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Ordföranden har ordet

Ingemar Albertsson

Det är fortfarande för kallt för att åka 
till landet över natten. Vi har ännu inte 
kopplat in vattnet eftersom ledningarna 

ligger nakna under huset. Sista gången vi var 
uppe låg ett tjockt täcke av is på terrassen. På tv 
meddelar meteorologen att temperaturen kom-
mer att ligga långt under det normala över hel-
gen. 

Nu längtar man verkligen efter våren men 
mars är ingen vårmånad. Förhoppningen är att 
april erbjuder både sol och värme.

April är den månad då vi brukar ha vårt årsmöte 
och så blir det också detta år. Medlemmarna i 
föreningen skall syna den styrelse som suttit. 
Styrelsen skall få ansvarsfrihet av de revisorer 
som är satta att kontrollera att inga oegentlig-
heter har skett i styrelsens arbete. Vi är Sveriges 
största bostadsrättsförening och handskas med 
enorma belopp. Ibland när man sitter på styrelse-
möte och skall fatta beslut kan de stora penning-
summorna bli skrämmande.

Vår förening har valt att ha en egen förvalt-
ning som arbetar tätt ihop med styrelsen. Vår 
förvaltningschef sitter med på alla styrelsemöten 
och är i högsta grad en aktiv del av dem. Vi har 
olika styrinstrument, dokument som styr bland 
annat hur informationsskyldigheten ser ut för 
förvaltningen och vilken delegationsordning 
styrelse och förvaltning har. Förvaltningschefen 
svarar för den löpande verksamheten och äger 
rätt att fatta beslut avseende föreningens löpande 
verksamhet i enlighet med delegationsordningen. 
Förvaltningen förbereder frågor och tar fram 
underlag för de beslut som styrelsen skall fatta 
angående förvaltningen av våra fastigheter. Det 
råder ingen tvekan om att det är styrelsen som 
har det yttersta ansvaret.

Vi är nu inne i en fas då styrelsen granskar de 
anbud som kommit in angående den fasadre-
novering som skall utföras på våra fastigheter. 
Balkonger med eventuella inglasningar är en del 
i detta projekt men med separat anbud.  På Mast-
huggsterassen skall byggas nya fastigheter sam-
tidigt som omfattande markarbeten skall göras i 
området.  

För att få fram ett bra underlag måste förvalt-
ningen med hjälp av externa konsulter gå igenom 
anbuden så att de kan jämföras med varandra. 
Detta gör det möjligt för styrelsen att fatta ett 
väl underbyggt beslut om genomförandet. Sam-
tidigt som detta kan vara en arbetsam process är 
det en inspirerande och intressant del av styrelse- 
arbetet. Det är ju nu som man kan se resultatet 
efter flera års arbete med de beslut som kommer 
att påverka föreningen för många år framöver. 

Ingen av oss i nuva-
rande styrelse kom-
mer att sitta i den 
styrelse som nästa 
gång skall besluta 
om en lika omfat-
tande förändring av 
husens utseende.

När vi sitter på 
årsmötet hoppas vi i 
styrelsen att vi kom-
mit en bra bit på väg 
i arbetet och kan 
presentera en plan 
för hur fasadrenove-
ringen och nybygget på Masthuggsterassen kom-
mer att fortskrida under det år vi har framför 
oss. Förvaltningen har som vanligt gjort en bra 
insats under året. 

Skall föreningen kunna utvecklas måste enga-
gemanget från er medlemmar fortsätta. Speciellt 
ni som tar speciellt ansvar för föreningen med 
ideellt arbete är viktiga. Gårdsombud, kultur-
förening och ni som gör det möjligt att ha en 
bra tidning som Masthuggsnytt. Tack för det 
här året. Alla ni som kommit till styrelsen med 
skrivelser skall ha tack. Nu är det upp till er 
medlemmar att komma på årsmötet och välja de 
representanter som ni vill skall representera och 
ansvara för kommande år. 

Styrelsen tackar för förtroendet, välkomna till 
årsmötet. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ordinarie styrelseledamöter  Styrelsesuppleanter

Ingemar Albertsson, ordförande  Thomas Ahlstrand 
Carin Gadd, vice ordförande  Mischa Gavrjusjov 
Ingvar Ericson, sekreterare  Ann Turi Skjevik 
Bimbi Dahne Widerberg, vice sekreterare   
Fredric Bergström     
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Bimbi Dahne Widerberg  Thomas Ahlstrand 
Ingvar Ericson  Ann Turi Skjevik 
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STYRELSENS SAMMANSÄTTNING  

Revisor 
Gunnar Eriksson  
KPMG AB 

Revisorssuppleant 
Björn Trägårdh
   
Revisionsbyrån KPMG AB har anmält auktoriserade 
revisorn Göran Johansson som huvudansvarig.   
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Anders Lundmark 
Anders Lundqvist 
Pelle Berglund  

Årets styrelse. Övre raden från vänster: Ingemar Albertsson, Carin Gadd, Ingvar Ericson, Bimbi Dahne Widerberg, Fredric Berg-
ström. Nedre raden: Lars-Olof Eckerström, Mattias Fransson, Thomas Ahlstrand, Mischa Gavrjusjov och Ann Turi Skjevik.
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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 sam-
ordnar gårdarnas trädgårdsskötsel och inköp 
av växter i samarbete med föreningens träd-
gårdsmästare. Föreningen har delats in i fem 
områden. Styrelsen har till varje område ut-
sett en gårdsombudsansvarig.    
     
  
   

GÅRDSOMBUD

Område Gårdsombudsansvarig
1 Mattssonsliden Bimbi Dahne Widerberg 
2 Klamparegatan, Rangströmsliden Mischa Gavrjusjov 
3 Skepparegången Lars-Olof Eckerström 
4 Fyrmästaregången, Masthuggsliden Mattias Fransson 
5 Klostergången, Vaktmästaregången Fredric Bergström 
     

MASThUGGSNYTT

Föreningen har som mål att medlemmar 
och hyresgäster skall vara väl informerade 
om föreningens verksamhet. Detta är en 
förutsättning för att medlemmar skall kunna 
påverka sitt boende.  

Masthuggsnytt som är föreningens egen 
tidning kommer ut fyra gånger per år. Tid-
ningen utgör tillsammans med föreningens 
hemsida och informationspärm viktiga infor-
mationskanaler. Tidningen ägs av Bostads-
rättsföreningen Masthugget och föreningens 
styrelse utser ansvarig utgivare.

Carin Gadd är styrelsens representant och 
medverkar på redaktionsmötena. Redaktio-
nen består av Birgitta Edgren, Anders Ock-
lind, Sanja Peter, Peter Sahlberg, Inga Sand-
berg och Sten Zackrisson.  

Redaktör och ansvarig utgivare är Björn 
Ohlsson.     
     
 

BRF MASThUGGETS kULTUR- 
FÖRENING
Brf Masthuggets Kulturförening är en fristå-
ende förening som arrangerar kulturella och 
gemensamhetsskapande aktiviteter för bo-
ende i området. 

Kulturföreningen kan erhålla stöd från Bo-
stadsrättsföreningen Masthugget genom att 
utan hyra nyttja lokaler i Masthuggets hus 
och genom ekonomiskt bidrag till vissa akti-
viteter som är förenade med externa kostna-
der.    

