSER

Under verksamhetsåret har 108
lägenhetsöverlåtelser ägt rum inom
föreningen vilket motsvarar 10% av
bostadslägenheterna. 		
ÅRSAVGIFTER

Årsavgifterna höjdes med 3 % per den
1 januari 2010. 			

PROJEKT OCH PLANERAT UNDERHÅLL 2010
Renovering av fasader, balkonger och
nya entrépartier

Den extra föreningsstämman den 26
november 2009 beslutade att befintliga fasader och fönster skall behållas
och målningsrenoveras. Med detta
beslut har medlemmarna bestämt
i vilken omfattning och till vilken
beräknad kostnad som fasaderna skall
renoveras.
Arkitekturkompaniet, Krook & Tjäder
Arkitekter AB, KUB Arkitekter, QPG
AB och White arkitekter AB erhöll
under året parallella uppdrag att inkomma med förslag till färgsättning av
fasaderna. Förslagen har presenterats
på utställning, föreningens hemsida
och informationsmöte den 16 november.				
Medlemmarna har via enkätsvar fått
möjlighet att välja ut det förslag som
de önskar genomförande av.		
Förslaget från KUB Arkitekter fick flest
röster.
Det är av största vikt att den färgsättning som genomförs är väl förankrad hos föreningens medlemmar.
Styrelsen har därför kallat till en
extra föreningsstämma den 9 mars
2011.
I samband med renovering av fasaderna skall balkongerna renoveras
omfattande betonglagning samt byte
av räcken och fronter. Projektet måste
av både tekniska och estetiska skäl
samordnas med fasadmålningen. Mot
bakgrund av den kvarstående interna
förankringsprocessen och kommunens
handläggningstid efter bygglovsansökan får vi räkna med att renoveringarna av fasader, balkonger och
entrépartier kommer att starta först
under 2012.

Belysnings- och trygghetsprojekt

Masthuggsterrassen

Belysningsprojektet som har syftat
till att öka säkerheten och trygghetskänslan i området är nu avslutat. De
synpunkter som fördes fram i samband
med trygghetsvandringen 2009 har
beaktats.
Belysningspunkter har tillförts i form
av stolpbelysningar, väggarmaturer och
punktbelysningar.

Styrelsen och förvaltningen har under året arbetat vidare med planerna
på förädling av Masthuggsterrassen.
Tanken är att ersätta de befintliga
paviljongerna med ny produktion av
bostäder i ett plan. De boende på
Mattssonsliden kallades till informationsmöte om de planerade förändringarna den 24 maj. Den interna
förankringsprocessen med de boende
på Mattssonsliden har avslutats. Samtliga medlemmar kommer att fatta
beslut i frågan på föreningsstämman
den 28 april 2011.

Garagerenovering

Betongrenovering har genomförts i del
av Klamparegatans garage kallad P 4.
Arbetena omfattade lagning av betong,
beläggning av nya tät- och ytskikt samt
målning av väggar, pelare och takytor.
Cykelhus

Ett nytt cykelhus har byggts vid
Vaktmästaregången 16.
Förstärkningsarbeten

Gårdsbjälklaget mellan Klamparegatan
11-17 och Masthuggshallen klarade
före förstärkning 5 tons bruttovikt.
Efter förstärkning genom kolfiberarmering klarar bjälklaget 10 tons
axeltryck vilket överensstämmer med
Räddningstjänstens krav.
Ombyggnad av studentrum till bostadsrätter

På föreningsstämmor 2002, 2008
och 2009 har beslut tagits om
att studentkorridorerna skall byggas om till bostadsrättslägenheter.
Studentkorridorerna på Klamparegatan
13 har byggts om till 6 st bostadsrättslägenheter. Lägenheterna är på 2 rum
och kök med ytor mellan 59-66
kvadratmeter.
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Tvättstugor

Tvättstugorna på Masthuggsliden 16
och Klostergången 7 har genomgått
ombyggnad under 2010. De tvättstugor som inte är aktuella för ombyggnad inom de närmaste åren har i olika
omfattning målningsrenoverats. Samtliga tvättstugor utom Mattssonsliden 6
och Vaktmästaregången 14 har erhållit
nya entrédörrar med glas lika det koncept som gäller vid ombyggnad. Detta
för att öka säkerheten och tryggheten
men även för en bättre och trevligare
annonsering av tvättstugorna.

FRAMTIDA UTVECKLING		

PROJEKT OCH PLANERAT UNDERHÅLL 2011
Renovering av fasader, balkonger och
nya entrépartier

Balkongerna har betongskador som
måste åtgärdas. Renoveringen omfattar
871 balkonger.
I samband med renoveringen monteras nya räcken och fronter. Befintliga
entrépartier i aluminium skall ersättas
med nya partier i samband med fasadrenoveringen. Både balkongrenoveringarna och bytet av entrépartier
måste av tekniska och estetiska skäl
samordnas med fasadrenoveringen.
Detta gör att dessa projekt startar först
under 2012. Mer information om projekten finns under Projekt och planerat
underhåll 2010.
Betongrenovering

Garagen på Klamparegatan (P 3),
Fjällgatan, Kjellmansgatan och
Repslagaregatan skall genomgå
renovering. Projektet har startat och
beräknas pågå till den 30 mars 2012.
Arbetena omfattar lagning av betong
och armeringsjärn, beläggning av nya
tät- och ytskikt samt målning av väggar, pelare och takytor.
Cykelhus

Hissombyggnad

Gästlägenheter		

Föreningens 86 hissar skall byggas om.
Nya växellösa maskiner, ny automatik,
innerdörrar i hisskorgarna samt nya
enheter för överviktsmätning installeras. Arbetena pågår under 2011-2013.

Föreningsstämman 2009 beslutade
att gästlägenheter skall byggas. Två
gästlägenheter kommer att byggas på
Masthuggsliden 1.
		