Följande personer har varit aktiva i kultur-
föreningen under året. Dan Ottermalm (ord-
förande), Solveig Lillenes (sekreterare), Ann-
Marie Rutgersson (kassör),  Bodil Björgan, 
Berit Pettersson, Karen Andersson, Ingvar 
Andersson, Gull-Britt Andersson, Britt Em-
gard, Karl-Erik Pettersson och Peter Sahlberg. 
    
 

Områdesindelningen och de gårdsombudsansvariga framgår nedan.

Styrelsen, förvaltningen och gårdsombuden har i syfte att fördjupa med-
lemsdemokratin under året bjudit in samtliga boende till gårdsmöten.  
Mötena ger medlemmarna en möjlighet att framföra synpunkter och disku-
tera olika typer av frågor med representanter från styrelse och förvaltning.  
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VeRkSAmhetSplAn 
Verksamhetsplanen är föreningens övergri-
pande styrinstrument där syfte, mål, strategi 
samt handlingsplan anges. Den revideras 
årligen och en ny handlingsplan fastställs 
varje år.     

UndeRhållSplAn  
I underhållsplanen ingår föreningens plane-
rade underhåll. Det planerade underhållet 
syftar till att erhålla lång livslängd på före-
ningens tillgångar. Till detta underhåll sker 
årliga avsättningar i föreningens underhålls-
fond. Underhållsplanen omfattar tio år och 
revideras årligen.    
    
InVeSteRIngSplAn  
Framtida ny- och reinvesteringar finns med 
i investeringsplanen. Planen syftar till att 
erhålla planmässighet för denna typ av 
åtgärder som ofta uppgår till stora belopp. 
Investeringsplanen omfattar tjugo år och 
revideras årligen. 
   

FInAnSIeRIngSplAn  
Finansieringsplanen visar föreningens lång-
siktiga ekonomiska utveckling, bl.a. mot 
bakgrund av de åtgärder som återfinns i 
underhållsplan och investeringsplan. Även 
andra faktorer som påverkar vår ekonomi 
som beräknade intäkts- och kostnadsök-
ningar återfinns i planen. Finansieringsplanen 
omfattar tio år och revideras årligen. Den 
utgör ett viktigt instrument för att styrelsen 
skall kunna fatta långsiktigt korrekta beslut. 
    
eneRgISpARpROgRAm  
Energisparprogrammet syftar till att förening-
en aktivt skall verka för kostnadseffektivitet 
och efterlevnad av de miljömål som anges i 
miljöpolicyn. Programmet innehåller uppgif-
ter om förbrukningar, föreningens miljöbe-
lastning och de energibesparande åtgärder 
som analyserats. En prioriteringsordning för 
de energibesparande åtgärderna har tagits 
fram och anges i energisparprogrammet.  
    

Planerings- och styrinstrumenten är avsedda att användas av styrelse och förvaltning i den  
löpande förvaltningen och vid långsiktig planering av föreningens verksamhet. Nedan beskrivs  
några viktiga och centrala instrument. 

PLANERINGS- OCh STYRINSTRUMENT 

Övre raden: Kjell Johansson förvaltningschef, Lars Ohlsson driftsansvarig, Daniel Lindgren tekniskt ansvarig och Olga Nabu-
godi ekonomiansvarig. Nedre raden: Elisabeth Bensby vik. förvaltningskontorist , Marianne Tellström förvaltningskontorist, 
Christina Falk Larsson förvaltningskontorist.
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FÖRVAltnIng
Föreningen har egen anställd personal som utför ekono-
misk, administrativ och teknisk förvaltning samt drift. Städ-
ning upphandlas via entreprenad och har under året utförts 
av Städkedjan AB.     
     
ORgAnISAtIOnSAnSlUtnIng
Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, FASTIGO 
Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk Förening  
     
 
  

FAStIghetSAdReSSeR 
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 
 

lägenhetSFÖRdelnIng
bOStAdSlägenheteR
1 rum och kokskåp:  8 st 
1 rum och kokvrå:  84 st
1 rum och kök:  121 st
2 rum och kokvrå:  21 st
2 rum och kök:  316 st
3 rum och kök:  234 st
4 rum och kök:  201 st
5 rum och kök:  95 st
6 rum och kök:  11 st
   
 

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

FÖRSäkRIng
Föreningens fastigheter 
har under 2012 varit 
försäkrade hos Moderna 
Försäkringar. Försäkringen 
omfattar egendom, hyres-
förlust, extrakostnad, 
ansvar, rättsskydd, olycks-
fall, skadeståndsgaranti, 
styrelseansvar, sanerings- 
och husbocksförsäkring, 
förmögenhetsbrott och 
krisförsäkring.

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  1 091 st  81 767 kvm
Studentbostäder  71 st    2 419 kvm
Lokaler   81 st  16 204 kvm
Föreningslokaler  4 st       858 kvm
Garageplatser bil  1 500 st  
Garageplatser mc  75 st  
Parkeringsplatser (ute)  20 st   

FÖRENINGENS VERkSAMhET

Övre raden: Tommy Lundqvist samordningsansvarig, Fredrik Blidö driftstekniskt ansvarig, Gert Lindberg trädgårdsmästare,  
Urban Junevik områdesansvarig. Nedre raden: Lars Eidenby vik. områdesansvarig, Håkan Lindmark områdesansvarig, Janos 
Lund områdesansvarig, Göran Bewert fastighetsskötare. 
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FÖRenIngSStämmA
Vid den ordinarie föreningsstämman 
i Masthuggets hus den 26 april 2012 
var 89 medlemmar närvarande och 5 
medlemmar hade lämnat fullmakt.

StyRelSen
Styrelsen har under året haft 13 ordi-
narie styrelsesammanträden. Den nya 
styrelsen hade den den 31 augusti- 
1 september en konferens med huvud-
inriktning på föreningens verksamhet 
och styrinstrument. Styrelsens och 
förvaltningens årliga rundvandring och 

besiktning i området ägde rum den 23 
september. Styrelsen och förvaltningen 
hade möten med gårdsombuden den 
19 mars och den 15 oktober. 

I syfte att fördjupa medlemsdemo-
kratin har styrelsen under året tillsam-
mans med förvaltningen och gårdsom-
buden bjudit in samtliga boende till 
gårdsmöten. 

Skriftlig information om budgeten för 
år 2013 har tillställts samtliga medlem-
mar. Budgeten har även presenterats 
muntligen på medlemsmöte den 5 de-
cember. 

ÖVeRlåtelSeR
Under verksamhetsåret har 100  
lägenhetsöverlåtelser ägt rum inom 
föreningen vilket motsvarar  9,2 % av 
bostadslägenheterna.   
   
åRSAVgIFteR
Årsavgifterna höjdes inte under 2012.  
 
    
 

hÄNDELSER UNDER ÅRET

PROJEkT OCh PLANERAT UNDERhÅLL 2012

hISSOmbyggnAd
Samtliga hissar i området skall byggas 
om under 2011-2013. Ombyggnaden 
omfattar byte av hissmaskiner och 
automatik, montering av korgdörrar 
samt ny mätning av överviktslast. Un-
der 2012 har hissarna på Skeppare-
gången 2-30 och Fyrmästaregången 
2-20 byggts om.   
 
gARAgeRenOVeRIng
Garagen på Fjällgatan, Kjellmansgatan, 
Klamparegatan (P 3) och Repslagare-
gatan har renoverats.  Renoveringsar-
betena omfattade lagning av betong 

och armeringsjärn, beläggning av nya 
tät- och ytskikt samt målning av väg-
gar, pelare och takytor. Föreningens 
samtliga garage är nu renoverade.

CykelhUS  
Nya cykelhus har byggts på Mattssons-
liden 8-16, Vaktmästaregången 1-13 
och 2-12.
   
VentIlAtIOn
Fläktarna och aggregaten i området 
börjar bli gamla och utslitna vilket gör 
att vi har ett stort reinvesteringsbehov. 
Investeringsplanen innehåller tidplan 

för byte. I samband med byte kommer  
vi att installera värmeåtervinning där 
detta är möjligt och lönsamt. Byte av 
fläktar och aggregat samt installation 
av värmeåtervinning har under året ge-
nomförts på Andra Långgatan 44-46.
   
FÖnSteR
Fönsterunderhåll för säkerställande av 
funktion och åtgärdande av fel och 
brister har genomförts. 

Samtliga bostäder och lokaler, 
med vissa undantag, har nu erhållit 
underhåll.    
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FRAMTIDA UTVECkLING  

FASAdRenOVeRIng
Fasadrenoveringen omfattar målning 
av fasader, renovering av balkonger 
och entrépartier. Fasadmålningen är 
planerat underhåll som finns med i 
underhållsplanen. Renoveringen av 
balkonger och bytet av entrépartier är 
ny- eller reinvesteringar som finns med 
i investeringsplanen.  

Fasadmålningen omfattar murar, 
betongsocklar, fasadplåtar och fönster. 
Balkongerna har betongsskador som 
måste åtgärdas. I samband med 
betongrenoveringen monteras nya 
balkongräcken och fronter.

Befintliga entrépartier i aluminium 
skall ersättas med nya partier i sam-
band med fasadrenoveringen. Till-
gänglighetsförbättrande åtgärder ge-
nomförs.

Fasadrenovering planeras under 
2013 att utföras på Klostergången 1-5, 
7-13, Vaktmästaregången 1-5, 7-13, 
2-6, 8-12 och 16.   

hISSOmbyggnAd 
Ombyggnaden av hissarna slutförs 
under 2013 med hissarna på Mast-
huggsliden 10-22, Klostergången 1-13, 
Vaktmästaregången 1-16 samt hissen i 
Andra Långgatans garage. 

Nya växellösa maskiner, ny automa-
tik, innerdörrar  i hisskorgarna samt 
nya enheter för överviktsmätning in-
stalleras. 

pASSeRSyStem
Garageportar och slussdörrar i samt-
liga garage samt dörrar till gemen-
samma utrymmen som miljörum, 
grovsoprum, återvinningsrum och mat-
tvättstuga skall förses med berörings-
fria kortläsare. 

Medlemmar och hyresgäster förses 
med kodbärare i form av s.k. taggar 
eller brickor. Tanken är att i samband 
med fasadrenovering bygga ut detta 
system till att även omfatta samtliga 
entréer. 
   
mASthUggSteRRASSen
Medlemmarna har på förenings-
stämma beslutat att de befintliga pavil-
jongerna på Masthuggsterrassen skall 
rivas och ersättas med nyproduktion 
av bostäder. Detaljplan som möjlig-
gör bostadsproduktion har antagits av 
byggnadsnämnden och vunnit laga 
kraft. Byggstart planeras till våren 
2013. 
   
VentIlAtIOn
Byte av fläktar och aggregat samt in-
stallation av värmeåtervinning kommer 
med start under mars månad att utfö-
ras på Mattssonsliden 8-28 och Mast-
huggsterrassen 4-10. Entreprenaden 
har delats in i två etapper och omfat-
tar även Andra Långgatan 44-46 som 
färdigställts under 2012. 

Även på Klamparegatan 3-9 och 
Rangströmsliden 1-7 kommer byte av 
 

fläktar och aggregat samt installation 
av värmeåtervinning att genomföras 
under 2013. 

nyA bOStAdSRätteR  
En ledig lokal på Klamparegatan 5 
byggs om till tre lägenheter på 2 
rum och kök (77 kvm) och tre lägen-
heter på 4 rum och kök (135 kvm). 
Samtliga lägenheter kommer att 
säljas och upplåtas med bostadsrätt. 
Färdigställande planeras till mars 
månad 2013.   
   
OmbyggnAd AV StUdentRUm 
tIll bOStAdSRätteR
Medlemmarna har på föreningsstäm-
mor tagit beslut om att student-
korridorerna skall byggas om till 
bostadsrättslägenheter. Ombyggnaden 
av den kvarvarande studentkorri-
doren på Rangströmsliden 3 till sex 
lägenheter på 2 rum och kök pågår. 
Färdigställande planeras till april 
månad 2013.     
   
CykelhUS
Ett mindre cykel- och förrådshus på 
Rangströmslidens gård har rivits och 
planteringsyta har tagits i anspråk 
för breddning av en angöringsyta 
för räddningsfordon. Även det andra 
befintliga cykelhuset kommer att rivas 
för att ersättas med ett nytt. Två nya 
cykelhus byggs med plats för 32  
respektive 24 cyklar.   
   

PROJEkT OCh PLANERAT UNDERhÅLL 2013
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FRAmtIdA plAneRAt UndeRhåll OCh InVeSteRIngAR

EkONOMISkA RELATIONSTAL  

  
 2012 2011 2010 2009 2008

Årsavgifter  598 599 599 587 572
Lån 874 873 873 927 1 107
Byggnader och markanläggningar 2 844 2 716 2 624 2 607 2 478
       
Relationstalet för årsavgifter anges i kronor per kvadratmeter och avser en genomsnittlig nivå inklusive     
värme.       
Relationstalen för lån samt byggnader och mark anges i kronor per kvadratmeter upplåtelsebar yta.     
Garageplatser är inte inräknade i dessa ytor.        

UndeRhållSplAn 
Underhållsplanen anger det planerade underhåll som föreningen tänker genomföra under de kom-
mande tio åren. Till det planerade underhållet ansamlas medel via årlig avsättning till föreningens 
underhållsfond.        
Underhållsplanen innehåller planerat underhåll uppgående till 94 500 000 kronor. Nedan framgår 
de enskilt största posterna.        
         
Åtgärd  kostnad   Årtal för genomförande
Fasadrenovering  70 000 000 kronor  2013-2016 
Trapphusrenovering  19 000 000 kronor  2014-2020 
 
Fasadrenoveringen avser målning och renovering av befintliga plåtar, betongsocklar och fönster.  
       
      
InVeSteRIngSplAn
Föreningens investeringsplan innehåller projekt i form av ny- eller reinvesteringar. Dessa projekt ak-
tiveras (bokförs som tillgång) och skrivs av under en beräknad nyttjandeperiod. Investeringsplanen 
omfattar 20 år.         
Detta gör att vi har en god framförhållning avseende stora investeringar vilket är av vikt för vår 
långsiktiga ekonomiska planering. Investeringsplanen innehåller investeringar uppgående till 
158 000 000 kronor.       
De enskilt största posterna framgår nedan.       
         
 
Åtgärd   kostnad Årtal för genomförande
Avloppsrenovering 41 000 000 kronor 2017-2019
Balkongrenovering 35 000 000 kronor 2013-2016
Takomläggning  12 500 000 kronor 2020-2025
Ventilation  31 000 000 kronor 2013-2021

Avloppsrenoveringen avser rörinfodring (invändig plastbeläggning) av befintligt avloppssystem. 
Ventilationsåtgärderna avser byte av samtliga fläktar och aggregat i området samt återvinning av 
frånluft.          
        