Energisparprogram		

Konstgräs på fotbollsplan

På föreningsstämman 2010 beslutades
om anläggande av konstgräs på fotbollsplan.
Passersystem		

Garageportar och slussdörrar i samtliga garage samt dörrar till gemensamma utrymmen som miljörum, grovsoprum, återvinningsrum och mattvättstuga skall förses med beröringsfria
kortläsare. Medlemmar och hyresgäster förses med kodbärare i form
av s.k. taggar eller brickor. Tanken är
att senare bygga ut detta system till
att även omfatta samtliga entréer.
Masthuggsterrassen		

I det fall föreningsstämman fattar
beslut om rivning av befintliga paviljonger och byggnation av nya
bostäder startar projekteringen under
2011.

Nya cykelhus liknande det på
Fyrmästaregången 12-20 skall byggas
vid Skepparegången 20-30 och baksidan Klamparegatan 11.
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En högt prioriterad åtgärd i energisparprogrammet är byte av fläktaggregat
och återvinning av frånluft. Enligt investeringsplanen skall detta arbete
påbörjas 2012. Arbetet med projektering och fördjupad analys har startat.
		
Tvättstugor		

Tvättstugorna på Rangströmsliden 5,
Masthuggsliden 18, Klostergången 1
och Vaktmästaregången 7 skall byggas
om under 2011.		

FRAMTIDA PLANERAT UNDERHÅLL OCH INVESTERINGAR

Nedan anges de enskilt största posterna i föreningens underhålls- och investeringsplan.
Underhållsplan

Det planerade underhållet framgår av föreningens tioåriga underhållsplan. Till det planerade underhållet ansamlas medel via årlig avsättning till föreningens reparationsfond. 			
Underhållsplanen innehåller planerat underhåll uppgående till 104 000 000 kronor. Nedan framgår
de enskilt största posterna.								
							
Åtgärd		
Kostnad			Årtal för genomförande
Fasadrenovering		63 500 000 kronor		
2012-2014
Garagerenovering		 9 000 000 kronor		
2010-2011
Trapphusrenovering		16 000 000 kronor		
2013-2018
Fasadrenoveringen avser målning och renovering av befintliga plåtar, betongsocklar och fönster.
						
Investeringsplan						

Föreningens investeringsplan innehåller projekt i form av ny- eller reinvesteringar. Dessa projekt
aktiveras, d.v.s. bokförs som tillgång, och skrivs av under en beräknad nyttjandeperiod. 		
Investeringsplanen omfattar 20 år och innehåller investeringar uppgående till 184 000 000 kronor.
Planen gör att vi med god framförhållning får med stora investeringar i den långsiktiga ekonomiska
planeringen. De enskilt största posterna framgår nedan. 				
Åtgärd			
Kostnad
Årtal för genomförande
Avloppsrenovering		36 500 000 kronor		
2017-2019
Balkongrenovering		35 000 000 kronor		
2012-2014
Hissombyggnad		29 000 000 kronor		
2011-2013
Takomläggning			12 000 000 kronor		
2020-2025
Ventilation			33 000 000 kronor		
2012-2021
Avloppsrenoveringen avser rörinfodring (invändig plastbeläggning) av befintligt avloppssystem.
Ventilationsåtgärderna avser byte av samtliga fläktar och aggregat samt återvinning av frånluft.
										
		

EKONOMISKA RELATIONSTAL		
			 2010

2009

2008

2007

2006

Årsavgifter 			 599
587
572
572
572
Lån			
873
927
1 107 1 104 1 198
Byggnader och markanläggningar		
2 624 2 607
2 478 2 427 2 498
											
		
Relationstalet för årsavgifter anges i kronor per kvadratmeter och avser en genomsnittlig nivå inklusive 				
värme.							
Relationstalen för lån samt byggnader och markanläggningar anges i kronor per kvadratmeter upplåtelsebar
yta. Garageplatser är inte inräknade i dessa ytor.							
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ÅRETS RESULTAT
Föreningen redovisade 2010 en vinst på 5 866 735 kronor.
Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt bokslutskommentarer.							
									
Förslag till vinstdisposition					

Till årsstämmans förfogande står enligt balansräkningen:			
Balanserad vinst från föregående år				
Avsättning till föreningens reparationsfond				
Lyft ur föreningens reparationsfond				
Årets vinst				
				
				
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så
att i ny räkning överföres				
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15 778 254
-6 000 000
3 831 356
5 866 735
19 476 345

19 476 345
19 476 345

Förvaltningschefen har ordet

F

öreningen redovisar för 2010 en resultatmässig vinst uppgående till 5 866 735 kronor.
Efter avsättning till och lyft ur föreningens
reparationsfond ökar detta resultat de balanserade
vinstmedlen med 3 698 091 kronor.
Resultatet är klart bättre än vad vi budgeterat
med. Detta förklaras av att planerat underhåll
till betydande belopp inte utförts under året.
Härutöver har vissa projekt senarelagts vilket medfört lägre kostnader för avskrivningar. De fortsatt
låga marknadsräntorna och den förhållandevis stora
andelen rörliga lån gör att räntekostnaderna kraftigt understiger vad vi budgeterat med.
Förankringsprocessen avseende fasadmålningen
har tagit längre tid än vad vi räknade med när
budgeten för 2010 fastställdes. Styrelsen och förvaltningen är överens om att denna process måste
hanteras med medlemsdemokratin i fokus. Den
färgsättning som slutligen genomförs måste vara
väl förankrad hos föreningens medlemmar. Detta
planerade underhåll kommer inte att påbörjas förrän 2012. Balkongrenoveringen och bytet av vissa
entrépartier är projekt som hänger ihop med fasadmålningen. Även dessa projekt har flyttats fram till
2012.
Renoveringen av garagen på Klamparegatan
(P 3), Fjällgatan, Kjellmansgatan och Repslagaregatan samt ombyggnaden av föreningens hissar
fanns med i budgeten för 2010 men startade först
2011. Detta har påtagligt minskat kostnaderna
för det planerade underhållet och avskrivningarna
under 2010.
En bostadsrättsförening skall arbeta efter en
självkostnadsprincip. Det måste finnas ett tydligt
mål med de medel som ansamlas. Föreningens
reparationsfond är ett bra exempel på planmässig
ansamling av medel där målet är framtida planerat
underhåll.
Finansieringsplanen är ett styrinstrument som
visar föreningens ekonomiska utveckling under
den närmaste tioårsperioden. Hänsyn har tagits
till beräknade intäkts- och kostnadsökningar. Alla
planer av detta slag innehåller en hel del osäkerhetsfaktorer som kan förändra resultatprognoserna
och höjningsbehoven.
Föreningen står enligt underhållsplanen inför ett
planerat underhåll under de närmaste tio åren som
beräknas till 104 000 000 kronor. Härutöver innehåller investeringsplanen projekt i form av ny- och
reinvesteringar beräknade till 184 000 000 kronor.
Enligt finansieringsplanen klarar vi detta planerade underhåll och dessa investeringar utan stora
höjningar av årsavgifterna. Finansieringsplanen
innehåller beräknade årliga höjningar av årsavgifterna på c:a 2 %.
De balanserade vinstmedlen kommer att användas för att minska höjningsbehoven av årsav-