Föreningens framtida planerade underhåll och investeringar framgår av underhålls- och investeringsplan. 
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ÅRETS RESULTAT

Föreningen redovisade 2012 en vinst på 1 480 263 kronor.      
Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balans- 
räkningar samt bokslutskommentarer.       
         
FÖRSlAg tIll VInStdISpOSItIOn     
Till årsstämmans förfogande står enligt balansräkningen:      
    
Balanserad vinst från föregående år   22 439 759 
Avsättning till föreningens underhållsfond   -6 000 000 
Lyft ur föreningens underhållsfond   7 217 994
Årets vinst      1 480 263
   25 138 016 
     
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så   
att i ny räkning överföres     25 138 016
   25 138 016 
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Föreningen är inne i en intressant fas med 
många spännande projekt som både tekniskt och 
estetiskt kommer att lyfta och förändra områ-

det. Fasadrenoveringen och förädlingen av Masthugg-
sterrassen med rivning av de befintliga paviljongerna 
och nyproduktion av bostäder kommer påtagligt att 
förändra området. Arbetet med att ersätta gamla ven-
tilationsaggregat och fläktar med nya och att instal-
lera värmeåtervinning går vidare. Detta kommer att 
leda till både bättre komfort och energibesparingar. 
Ombyggnaden av hissarna med byte av hissmaskiner 
och automatik, montering av korgdörrar samt ny över-
viktsmätning avslutas under 2013.   

Fastigheterna i området byggdes mellan 1967 och 
1972 och är följaktligen 41–46 år gamla. Detta gör  
att vi har stora investerings- och underhållsbehov  
under en period. Förvaltningsberättelsen innehåller 
information om de projekt och det planerade under-
håll som finns med i föreningens investerings- och  
underhållsplaner. Det planerade underhållet de när-
maste 10 åren beräknas till 94 500 000 kronor och ny- 
och reinvesteringarna de närmaste 20 åren beräknas 
till 158 000 000 kronor.  

För det planerade underhållet görs avsättningar till 
föreningens underhållsfond. Den årliga avsättningen 
kommer efter revidering av underhållplanen att ligga 
kvar på 6 000 000 kronor. Lyften ur underhållsfonden 
motsvarar det planerade underhållet. 

Finansieringsplanen syftar till att säkerställa lång-
siktig ekonomisk planering och framförhållning. Pla-
nen visar de ekonomiska konsekvenserna av det pla-
nerade underhåll och de investeringar som föreningen 
planerar. Upplåningsbehovet under de kommande 6 
åren beräknas till 77 000 000 kronor. Årsavgifterna 
har inte höjts sedan 2010 och lämnas även oförändrade 
under 2013. 

Föreningen skall enligt finansieringsplanen klara 
den kostnadsintensiva fasen som vi står inför utan 
stora höjningar av årsavgifterna. Vi beräknar enligt 
finansieringsplanen de årliga höjningsbehoven till c:a 
2 %. Samtliga planer innehåller en hel del osäkerhets-
faktorer som kan förändra resultatprognoserna och 
höjningsbehoven. 

Föreningen har idag lån på 88 500 000 kronor. Det 
bokförda värdet på föreningens byggnader och mark-
anläggningar inklusive pågående ombyggnader uppgår 
till 305 667 713 kronor. Taxeringsvärdet som ligger 
på 1 118 200 000 kronor skall motsvara 75 % av ett 
verkligt värde på föreningen byggnader och mark. 
Detta indikerar ett verkligt värde på c:a 1 490 000 000 
kronor.

Ekonomin i föreningen är god med en låg belånings-
grad sett till bokfört och verkligt värde på byggna-
der och mark. Detta gäller även efter den beräknade 
nyupplåningen. Årsavgifterna är förhållandevis låga. 
Fastigheterna kommer efter det planerade underhåll 
och de investeringar som skall genomföras att vara i 
ett mycket gott skick.   

Årets resultat och styrelsens förslag till vinstdisposi-
tion ökar den balanserade vinstmedlen från 22 439 759 
kronor till 25 138 016 kronor. En bostadsrättsförening 
skall arbeta efter en självkostnadsprincip. De årsavgif-
ter som tas ut av medlemmarna skall täcka förening-

ens kostnader och 
ansamling av medel 
för framtida fastighets-
underhåll. Det finns 
ingen målsättning 
från styrelsens sida att 
bygga upp vinstmedel 
i föreningen. Styrelsen 
har som målsättning 
att årsavgifterna skall 
justeras stegvis, med 
god framförhållning 
och långsiktighet. Mot 
bakgrund av dessa mål 
och med tanke på de 
höjningsbehov som 
ligger nära i tid har styrelsen valt att inte tillfälligt 
justera ned årsavgifterna. De framtida höjningarna av 
årsavgifterna som beräknats baseras på att de balanse-
rade vinstmedlen överförs i ny räkning.

Föreningen har som mål att medlemsdemokratin 
skall vara väl fungerande. Det kan vara svårt att leva 
upp till detta mål i en stor föreningen. 

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande 
organ där beslut fattas om resultat- och balansräkning 
samt förslag till vinstdisposition som framgår av års-
redovisningen. Föreningsstämman beslutar även om 
ansvarsfrihet för styrelseledamöter, arvode åt förtro-
endevalda, val av styrelseledamöter och suppleanter, 
val av revisorer och valberedning. Beslut fattas om de 
propositioner och motioner som lagts. På förenings-
stämmorna är det endast en liten del av medlemmarna 
som utnyttjar sin rösträtt. Senast utnyttjade 9 % av 
medlemmarna sin rösträtt.     

Enkäter kan vara ett bra alternativ när frågor som 
kräver stor förankring lyfts till beslut. Vi har genom-
fört en enkät om gemensamhetslokaler där nästan 
39 % av medlemslägenheterna kom in med svar. En-
kätsvar har även använts vid beslut om färgsättningen 
av fasaderna med en svarsfrekvens på 63 %.  

Styrelsen och förvaltningen har två möten per år 
med de gårdsombud som medlemmarna utsett på 
gårdsmöten. Tillsammans med gårdsombuden har 
styrelsen och förvaltningen bjudit in till gårds- eller 
boendemöten. Syftet med dessa möten är att fördjupa 
kontakten och ge en möjlighet att ta upp frågor som är 
viktiga för er medlemmar. 

Information är en viktig del i vår strävan att skapa 
en väl fungerande medlemsdemokrati. Genom att 
hålla medlemmarna väl informerade om föreningens 
verksamhet ges möjligheter till att bevaka och påverka 
beslut i viktiga frågor.      

Medlemmarna har som framgår ovan olika möj-
ligheter att vara med och påverka föreningens verk-
samhet och sitt boende. Vi hoppas att medlemmarna 
upplever att medlemsdemokratin är väl fungerande i 
föreningen. 

Förvaltningschefen har ordet

Kjell Johansson
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RESULTATRÄkNING 

RÖRELSENS INTÄKTER  2012 2011

Bostadsrätter Not 1 47 024 799  46 777 007
Hyreslägenheter Not 2 2 080 413  2 378 186
Studentbostäder Not 2 3 456 168  3 690 821
Lokaler Not 3 13 572 788  13 066 874
Garage och parkeringsplatser Not 4 7 476 102  6 994 776
Gemensamhetslokaler  245 000  142 930
Besöksparkeringar  1 647 014  1 687 215
Kabel-tv  861 134  930 233
Övriga intäkter Not 5    551 331     421 084
  76 914 749  76 089 126

     

RÖRELSENS KOSTNADER
Förbrukningsavgifter    
Fastighetsel Not 6 -4 381 525  -4 322 098
Fjärrvärme Not 7 -11 453 685  -10 932 802
Vatten Not 8 -2 132 627  -1 950 326
Sophämtning     -1 615 112     -1 317 732
  -19 582 949  -18 522 958  
 
Löpande underhåll    
Löpande underhåll Not 9   -10 186 447     -10 267 077
  -10 186 447  -10 267 077
  
Planerat underhåll    
Planerat underhåll Not 10   -7 217 994    -4 854 979
  -7 217 994  -4 854 979

Övriga kostnader    
Tomträttsavgäld Not 11 -3 225 108  -3 225 108
Samfällighetsavgift Not 12 -204 367  -230 682
Fastighetsskatt Not 13 -1 232 000  -1 232 000
Fastighetsavgift Not 14 -1 591 950  -1 515 528
Fastighetsförsäkring  -435 870  -423 752
Styrelse- och revisionskostnader Not 15 -485 421  -526 529
Förvaltning Not 15 -4 139 512  -4 174 976
Fastighetsskötsel Not 15 -5 129 671  -5 208 285
Städning  -1 872 006  -1 723 375
Kabel-tv  -1 101 910  -1 154 289
Övriga externa kostnader Not 16   -4 735 377    -4 891 162
  -24 153 192  -24 305 686
 

Rörelseresultat före avskrivningar  15 774 167  18 138 426
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  2012  2011 
Avskrivningar     
Avskrivningar byggnader och markanläggningar  -10 628 474  -10 037 856
Avskrivningar maskiner och inventarier  -336 751  -373 923
Avskrivningar Masthuggsterrassen     -195 896     -195 896
  -11 161 121  -10 607 675
  

Rörelseresultat efter avskrivningar  4 613 046  7 530 751 
   
Finansiella intäkter och kostnader    
Ränteintäkter  48 239  91 238
Räntekostnader Not 17   -3 181 022    -3 513 554
  -3 132 783  -3 422 316
 
 
Resultat efter finansiella intäkter och    
kostnader  1 480 263  4 108 435
 
Inkomstskatt Not 18 -  -
    

ÅRETS RESULTAT  1 480 263  4 108 435 
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BALANSRÄkNING

TILLGÅNGAR  2012-12-31  2011-12-31
    

AnläggnIngStIllgångAR 
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och markanläggningar Not 19 287 997 656  275 253 926
Pågående ombyggnad Not 20 17 670 057  18 048 790
Maskiner och inventarier Not 21     811 137     613 592
  306 478 850  293 916 308

Finansiella anläggningstillgångar    
Masthuggsterrassens samfällighet Not 22 398 023  593 919
Andelar Not 23    10 000     10 000
  408 023  603 919

Summa anläggningstillgångar  306 886 873  294 520 227 
 
OmSättnIngStIllgångAR 
Kortfristiga fordringar    
Avgifts- och hyresfordringar  49 902  16 696
Övriga kortfristiga fordringar  660 689  905 281
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 24   1 827 664     1 230 360
  2 538 255  2 152 337

Hyreslägenheter Not 25 4 069 397  4 955 350
Kassa och bank Not 26 7 093 474  4 604 260
Summa omsättningstillgångar  13 701 126  11 711 947

SUMMA TILLGÅNGAR  320 587 999  306 232 174

eget kApItAl OCh SkUldeR    

EGET kAPITAL
Bundet eget kapital    
Grundavgifter Not 27 93 587 022  93 096 462
Upplåtelseavgifter Not 28 35 918 517  24 645 493
Föreningens underhållsfond Not 29 59 401 159  60 619 153
Fond för konstnärlig utsmyckning Not 30    527 768     527 768
  189 434 466  178 888 876
Fritt eget kapital    
Balanserad vinst  22 439 759  19 476 345
Avsättning till föreningens underhållsfond  -6 000 000  -6 000 000
Lyft ur föreningens underhållsfond  7 217 994  4 854 979
Årets vinst     1 480 263      4 108 435
  25 138 016  22 439 759
Summa eget kapital  214 572 482  201 328 635 

SkULDER 
Långfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut Not 31    88 500 000     88 500 000
  88 500 000  88 500 000
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  12 326 892  9 591 061
Övriga kortfristiga skulder  966 244  707 457
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 32    4 222 381     6 105 021
  17 515 517  16 403 539

Summa skulder  106 015 517  104 903 539

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  320 587 999  306 232 174  
  

StälldA SäkeRheteR OCh AnSVARSFÖRbIndelSeR    
Ställda säkerheter    
Fastighetsinteckningar  117 795 441  117 795 441
Ansvarsförbindelser    
FASTIGO  116 969  113 524
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 2012  2011
Den löpande verksamheten   
Resultat efter finansiella poster 1 480 263  4 108 435
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 11 161 121  10 607 675 
  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före    
förändringar av rörelsekapital 12 641 384  14 716 110
   
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) / Minskning (+) av hyreslägenheter  885 953  -
Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar -385 918  880 028
Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder    1 111 978    1 669 117
Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 253 397  17 265 255 
  
Investeringsverksamheten    
Förvärv av anläggningstillgångar     -23 527 767  -27 414 813
Kassaflöde från investeringsverksamheten -23 527 767  -27 414 813
   
Finansieringsverksamheten   
Ökning av grundavgifter 490 560  280 242
Ökning av upplåtelseavgifter 11 273 024  3 928 690
Amortering av låneskulder              -             -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11 763 584  4 208 932
   
Likvida medel   
Årets kassaflöde 2 489 214  -5 940 626
Likvida medel vid årets början    4 604 260     10 544 886
Likvida medel vid årets slut 7 093 474  4 604 260
   
Tilläggsupplysningar   
   
Betalda räntor och erhållen utdelning   
Erhållen ränta 48 239  91 238
Erlagd ränta 3 300 384  3 572 680
   
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   
Avskrivningar av tillgångar   11 161 121    10 607 675
 11 161 121  10 607 675
 

kASSAFLÖDESANALYS
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NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCh BOkSLUTSkOMMENTARER

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna  
råd, med undantag av att BFNAR 2009:1 (K2) inte tillämpats. Tillgångar och skulder har  
värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar har efter individuell  
värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.    
    

Redovisning av intäkter       
Intäktredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Årsavgifter och hyror aviseras  
i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som   
intäkt.    
    

Avskrivningsprinciper     
Avskrivningar enligt plan baseras på anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärden och  
fördelas över den beräknade nyttjandeperioden.       
Samtliga avskrivningar på byggnader, markanläggningar, maskiner och inventarier sker enligt    
linjär avskrivningsplan.    
Följande avskrivningstider har tillämpats:    
    
Byggnader och markanläggningar    
Ursprunglig anskaffning  143 år  
Nyanskaffningar  3-50 år  
Maskiner och inventarier  3-20 år  

Not 1 Bostadsrätter   
  Årsavgifterna höjdes inte under 2012. Den senaste ändringen genomfördes 2010    
 då årsavgifterna höjdes med 3 %.      
 
   
Not 2 hyreslägenheter och studentbostäder   
  Hyrorna för hyreslägenheter och studentbostäder höjdes per den 1 april 2012 med   
  i genomsnitt 2,5 %. Höjningarna för hyresobjekten varierade mellan 0-3,5 %.   
 
   
Not 3 Lokaler   
  Föreningen hade per den 31 december 2012 vakanta lokaler på 1 469 kvm.      
 De befintliga paviljongerna på Masthuggsterrassen skall ersättas med nyproduktion   
 av bostäder. I paviljongerna finns vakanta ytor på 896 kvm som inte kommer att    
 hyras ut.   
 