gifterna. Enligt finansieringsplanen
kommer de balanserade vinstmedlen
att förbrukas under
den kommande
tioårsperioden.
Föreningen har
flera intressanta
projekt inom de
närmaste åren.
Många projekt
kommer påtagligt
att förändra området. Renoveringen av fasader, balkonger och vissa entrépartier kommer att medföra
positiva estetiska förändringar av området.
Masthuggsterrassen är ett område som är i stort
behov av upprustning. Styrelsen föreslår att de
befintliga paviljongerna rivs och ersätts med nyproducerade bostäder i ett plan.
Vi har påbörjat arbetet med energibesparande
åtgärder. Projekteringen avseende byte av ventilationsaggregat och återvinning av frånluft på
Mattssonsliden 8–28 och Andra Långgatan 44–46
pågår. Åtgärderna är högprioriterade i föreningens
energisparprogram. De flesta till- och frånluftsaggregaten i området är gamla och i behov av byte.
Vi kombinerar detta byte med energibesparande
åtgärder i form av värmeväxling där uppvärmd
frånluft används till främst uppvärmning av tilluft.
Besparingspotentialen är stor.
Norra Masthugget är området mellan älven och
vårt område. Den nyproduktion som planeras i
området kommer att ha en både positiv och negativ
inverkan på boendekvalitén för många medlemmar i
vårt område. Planarbetet sätter fokus på Stena Line
som upptar hela Masthuggskajen och Oscarsleden
med stora trafikflöden. Hur politikerna tänker lösa
dessa frågor inverkar på vilken produktion som är
möjlig att tillföra. Även visionen om att staden skall
kunna kopplas ner till älven är beroende av en bra
lösning på dessa huvudfrågor. Vi följer med intresse
utvecklingen och det planarbete som pågår.

Kjell Johansson
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RESULTATRÄKNING

RÖRELSENS INTÄKTER		

2010

2009

Bostadsrätter
Not 1
46 458 799		 44 984 464
Hyreslägenheter
Not 2
2 536 781		 2 701 713
Studentbostäder
Not 2
3 652 567		 3 544 725
Lokaler
Not 3
11 454 294		 11 693 524
Garage- och parkeringsplatser
Not 4
7 724 991		 6 949 449
Gemensamhetslokaler		
136 750		
82 350
Besöksparkeringar		
1 491 505		 1 209 153
Biltvätt		
20 320		
17 544
Kabel-tv		
977 925		
992 310
Övriga intäkter
Not 5
526 882		
4 970 348
		
74 980 814		 77 145 580
			
		
RÖRELSENS KOSTNADER
Förbrukningsavgifter				

Fastighetsel
Not 6
-4 134 314		
-5 023 349
Fjärrvärme
Not 7
-12 525 552		 -10 897 091
Vatten
Not 8
-2 037 564		
-1 792 668
Sophämtning		
-1 196 513		
-1 080 253
		
-19 893 943		 -18 793 361		
Löpande underhåll				

Löpande underhåll
Not 9
		

-9 214 922		
-9 133 546
-9 214 922		
-9 133 546

Planerat underhåll				

Planerat underhåll
Not 10
		

-3 831 356		
-2 165 129
-3 831 356		
-2 165 129

Övriga kostnader				

Tomträttsavgäld
Not 11
Samfällighetsavgift
Not 12
Fastighetsskatt
Not 13
Fastighetsavgift
Not 14
Fastighetsförsäkring		
Styrelse- och revisionskostnader
Not 15
Förvaltning
Not 15
Fastighetsskötsel
Not 15
Städning		
Kabel-tv		
Övriga externa kostnader
Not 16
		

-3 225 108		
-297 924		
-1 232 000		
-1 486 428		
-415 000		
-531 956		
-3 778 818		
-5 274 673		
-1 416 146		
-1 169 027		
-4 903 152		
-23 730 232		

-3 225 105
-266 724
-1 358 000
-1 486 056
-409 867
-536 745
-3 827 325
-4 952 776
-1 378 610
-1 179 861
-4 712 722
-23 333 791

Rörelseresultat före avskrivningar		

18 310 362		

23 719 753
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2010		

2009

			
Avskrivningar				

Avskrivningar byggnader och markanläggningar		
Avskrivningar maskiner och inventarier		
Avskrivningar Masthuggsterrassen		
		

-9 337 259		
-9 125 552
-373 923		
-207 005
-195 896		 -195 896
-9 907 079		
-9 528 453

Rörelseresultat efter avskrivningar		

8 403 284		

14 191 300

				
Finansiella intäkter och kostnader				

Ränteintäkter		
45 341		
220 683
Räntekostnader
Not 17
-2 582 736		
-4 624 737
Räntebidrag		
846		
3 746
		
-2 536 549		
-4 400 308
Resultat efter finansiella intäkter och				
kostnader		
5 866 735		
9 790 992
Not 18
-		
				

Inkomstskatt

ÅRETS RESULTAT		

5 866 735		

-

9 790 992
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR		
2010-12-31		
2009-12-31
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar				

Byggnader och markanläggningar
Not 19
Pågående ombyggnad
Not 20
Maskiner och inventarier
Not 21
		