   
Not 4  Garage och parkeringsplatser   
  Per den 31 december 2012 var 175 st garageplatser för bilar outhyrda. Antalet    
 outhyrda platser för motorcyklar uppgick till 14 st.      

    
Not 5  Övriga intäkter   
    
 Stora poster: 2012  2011
 Pantsättningsavgifter 99 000  77 080
 Överlåtelseavgifter 99 000  83 460
 Nycklar 18 598  28 864
 Påminnelseavgifter 19 706  18 853
 Förvaltningsuppdrag  115 600  115 600
 Ersättning för juridiska kostnader -  17 210
 Övrigt   199 427    80 017
   551 331  421 084   
   
Not 6  Fastighetsel   
 Föreningen upphandlar grön el till en extra kostnad på 0,80 öre/kWh, exklusive   
 moms.   
 Elförbrukningen har ökat med 1,1 % jämfört med föregående år. Från 2008   
 har förbrukningen minskat med 3,3 %. (se figur nästa sida)    
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Not 7 Fjärrvärme   
 Den normalårskorrigerade förbrukningen för 2012 har vid en jämförelse med   
 föregående år ökat med 0,6 %. Vid en jämförelse av energiförbrukning mellan   
 år används alltid normalårskorrigerade förbrukningstal. Detta för att kunna jämföra   
 månader och år med olika utetemperaturer.   
 År 2012 var vid en graddagsjämförelse 2 % varmare än ett normalår medan 2011  
 var 13 % varmare än ett normalår.    
 Nedanstående diagram visar hur den normalårskorrigerade (vänstra stapeln) och   
 verkliga (högra stapeln) förbrukningen förändrats sedan 2008.   
 Den normalårskorrigerade förbrukningen har sedan 2008 minskat med 13,7 %.  
 

Not 8 Vatten  
 Förbrukningen av vatten har ökat med 0,8 % jämfört med föregående år.   
 Vattenförbrukningen har minskat med 8,8 % från 2008.  
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Not 9 Löpande underhåll   
 Det löpande underhållet består av planmässigt löpande underhåll men utgörs   
 till största delen av oförutsett underhåll.   
    
  2012  2011
 Bostadsrätter -1 071 875  -863 944
 Hyreslägenheter -277 958  -132 959
 Studentbostäder -134 664  -486 194
 Lokaler -1 363 085  -993 629
 Garage och parkeringsplatser -712 534  -872 333
 Gemensamhetslokaler -404 780  -223 171
 Gemensamma utrymmen -891 576  -1 884 906
 Vatten och avloppssystem -1 005 226  -199 292
 Ventilationssystem -1 364 721  -545 341
 Huskropp utvändigt -537 650  -685 950
 Markytor -1 409 596  -2 336 211
 Övrigt   -1 012 782    -1 043 147
  -10 186 447  -10 267 077

Not 10 Planerat underhåll   
  Planerat underhåll är underhåll som ingår i föreningens underhållsplan. Till detta    
 underhåll görs årliga avsättningar.   
    
  2012  2011
 Gemensamhetslokaler -  -697 347
 Tvättstugor -  -2 250 125
 Ventilation -  -868 009
 Garage -5 610 000  -
 Fönster   -1 607 994    -1 039 498
  -7 217 994  -4 854 979

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.    
    
  2012  2011
 Fastighetsskatt    -1 232 000    -1 232 000
  -1 232 000  -1 232 000
    

Not 14 Fastighetsavgift   
  Fastighetsavgiften för bostäder uppgår 2012 till 1 365 kronor per lägenhet dock    
 högst 0,4 % av taxeringsvärdet.   
    
  2012  2011
 Fastighetsavgift   -1 591 590    -1 515 528
  -1 591 590  -1 515 528

Not 15 Styrelse och personalkostnader   
  Styrelse- och revisionskostnader, förvaltning och fastighetsskötsel inkluderar    
 arvoden till förtroendevalda och löner till anställd personal.
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  2012  2011
 Medeltalet anställda 15 st  14 st
 Kvinnor 26%  21%
 Män 74%  79%
    
 Löner och ersättningar   
 Styrelsearvode -212 477  -206 490
 Föreningsvald revisor -22 519  -21 884
 Övriga anställda   -5 501 256    -5 337 882
  -5 736 252  -5 566 256
    
 Sociala kostnader -1 777 021  -1 793 323
 Pensionskostnader    -471 032     -635 636
  -7 984 305  -7 995 215
    
 Föreningen hade under semesterperioden fyra personer anställda som extrapersonal    
 inom driften. Tolv ungdomar som är boende i området var under sommaren anställda    
 under tre veckor var. Angivna löner och ersättningar inkluderar extraanställd personal    
 men de är inte inräknade i medeltalet anställda. 

Not 16 Övriga externa kostnader   
    
 Stora poster: 2012  2011
 Besiktningskostnader -89 498  -160 939
 Bevakning -321 646  -340 180
 Hisservice -189 038  -326 233
 IT-tjänster -458 110  -28 495
 Konsultarvoden -98 273  -399 256
 Juridiska arvoden -33 625  -70 594
 Transportmedel, maskiner, verktyg -535 556  -694 481
 Data -254 758  -113 123
 Annonsering -159 473  -298 382
 Kontorsmaterial och trycksaker -187 257  -180 955
 Tele -176 080  -179 013
 Årsredovisning och föreningsstämmor -93 568  -173 975
 Masthuggsnytt -274 216  -287 290
 Övrigt   -1 864 279    -1 638 246
  -4 735 377  -4 891 162
 
   
Not 17 Räntekostnader   
  Räntekostnaderna har minskat beroende på lägre marknadsräntor. Information   
 om föreningens skulder och lånevillkor finns under not 31.    
 
   
Not 18 Inkomstskatt    
  Föreningen har efter deklaration avseende inkomståret 2011 ett outnyttjat   
 underskott uppgående till 69 958 231 kronor.   
 
   
Not 19 Byggnader och markanläggningar   
    
  2012-12-31  2011-12-31
 Byggnader   
 Ackumulerade anskaffningsvärden:   
 Vid årets början 403 148 881  384 316 701
 Årets försäljningar -  -10 708
 Årets anskaffningar   23 372 204    18 842 888
  426 521 085  403 148 881
 Ackumulerade avskrivningar:   
 Vid årets början -128 549 937  -118 562 070
 Årets avskrivningar   -10 578 487    -9 987 867
  -139 128 424  -128 549 937
    
 Bokfört värde byggnader 287 392 661  274 598 944
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 Markanläggningar   
 Ackumulerade anskaffningsvärden:   
 Vid årets början 813 750  337 500
 Årets anskaffningar            -    476 250
  813 750  813 750
 Ackumulerade avskrivningar:   
 Vid årets början -158 768  -108 780
 Årets avskrivningar   -49 987    -49 988
  -208 755  -158 768
    
 Bokfört värde markanläggningar 604 995  654 982
    
 Bokfört värde byggnader och  287 997 656  275 253 926
 markanläggningar   
    
    
 Taxeringsvärde: 2012  2011
    
 Byggnader bostäder 642 000 000  641 000 000
 Byggnader lokaler 105 000 000  105 000 000
 Mark bostäder 353 000 000  352 000 000
 Mark lokaler   18 200 000    18 200 000
  1 118 200 000  1 116 200 000
      

Not 20 Pågående ombyggnad   
  Pågående arbeten resultatavräknas eller aktiveras i takt med färdigställande.     
    