265 983 351		
9 942 408		
987 515		
276 913 274		

264 213 327
3 293 989
288 084
267 795 400

Masthuggsterrassens samfällighet
Not 22
Andelar
Not 23
		

789 815		
10 000		
799 815		

985 712
10 000
995 712

Finansiella anläggningstillgångar				

Summa anläggningstillgångar		
277 713 089		
268 791 112
		
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar				

Avgifts- och hyresfordringar		
179 903		
795 809
Övriga kortfristiga fordringar
Not 24
966 096		
1 682 834
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Not 25
1 722 560		
2 411 202
		
2 868 559		
4 889 845
Not 26
Not 27

4 955 350		
10 544 886		

5 667 819
15 669 021

Summa omsättningstillgångar		

18 368 794		

26 226 685

SUMMA TILLGÅNGAR		

296 081 884		

295 017 797

Hyreslägenheter
Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital
Bundet eget kapital				

Grundavgifter
Not 28
Upplåtelseavgifter
Not 29
Föreningens reparationsfond
Not 30
Fond för konstnärlig utsmyckning
Not 31
		

92 816 220		
20 716 803		
59 474 132		
527 768		
173 534 923		

92 345 869
11 653 230
57 305 488
527 768
161 832 355

Balanserad vinst		
Avsättning till föreningens reparationsfond		
Lyft ur föreningens reparationsfond		
Årets vinst		

15 778 254		
-6 000 000		
3 831 356		
5 866 735		
19 476 345		

9 822 133
-6 000 000
2 165 129
9 790 992
15 778 254

Summa eget kapital		

193 011 268		

177 610 609

Fritt eget kapital				

Skulder
Långfristiga skulder				

Skulder till kreditinstitut
Not 32
88 500 000		
93 992 600
		
88 500 000		
93 992 6000
Kortfristiga skulder				

Leverantörsskulder		
7 585 395		
8 700 877
Övriga kortfristiga skulder		
801 559		
709 413
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Not 33
6 183 662		
14 004 298
		
14 570 616		
23 414 588
Summa skulder		

103 070 616		

117 407 188

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

296 081 884		

295 017 797

POSTER INOM LINJEN				
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser				
Ställda säkerheter				

Fastighetsinteckningar		

117 795 441		

Ansvarsförbindelser				

FASTIGO		
108 319		
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134 746 441
105 191

KASSAFLÖDESANALYS
2010		 2009
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster
5 866 735		
9 790 992
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
9 907 079		
9 528 453
			
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 			
förändringar av rörelsekapital
15 773 814		
19 319 445
			
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Ökning (-) / Minskning (+) av hyreslägenheter
712 469		
712 314
Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar
2 021 286		
1 054 150
Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder
-8 843 972		
-2 689 298
Kassaflöde från den löpande verksamheten
9 663 597		
18 396 611
			
Investeringsverksamheten 			
Förvärv av anläggningstillgångar
-18 829 056		
-5 083 982
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-18 829 056		
-5 083 982
			
Finansieringsverksamheten			
Ökning av grundavgifter
470 351		
630 079
Ökning av upplåtelseavgifter
9 063 573		
11 653 230
Amortering av låneskulder
-5 492 600		
-18 321 400
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
4 041 324		
-6 038 091
			
Likvida medel			
Årets kassaflöde
-5 124 135		
7 274 538
Likvida medel vid årets början
15 669 021		
8 394 483
Likvida medel vid årets slut
10 544 886		
15 669 021
			
Tilläggsupplysningar			
			
Betalda räntor och erhållen utdelning			
Erhållen ränta
45 341		
220 683
Erlagd ränta
3 317 399		
3 901 653
			
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet			
Avskrivningar av tillgångar
9 907 079		 9 528 453
9 907 079		
9 528 453
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NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 		
allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat		
anges nedan. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de		
beräknas inflyta.								
				

Avskrivningsprinciper				

Avskrivningar enligt plan baseras på anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärden och fördelas
över den beräknade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider har tillämpats:				
					
Byggnader och markanläggningar				

Ursprunglig anskaffning
Nyanskaffningar

143 år		
3-50 år		
3-20 år		

Maskiner och inventarier

Not 1

Bostadsrätter			

Årsavgifterna höjdes med 3 % per den 1 januari 2010. 				

			

Not 2

Hyreslägenheter och studentbostäder			

Hyrorna för hyreslägenheter och studentbostäder höjdes per den 1 juli 2010
med i genomsnitt 1,6 %.						

			

Not 3

Lokaler			

Not 4

Garage- och parkeringsplatser			

Föreningen hade per den 31 december 2010 vakanta lokaler på 2 610 kvm.
En lokal på Andra Långgatan 48 med en yta på 405 kvm är uthyrd till vårdcentral.
Inflyttning sker våren 2011. Planer finns på att ersätta de befintliga paviljongerna 		
på Masthuggsterrassen med ny produktion. I paviljongerna finns vakanta ytor på		
896 kvm som f.n. inte uthyrs.					

Per den 31 december 2010 var 216 st garageplatser för bilar outhyrda. Antalet 		
outhyrda platser för motorcyklar uppgick till 14 st. För att klara evakueringen av bilar
i samband med renovering av garagen på Klamparegatan, Fjällgatan, Kjellmansgatan
och Repslagaregatan sker ingen nyuthyrning i nuläget. 						
		
				

Not 5 Övriga intäkter
			
Stora poster:
Pantsättningsavgifter
Överlåtelseavgifter
Nycklar
Påminnelseavgifter
Förvaltningsuppdrag
Justering depositioner
Justering upplupna tomträttsavgälder
Ersättning för rättegångskostnader
Ersättning för juridiska kostnader
Övrigt
		

Not 6

2010		
115 798		
103 905		
30 432		
20 204		
115 600		
-		
-		
-		
94 996		
45 947		
526 882		

Fastighetsel			

2009
130 290
95 167
20 762
26 600
115 600
42 610
3 761 693
741 101
36 525
4 970 348

Föreningen upphandlar grön el till en extra kostnad på 0,80 öre/kWh, exklusive moms.		
Elförbrukningen har minskat med 3,4 % jämfört med föregående år. Från 2006			
har förbrukningen minskat med 2,7 %. (se diagram nästa sida)				
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Fjärrvärme			

Den normalårskorrigerade förbrukningen för 2010 har vid en jämförelse med 		
föregående år minskat med 7,8 %. Vid en jämförelse av energiförbrukning mellan 		
år används alltid normalårskorrigerade förbrukningstal. Detta för att kunna jämföra		
månader och år med olika utetemperaturer.			
			