  2012-12-31  2011-12-31
 Pågående lägenhetsförsäljning 588 909  981 862
 Nyproduktion Masthuggsterrassen 1 733 386  928 244
 Nya bostadsrättslägenheter 7 624 085  1 230 253
 Cykelhus -  11 234
 Ventilation 4 569 848  432 557
 Ombyggnad lokaler 1 412 576   3 753 116 
 Garagerenovering -  9 819 881
 Försäkringsskador 182 360   448 033 
 Fasadrenovering 1 216 429   270 194 
 Passersystem    342 464       173 416 
  17 670 057  18 048 790

Not 21 Maskiner och inventarier   
    
  2012-12-31  2011-12-31
 Ackumulerade anskaffningsvärden:   
 Vid årets början 11 072 225  11 072 225
 Årets anskaffningar      534 296                  -
  11 606 521  11 072 225
 Ackumulerade avskrivningar:   
 Vid årets början -10 458 633  -10 084 709
 Årets avskrivningar      -336 751       -373 924
    -10 795 384    -10 458 633

 Bokfört värde maskiner och  
 inventarier 811 137  613 592

Not 22 Masthuggsterrassens samfällighetsförening   
  Föreningen är medlem i Masthuggsterrassens samfällighetsförening som förvaltar    
 hiss, trappa och terrass vid Masthuggstorget och Masthuggsterrassen.   
  Föreningen har bidragit till samfällighetsföreningens ombyggnad av hiss, trappa    
 och markytor. (forts. nästa sida)   
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  2012-12-31  2011-12-31
 Ackumulerade anskaffningsvärden:   
 Vid årets början 1 958 962  1 958 962
 Årets anskaffningar              -                - 
  1 958 962  1 958 962
 Ackumulerade avskrivningar:   
 Vid årets början -1 365 043  -1 169 147
 Årets avskrivningar    -195 896     -195 896
  -1 560 939  -1 365 043
    
 Bokfört värde 398 023  593 919

Not 23 Andelar   
    
  2012-12-31  2011-12-31
    
 Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk    
 Förening   10 000    10 000
  10 000  10 000

Not 24 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   
    
  2012-12-31  2011-12-31
    
 Förutbetalda kostnader   
 Försäkringspremie 444 621  -
 Kabel tv 269 057  280 704
 Tomträttsavgäld 806 277  806 277
 Samfällighetsavgift -  60 290
 Övrigt 204 382  67 828
 Upplupna intäkter   
 Ränta  27 380  -
 Hyra Masthuggets Hus 45 425  -
 Lönebidrag    30 522     15 261
  1 827 664  1 230 360

Not 25 hyreslägenheter     
  Föreningen köpte 121 lägenheter av Riksbyggen den 1 juli 1996. Sedan köpet   
 har föreningen sålt 86 lägenheter. Vid bokslutet var 35 lägenheter kvar som     
 hyresrätter till ett bokfört anskaffningsvärde på 4 069 397 kronor. Under året    
 har 8 st hyreslägenheter sålts.    

Not 26 kassa och bank   
    
  2012-12-31  2011-12-31
 Handkassa 11 237  17 112
 Kreditkortsautomat -  1 700
 Nordea 7 082 237  4 557 629
 Swedbank             -       27 819
  7 093 474  4 604 260
    
 Föreningen har en checkräkningskredit hos Nordea på 3 000 000 kronor som per    
 den 31 december 2012 var outnyttjad.   

Not 27 Grundavgifter   
 Grundavgift (insats) är den kapitalinsats som en bostadsrättshavare betalar till    
 föreningen när bostadsrätten upplåts första gången. Grundavgift utgår både vid upp-   
 låtelse av nya lägenheter och av lägenheter som tidigare upplåtits med hyresrätt.   
 Föreningen har under året sålt en nyproducerad lägenhet på Klamparegatan 13    
 och åtta hyreslägenheter med bostadsrätt. Grundavgifterna för dessa lägenheter   
 uppgick till 490 560 kronor.    
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Not 28 Upplåtelseavgifter   
 Upplåtelseavgift är en särskild avgift som en bostadsrättsförening utöver grundavgift   
 (insats) kan ta ut när en bostadsrätt upplåtes.    
 Under året har föreningen sålt en nyproducerad lägenhet på Klamparegatan 13    
 och åtta hyreslägenheter med bostadsrätt. Upplåtelseavgifterna uppgick till   
 11 273 024 kronor.   
    
 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.    
   

Not 29 Föreningens underhållsfond   
 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 planmässiga avsättningen till föreningens underhållsfond uppgick under 2012    
 till 6 000 000 kronor. Lyftet ur föreningens underhållsfond med 7 217 994 kronor    
 motsvarar det planerade underhållet under året.   
    
  2012-12-31  2011-12-31
 Behållning vid årets början 60 619 153  59 474 132
 Planmässig avsättning  6 000 000  6 000 000
 Lyft ur föreningens underhållsfond   -7 217 994    -4 854 979
  59 401 159  60 619 153
    
 Enligt underhållsplanen kommer under de närmaste tio åren lyften ur fonden att    
 variera mellan 0 och 23 507 000 kronor. Den årliga avsättning ligger på 6 000 000   
 kronor.   
    
   
 Nedan framgår behållningen i underhållsfonden med de planerade avsättningarna    
 och lyften som redovisas ovan.   

Not 30 Fond för konstnärlig utsmyckning   
    
  2012-12-31  2011-12-31
 Behållning vid årets början 527 768  527 768
 Avsättning           -              - 
  527 768  527 768
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Not 31 Skulder till kreditinstitut   
    
  2012-12-31  2011-12-31
 Swedbank -  10 700 000
 Nordea 77 250 000  56 550 000
 Stadshypotek   11 250 000     21 250 000
  88 500 000  88 500 000
    
 Föreningen har valt kort (3 månader) räntebindning för en stor del av lånen. Ränte-   
 säkring för lån med kort räntebindning har skett genom derivat i form av ränteswapar.   
    
 Nedan framgår genomsnittlig ränta och räntebindningstid för lånen.   
    
  2012-12-31  2011-12-31
 Genomsnittlig räntesats: 2,25%  3,35%
 Genomsnittlig bindningstid: 0,54 år  0,93 år

 Långivare Räntesats Räntebindning Kapitalbindning Belopp
 Nordea 1,80% 3 månader 2013-03-28 15 000 000
 Nordea 1,80% 3 månader 2013-03-28 20 000 000
 Nordea 1,80% 3 månader 2013-03-28 12 250 000
 Nordea 1,80% 3 månader 2013-03-28 10 000 000
 Nordea 2,10% 3 månader 2013-06-28 10 700 000
 Nordea 3,55% 2015-03-18 2015-03-18 9 300 000
 Stadshypotek 3,63% 2015-07-30 2015-07-30 11 250 000   
    
    
 Nedanstående diagram visar räntebindning för föreningens lån. 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
 Föreningen har utöver räntesäkring genom längre räntebindning av lån även    
 tecknat ränteswapar. Per den 31 december 2012 var 67 950 000 kronor av    
 låneskulden räntesäkrad med ränteswapar.

 Ränteswap Räntesats Förfallodag Belopp Marknadsvärde
 Nordea 3,51% 2017-06-30 15 000 000 -1 163 059
 Nordea 3,63% 2020-06-30 20 000 000 -2 087 025
 Nordea 2,35% 2021-12-30 22 250 000 -105 978
 Nordea 2,32% 2019-12-30 10 700 000 -152 139    
    
    
    
 Nedan framgår föreningens genomsnittliga ränta och räntebindningstid per den    
 31 december 2012 när effekterna av tecknade ränteswapar inkluderats.   
    