År 2010 var vid en graddagsjämförelse 21 % kallare än ett normalår medan 2009		
var 7 % varmare än ett normalår. 			
			
Nedanstående diagram visar hur den normalårskorrigerade (vänstra stapeln) och 		
verkliga (högra stapeln) förbrukningen förändrats sedan 2006.			
			
Den normalårskorrigerade förbrukningen har sedan 2006 minskat med 15,7 %.		
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Vatten			

Förbrukningen av vatten har minskat med 9,9 % jämfört med föregående år.
Vattenförbrukningen har minskat med 19,3 % från 2006.					
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Not 9

Löpande underhåll			

				
Det löpande underhållet består av planmässigt löpande underhåll men utgörs		
till största delen av oförutsett underhåll.			
				
2009
Konton överstigande 300 000 kronor:
2010
		
-1 125 453
Bostadsrätter
-923 979
-531 296
Hyreslägenheter
-398 842
Lokaler
-1 738 603
-338 434
Entréer och trapphus
-438 906
-377 241
Tvättstugor
-479 891
-443 749
Vatten och avloppssystem
-380 350
-1 025 622
Ventilationssystem
-452 080
-483 106
Fasad
-427 542
-482 843
Markytor
-332 300
-430 997
Planteringar
-617 760
Övrig utrustning
-736 024
-861 495
Garage
-835 212
-2 016 708
Övriga konton
-2 470 035
-9 133 546
		
-9 214 922		
				

Not 10 Planerat underhåll			

Planerat underhåll är underhåll som ingår i föreningens underhållsplan. Till detta 			
underhåll görs årliga avsättningar.			
				
2009
		
2010
Gemensamhetslokaler
Tvättstugor
Vatten och avloppssystem
Ventilation
Garage
Värmesystem
Garagerenovering
		
				

-48 224
-2 085 582
-1 064 617
-416 013
-216 920		
-165 129
-2 000 000
-3 831 356		 -2 165 129

Not 11 Tomträttsavgäld			

Föreningens årliga tomträttsavgälder för perioden 5 augusti 2005 - 4 augusti 2025 			
är fastställda till 3 225 108 kronor. 			
				

Not 12 Samfällighetsavgift			

Avser avgift till Masthuggsterrassens samfällighetsförening. Samfällighetsföreningen			
förvaltar hiss, trappa och terrass vid Masthuggsterrassen och Masthuggstorget.		

Not 13 Fastighetsskatt			

Fastighetsskatt utgår för lokaler och uppgår till 1 % av taxeringsvärdet. 				

		
2010		 2009
				
Fastighetsskatt
-1 232 000		
-1 358 000
		
-1 232 000		 -1 358 000
				

Not 14 Fastighetsavgift			

Fastighetsavgiften för bostäder uppgår 2010 till 1 277 kronor per lägenhet dock
högst 0,4 % av taxeringsvärdet.						
		
2010		
2009
Fastighetsavgift
-1 486 428		
-1 492 056
Justering avseende 2008
-		
6 000
		
-1 486 428		
-1 486 056
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Not 15 Styrelse och personalkostnader			

				
		
2010		

2009

Medeltalet anställda
14 st		
14 st
Kvinnor
21%		
21%
Män
79%		
79%
				
Löner och ersättningar			
Styrelsearvode
-215 072		
-215 351
Föreningsvald revisor
-20 979		
-20 272
Övriga anställda
-5 409 501		-5 309 415
		
-5 645 552		
-5 545 038
			
Sociala kostnader
-1 832 215		
-1 852 673
Pensionskostnader
-528 367		 -487 736
		
-8 006 134		
-7 885 447
				
Angivna löner och ersättningar inkluderar 4 säsongarbetare under två till två och en
halv månad. 12 ungdomar arbetade under sommaren i ca tre veckor var i föreningen.
Säsongarbetarna och ungdomarna är dock inte inräknade i medeltalet anställda.		
Sjukfrånvaro			
De anställdas samlade ordinarie arbetstid under året uppgick till 27 084 timmar.
Sjukfrånvaron uppgick till 912 timmar, vilket motsvarar 3,4 % av ordinarie arbetstid.
Vi hade under 2010 ingen långtidssjukfrånvaro, d.v.s. sjukfrånvaro som pågått under
en sammanhängande tidsperiod av 60 kalenderdagar eller mer.			
		

Not 16 Övriga externa kostnader			
				
Stora poster:

Besiktningskostnader
Bevakning
Hisservice
IT-tjänster
Konsultarvoden
Juridiska arvoden
Transportmedel, maskiner, verktyg
Data
Annonsering
Kontorsmaterial och trycksaker
Tele
Årsredovisning och föreningsstämmor
Masthuggsnytt
Övrigt
		
				

2010		
-93 354
-349 416
-546 430
-86 874
-717 296
-54 239
-703 969
-215 560
-252 962
-132 078
-201 571
-134 255
-224 306
-1 190 842
-4 903 152

2009
-317 347
-325 681
-499 034
-116 474
-905 371
-57 433
-498 544
-126 333
-210 614
-106 115
-206 176
-224 882
-214 042
-904 676
-4 712 722

Not 17 Räntekostnader			

Räntekostnaderna har minskat beroende på lägre marknadsräntor och att
låneskulden minskat med 5 492 600 kronor under 2010. 			
				