  2012-12-31  2011-12-31
 Genomsnittlig räntesats: 3,53%  3,88%
 Genomsnittlig bindningstid: 5,92 år  3,73 år
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 Nedanstående diagram visar föreningens räntebindning med ränteswapar.     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
Not 32 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   
    
  2012-12-31  2011-12-31
 Upplupna kostnader   
 Räntekostnader 98 432  217 794
 Driftskostnader -  849 176
 Semesterlöner 166 904  294 176
 Arvoden 120 384  114 187
 Sociala avgifter 89 359  128 304
 Övriga kostnader 214 498  103 869
    
 Förutbetalda intäkter   
 Hyresintäkter och årsavgifter   3 532 804    4 397 515
  4 222 381  6 105 021
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bOStAdSRättSFÖRenIng
En ekonomisk förening med uppgift att upplåta 
nyttjanderätten till bostäder utan tidsbegräns-
ning åt föreningens medlemmar.

åRSRedOVISnIng
Den redovisning styrelsen avger över ett avslu-
tat verksamhetsår och som skall behandlas vid 
ordinarie föreningsstämma. Årsredovisningen 
skall bl. a. omfatta förvaltningsberättelse, resul-
taträkning och balansräkning. Även revisionsbe-
rättelse ingår.  
1. Förvaltningsberättelsen
Redogör i text för verksamheten och utarbetas 
av föreningens styrelse.
2. Resultaträkningen
Visar föreningens samtliga intäkter och kostna-
der under verksamhetsåret. Överstiger intäkter-
na 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, inventa-
rier) samt omsättningstillgångar (kontanter, 
fordringar mm). Föreningens skulder består av 
eget kapital, fastighetslånen samt olika slag av 
kortfristiga skulder (förskottshyror, leverantörs-
skulder, 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 täckan-
de av underskott samt om de till- eller avstyrker 
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

AVSkRIVnIngAR
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. 

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

OmSättnIngStIllgångAR
Skall i allmänhet kunna omvandlas till pengar 
inom ett år.

långFRIStIgA SkUldeR
Är i huvudsak de lån som föreningen har.

kORtFRIStIgA SkUldeR
Kallas de skulder som föreningen skall betala 
inom ett år.

lIkVIdItet
Med likviditet menas föreningens betalningsbe-
redskap, alltså förmågan att betala sina skulder i 
rätt tid. God eller dålig likviditet bedöms utifrån 
förhållandet mellan likvida medel och kortfris-
tiga skulder. Om likvida medel motsvarar kort-
fristiga skulder anser man att likviditeten är god.

FÖRenIngenS UndeRhållSFOnd
Till denna fond görs årliga avsättningar för att 
säkerställa föreningens framtida planerade un-
derhåll. Detta underhåll finns dokumenterat i 
föreningens underhållsplan. Avsättning eller re-
servering 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 (inteck-
ning) uttages i fastigheten på belopp som i regel 
motsvarar erhållna lån. 

FÖRenIngSStämmA
Föreningsstämman är det tillfälle där medlem-
marna fattar beslut i föreningens angelägenhe-
ter. Ordinarie stämma (årsmöte) hålls årligen in-
om 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 boende-
miljö, boendekostnad och andra frågor som rör 
föreningen.

BEGREPPSFÖRkLARING
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SyFte
Föreningen har till ändamål att främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen 
genom att i föreningens hus, mot er-
sättning, till föreningens medlemmar 
upplåta bostadslägenheter, och i före-
kommande fall lokaler, till nyttjande 
utan begränsning i tiden. Föreningen 
skall i sin verksamhet främja bostads-
rätten som upplåtelseform.

mål
• Att i första hand upplåta ytor till bo-

städer med bostadsrätt.

• Att föreningen skall ha en väl fun
gerande medlemsdemokrati.

• Att vara ett av de bästa bostadsom-
rådena i Göteborg.

• Att verka för en levande och trygg 
stadsmiljö.

• Att via långsiktig teknisk och eko-
nomisk 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 fastig-
hetsservice.

• Att föreningen skall verka för god 
miljöhänsyn. 

• Att föreningen i sin verksamhet skall 
verka för och iakttaga god etik och 
moral.

StRAtegI

Upplåtelseformer
• Att i första hand upplåta ytor till  

bostäder med bostadsrätt. 

• Att bostadslägenheter som idag upp
låtes med hyresrätt snarast möjligt 
övergår till bostadsrätt. 

• Att som komplement till upplåtelse 
med bostadsrätt, i syfte att skapa en 
levande stadsmiljö och god boen-
dekvalité, uthyra lämpliga ytor till 
verksamhetslokaler och student- 
lägenheter.

• Att föreningen i egenskap av hyres-
värd skall erbjuda hyresobjekt med 
god standard.

• Att extern uthyrning skall ske på 
kommersiell grund.

Medlemsdemokrati
• Att verka för en god uppslutning på 

föreningsstämmor.

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

• Att via gårdsombud och arbets
grupper verka för en väl fungerande 
medlemsdemokrati.

• Att vid behov via rådgivande med
lemsenkäter 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, informa-
tionsmöten, årsredovisning, informa-
tionspärm, Masthuggsnytt, informa-
tionsbrev 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 att-
raktivt för både befintliga och poten-
tiella medlemmar och hyresgäster.

• Att vid behov revidera föreningens 
trivselregler.

• Att skapa ett boende som är attrak-
tivt och väl fungerande för alla.

• Att verka för god trygghet inom 
området och i den intilliggande när-
miljön.

• Att aktivt verka för utveckling av 
stadsdelen och föreningens närom-
råden.

• Att i enlighet med medlemmarnas 
önskemål tillhandahålla gemensam-
hetslokaler för fritidsaktiviteter, träf-
far och sammankomster.

• Att stödja aktiviteter i syfte att skapa 
trivsel och samhörighet. 

Teknisk planering
• Att årligen revidera underhållsplanen 

omfattande tio år.

• Att årligen revidera investerings 
planen omfattande tjugo år.

Ekonomisk planering
• Att årligen revidera finansierings

planen omfattande tio år.

• Att årligen revidera finanspolicyn.

Förvaltning
• Att förvaltningen skall verka för både 

kostnadseffektivitet och kvalitets- 
tänkande 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 mark-
nads- eller bruksvärdesmässiga.

• Att aktivt verka för en hög uthyr
ningsgrad.

• Att föreningen skall verka för en god 
arbetsmiljö för anställd personal.

• Att via god tillgänglighet och ser-
vicemedvetenhet hos föreningens 
personal hålla en hög servicenivå till 
medlemmar och hyresgäster.

• Att via kompetensutveckling av an-
ställd personal uppnå och upprätt-
hålla en hög kvalité och god service 
inom förvaltningen.

• Att förvaltningen i sin verksamhet 
skall verka för att de i verksamhets-
planen satta målen efterlevs.

• Att förvaltningen vid upphandling 
och i övrigt skall verka för god mil-
jöhänsyn.

Miljö
• Att vid behov revidera miljöpolicyn.

Etik
• Att följa de etiska riktlinjer som  

anges i styrelsens arbetsordning.

VERkSAMhETSPLAN
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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.

DAGORDNING VID FÖRENINGSSTÄMMA