Not 18 Inkomstskatt			

Föreningen hade efter deklaration avseende inkomståret 2009 ett outnyttjat
underskott uppgående till 69 294 903 kronor.			
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Not 19 Byggnader och markanläggningar			

				
		
2010-12-31		2009-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:			
Vid årets början
373 546 918		
351 675 068
Årets anskaffningar
11 107 283		
21 871 850
		
384 654 201		
373 546 918
Ackumulerade avskrivningar:			
Vid årets början
-109 333 591		 -100 208 039
Årets avskrivningar
-9 337 259		-9 125 552
		
-118 670 851		 -109 333 591			
Bokfört värde
265 983 351		
264 213 327
				
Taxeringsvärde:
2010		
2009		
		
Byggnader bostäder
641 000 000		 668 000 000
Byggnader lokaler
105 000 000		
121 000 000
Mark bostäder
352 000 000		
331 000 000
Mark lokaler
18 200 000		
14 800 000		
		
1 116 200 000		 1 134 800 000
				

Not 20

Pågående ombyggnad			

Pågående arbeten resultatavräknas eller aktiveras i takt med färdigställande. 			
				
		
2010-12-31		2009-12-31
Pågående lägenhetsförsäljning
-		
55 623
Masthuggsterrassen
717 048		
429 380
Belysningsprojekt
-		
24 518
Nya bostadsrättslägenheter
4 817 049		
2 053 308
Tätningsarbeten
595 297 		
Förstärkningsarbeten
-		
9 000
Cykelhus
193 749		
176 250
Ventilation
1 504 672		
70 703
Ombyggnad lokal
358 947 		
351 957
Hissombyggnad
815 441		
Garagerenovering
123 240		
123 250
Försäkringsskador
626 834 		
Gästlägenheter
37 893 		
Balkongrenovering
152 238 		
		
9 942 408		
3 293 989
				

Not 21 Maskiner och inventarier			
		

2010-12-31		2009-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:			
Vid årets början
9 998 871		
9 998 871
Årets anskaffningar
1 073 354 		
		
11 072 225		
9 998 871
Ackumulerade avskrivningar:			
Vid årets början
-9 710 786		
-9 503 781
Årets avskrivningar
-373 923		 -207 005
		
-10 084 709		
-9 710 786
Bokfört värde
				

987 515		
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288 084

Not 22 Masthuggsterrassens samfällighetsförening			

Föreningen är medlem i Masthuggsterrassens samfällighetsförening som förvaltar 		
hiss, trappa och terrass vid Masthuggstorget och Masthuggsterrassen.		
Ombyggnad av hiss, trappa och terrass har genomförts. Föreningen har bidragit 		
med medel till dessa ombyggnader som bokförts på detta konto. 		

2010-12-31		2009-12-31
		
Ackumulerade anskaffningsvärden:			
Vid årets början
1 958 962		 1 958 962
Årets anskaffningar
- 		
		
1 958 962		 1 958 962
Ackumulerade avskrivningar:			
Vid årets början
-973 250		
-777 354
Årets avskrivningar
-195 896		
-195 896
		
-1 169 147		
-973 250
				
Bokfört värde
789 815		
985 712
				

Not 23 Andelar			

		
		
SBC ekonomiska förening
		

2010-12-31		2009-12-31
10 000		
10 000
10 000		
10 000

Not 24 Övriga kortfristiga fordringar			

				
		
2010-12-31		
2009-12-31
Fastighetsskattefordran
Övriga kortfristiga fordringar
		
		

67 812		
1 135 739
898 284		
547 095
966 096		 1 682 834
			

Not 25 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			

				
		
2010-12-31		
2009-12-31
Förutbetalda kostnader			
Försäkringspremie
423 752		
415 000
Kabel tv
301 683		
295 398
Tomträttsavgäld
806 277		
489 890
Samfällighetsavgift
72 259		
60 490
Övrigt
103 328		
128 906
Upplupna intäkter			
Lönebidrag
15 261		
10 000
Ersättning rättegångskostnader
-		
741 101
Ränta rättegångskostnader
-		
152 544
Utgifter för vidarefakturering
-		
117 873
		
1 722 560		
2 411 202

Not 26 Hyreslägenheter 			

Föreningen köpte 121 lägenheter av Riksbyggen den 1 juli 1996. Sedan köpet		
har föreningen sålt 78 lägenheter. Vid bokslutet var 43 lägenheter kvar som 		
hyresrätter till ett bokfört anskaffningsvärde på 4 955 350 kronor. Under året 		
har 6 st hyreslägenheter sålts med bostadsrätt. 			
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Not 27 Kassa och bank			
				
		

2010-12-31		2009-12-31

Handkassa
14 202		
11 030
Kreditkortsautomat
-		800
Plusgiro
-		 2 285 406
Nordea
10 503 983		 13 345 674
Swedbank
26 701
26 111
		
10 544 886		 15 669 021
				
Föreningen har en checkräkningskredit hos Nordea på 3 000 000 kronor som per
den 31 december 2010 var outnyttjad.				
		

Not 28 Grundavgifter			

Grundavgift (insats) är den kapitalinsats som en bostadsrättshavare betalar till
föreningen när bostadsrätten upplåtes första gången. Grundavgift utgår både vid
upplåtelse av nya lägenheter och av lägenheter som tidigare upplåtits med hyresrätt.
Föreningen har under året sålt 6 hyreslägenheter och 2 nyproducerade lägenheter med
bostadsrätt. Grundavgifterna uppgick till 470 351 kronor.
					

Not 29 Upplåtelseavgifter			

Upplåtelseavgift är en särskild avgift som en bostadsrättsförening utöver grundavgift
(insats) kan ta ut när en bostadsrätt upplåtes. 			
Föreningen har under året sålt 6 hyreslägenheter och 2 nyproducerade lägenheter
med bostadsrätt. Upplåtelseavgifterna uppgick till 9 063 573 kronor.		
Föreningen har tidigare direkt efter varje räkenskapsårs slut överfört föregående års
upplåtelseavgifter till föreningens reparationsfond. Detta för att minska framtida
avsättningsbehov och därmed även föreningens uttag av årsavgifter. 		
Årsredovisningslagen (5 kap §15) anger att upplåtelseavgifter är bundet eget kapital.
Bokföringsnämndens (BFN) tolkning av detta är att upplåtelseavgifter inte kan tas i
anspråk utan skall förbli bundet eget kapital. 			
Föreningen kommer att tillskriva BFN där vi utvecklar våra motiv till bokföring och
ianspråktagande av upplåtelseavgifter genom överföring till föreningens reparationsfond. I avvaktan på handläggning av denna förfrågan kommer upplåtelseavgifterna
		avseende 2009 och 2010 att ligga kvar som bundet eget kapital. 		
			

Not 30 Föreningens reparationsfond			

Redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll skall enligt bok- 			
föringsnämndens allmänna råd redovisas som egen post under bundet eget kapital. 			
			
Reservering skall ske genom omföring mellan fritt och bundet eget kapital och skall 		
inte påverka resultaträkningen. Detta gäller även vid ianspråktagande av medel. 			
			
Den planmässig avsättningen till föreningens reparationsfond uppgick under 2010 			
till 6 000 000 kronor. Lyftet ur föreningens reparationsfond med 3 831 356 kronor 			
motsvarar det planerade underhållet under året.						
						
				
2010-12-31		2009-12-31
Behållning vid årets början
57 305 488		 48 458 164
Planmässig avsättning
6 000 000		 6 000 000
Avsättning upplåtelseavgifter
-		 5 012 453
Lyft ur föreningens reparationsfond
-3 831 356		
-2 165 129
		
59 474 132		 57 305 488
		
Enligt underhållsplanen kommer under de närmaste tio åren lyften ur fonden att
variera mellan 2 400 000 och 23 400 000 kronor.			
		På nästa sida framgår behållningen i reparationsfonden med ovan angivna planerade
förutsättningar.			
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Not 30 Föreningens reparationsfond (fortsättning)
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Not 31

2019

Fond för konstnärlig utsmyckning			

				
		
2010-12-31		2009-12-31
				
Behållning vid årets början
527 768		
527 768
Avsättning föregående års vinst
- 		 		
527 768		
527 768
			

Not 32 Skulder till kreditinstitut			

				
		
2010-12-31		2009-12-31
Swedbank
10 700 000		 10 700 000
Nordea
44 300 000		 49 792 600
Stadshypotek
33 500 000		
33 500 000
		
88 500 000		 93 992 600
			
Genomsnittlig räntesats:
3,06%		
2,96%
Genomsnittlig bindningstid:
1,36 år		
0,82 år
			
Låneomsättning 2011:
57 250 000		
Planmässiga amorteringar 2011:
0		
			
Nedanstående diagram visar framtida lånekonverteringar.
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Not 33 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			

				
		
2010-12-31		2009-12-31
Upplupna kostnader			
Räntekostnader
273 482		 1 008 145
Driftskostnader
750 000		 1 010 293
Semesterlöner
333 934		
294 511
Tomträttsavgälder
-		 5 575 442
Arvoden
217 962		
149 182
Sociala avgifter
103 357		
126 412
Övriga kostnader
7 320		
Förutbetalda intäkter			
Hyresintäkter och årsavgifter
4 497 607		
5 840 313
		
6 183 662		 14 004 298
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BEGREPPSFÖRKLARING

Bostadsrättsförening

Omsättningstillgångar

En ekonomisk förening med uppgift att upplåta
nyttjanderätten till bostäder utan tidsbegränsning åt föreningens medlemmar.

Skall i allmänhet kunna omvandlas till pengar
inom ett år.
Långfristiga skulder

Är i huvudsak de lån som föreningen har.

Årsredovisning

Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat verksamhetsår och som skall behandlas vid
ordinarie föreningsstämma. Årsredovisningen
skall bl. a. omfatta förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Även revisionsberättelse ingår.

Kortfristiga skulder

Kallas de skulder som föreningen skall betala
inom ett år.
Likviditet

1. Förvaltningsberättelsen

Redogör i text för verksamheten och utarbetas
av föreningens styrelse.
2. Resultaträkningen

Visar föreningens samtliga intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Överstiger intäkterna kostnaderna blir mellanskillnaden vinst. Vid
omvänt förhållande uppstår förlust. Styrelsen
skall till föreningsstämman föreslå hur vinsten
skall disponeras eller om det blivit förlust, hur
denna skall täckas.
3. Balansräkningen

Visar föreningens samtliga tillgångar och skulder
per bokslutsdatum. Föreningens tillgångar består
av anläggningstillgångar (t ex fastigheter, inventarier) samt omsättningstillgångar (kontanter,
fordringar mm). Föreningens skulder består
av eget kapital, fastighetslånen samt olika slag
av kortfristiga skulder (förskottshyror, leverantörsskulder, ännu ej betalda kostnader mm).
Under eget kapital redovisas grundavgifter,
reserveringar samt disponibla vinstmedel.
4. Revisionsberättelsen

Där uttalar sig revisorerna om årsredovisningen,
bokföringen, förvaltningen och om styrelsens
förslag till användande av överskott eller täckande av underskott samt om de till- eller avstyrker
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Med likviditet menas föreningens betalningsberedskap, alltså förmågan att betala sina skulder i rätt tid. God eller dålig likviditet bedöms
utifrån förhållandet mellan likvida medel och
kortfristiga skulder. Om likvida medel motsvarar
kortfristiga skulder anser man att likviditeten är
god.
Föreningens reparationsfond

Till denna fond görs årliga avsättningar för att
säkerställa föreningens framtida planerade underhåll. Detta underhåll finns dokumenterat i
föreningens underhållsplan. Avsättning eller reservering sker genom omföring mellan fritt och
bundet eget kapital i balansräkningen.
Ställda panter

Avser den säkerhet som lämnats för erhållna
lån. Detta sker genom att ett pantbrev (inteckning) uttages i fastigheten på belopp som i regel
motsvarar erhållna lån.
Föreningsstämma

Avskrivningar måste ske på grund av ålder och
nyttjande.
Genom att bokföra en anskaffning som tillgång
(aktivera) och skriva av den under en beräknad
livslängd fördelas anskaffningskostnaden över
flera år.

Föreningsstämman är det tillfälle där medlemmarna fattar beslut i föreningens angelägenheter. Ordinarie stämma (årsmöte) hålls årligen
inom sex månader efter verksamhetsårets
utgång. Då behandlas styrelsens årsredovisning och då väljs styrelse och revisorer. Extra
stämma kan hållas när styrelsen anser någon
fråga så viktig att medlemmarna bör besluta
eller om 10 % av röstberättigade så begär. Som
medlem i en bostadsrättsförening har du genom
att närvara vid stämma möjlighet att påverka din
boendemiljö, boendekostnad och andra frågor
som rör föreningen.

Räntebidrag

Använd den möjligheten!

Avskrivningar

Statligt bidrag som utgör skillnaden mellan subventionsränta (marknadsränta) och garanterad
ränta.
Anläggningstillgångar

Är de tillgångar som är anskaffade för långvarigt
bruk inom föreningen, t ex fastigheterna.
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VERKSAMHETSPLAN
SYFTE

Föreningen har till ändamål att främja
medlemmarnas ekonomiska intressen
genom att i föreningens hus, mot
ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter, och
i förekommande fall lokaler, till
nyttjande utan begränsning i tiden.
Föreningen skall i sin verksamhet
främja bostadsrätten som upplåtelseform.
MÅL

• Att i första hand upplåta ytor till
bostäder med bostadsrätt.
• Att föreningen skall ha en väl
fungerande medlemsdemokrati.
• Att vara ett av de bästa bostadsområdena i Göteborg.
• Att verka för en levande och trygg
stadsmiljö.
• Att via långsiktig teknisk och ekonomisk planering säkerställa teknisk
hög standard och god ekonomi samt
fortlöpande fastighetsförädling.
• Att den egna förvaltningen skall
hålla en hög kvalité och servicenivå
vad gäller ekonomisk, administrativ
och teknisk förvaltning samt fastighetsservice.
• Att föreningen i sin verksamhet skall
verka för god miljöhänsyn.
• Att föreningen i sin verksamhet skall
verka för och iakttaga god etik och
moral.
STRATEGI
Upplåtelseformer

• Att som komplement till upplåtelse
med bostadsrätt, i syfte att skapa en
levande stadsmiljö och god boendekvalité, uthyra lämpliga ytor till
verksamhetslokaler och studentlägenheter.
• Att föreningen i egenskap av hyresvärd skall erbjuda hyresobjekt med
god standard.
• Att extern uthyrning skall ske på
kommersiell grund.
• Att bostadslägenheter som idag upplåtes med hyresrätt snarast möjligt
övergår till bostadsrätt.

Medlemsdemokrati

Ekonomisk planering

• Att verka för en god uppslutning på
föreningsstämmor.

• Att årligen revidera finansieringsplanen omfattande tio år.

• Att lyfta frågor till föreningsstämman
där bred förankring och medlemmars
delaktighet är av demokratisk vikt.

• Att årligen revidera finanspolicyn.

• Att via gårdsombud och arbetsgrupper verka för en väl fungerande
medlemsdemokrati.
• Att vid behov via rådgivande medlemsenkäter få en bättre grund för väl
förankrade beslut.
• Att uppmuntra medlemmarna till att
löpande inkomma med förslag och
synpunkter.
• Att medlemmar och hyresgäster skall
vara väl informerade om föreningens
verksamhet.
• Att via föreningsstämmor, informationsmöten, årsredovisning, informationspärm, Masthuggsnytt, informationsbrev och Internet föra ut viktig
information om föreningen och dess
verksamhet.
Boendekvalité

• Att verka för en god boendemiljö
genom att fortlöpande underhålla
och förädla området så att det är
attraktivt för både befintliga och potentiella medlemmar och hyresgäster.
• Att vid behov revidera föreningens
trivselregler.
• Att skapa ett boende som är attraktivt och väl fungerande för alla.

Förvaltning

• Att förvaltningen skall verka för både
kostnadseffektivitet och kvalitetstänkande i samband med drift samt
vid upphandling av entreprenader,
varor och tjänster.
• Att utveckla skötselkvalitén i syfte
att uppnå och upprätthålla en god
skötsel av området.
• Att hålla hyresnivåer som är
marknads- eller bruksvärdesmässiga.
• Att aktivt verka för en hög uthyrningsgrad.
• Att föreningen skall verka för en god
arbetsmiljö för anställd personal.
• Att via god tillgänglighet och servicemedvetenhet hos föreningens
personal hålla en hög servicenivå till
medlemmar och hyresgäster.
• Att via kompetensutveckling av
anställd personal uppnå och upprätthålla en hög kvalité och god service
inom förvaltningen.
• Att förvaltningen i sin verksamhet
skall verka för att de i verksamhetsplanen satta målen efterlevs.
• Att förvaltningen vid upphandling
och i övrigt skall verka för god
miljöhänsyn.

• Att verka för god trygghet inom
området och i den intilliggande närmiljön.

Miljö

• Att aktivt verka för utveckling av
stadsdelen och föreningens närområden.

• Att följa de etiska riktlinjer som anges i styrelsens arbetsordning.

• Att i enlighet med medlemmarnas
önskemål tillhandahålla gemensamhetslokaler för fritidsaktiviteter, träffar och sammankomster.
• Att stödja aktiviteter i syfte att skapa
trivsel och samhörighet.
Teknisk planering

• Att årligen revidera underhållsplanen
omfattande tio år.
• Att årligen revidera investeringsplanen omfattande tio år.
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• Att vid behov revidera miljöpolicyn.
Etik

DAGORDNING VID FÖRENINGSSTÄMMA

		

a)

Stämmans öppnande.

b)

Fastställande av röstlängd.

c)

Val av stämmoordförande.

d)

Val av stämmosekreterare.

e)

Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet.

f)

Val av rösträknare.

g)

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

h)

Framläggande av styrelsens årsredovisning.

i)

Framläggande av revisorernas berättelse.

j)

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

k)

Beslut om resultatdisposition.

l)

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

m)

Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.

n)

Fråga om arvoden åt förtroendevalda.

o)

Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande
fall val av styrelseordförande.

p)

Val av styrelseledamöter och suppleanter.

q)

Val av revisorer och revisorssuppleanter.

r)

Val av valberedning.

s)

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem
till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.

t)

Stämmans avslutande.
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