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Ordföranden har ordet

DET HÄNDER STORA saker i vår förening. 
Det både syns och hörs. Samtidigt som 
jag skriver den här texten kan jag se ut 

genom fönstret, upp mot Fyrmästaregången. 
Där är sista etappen av fasadrenoveringen i full 
gång. Vi som har lekt med Mekano, tycker det 
är jättespännande att se hur ställningarna bit 
för bit växer upp utefter fasaderna. Fascinerande 
att se killarna till synes obehindrat klättra på 
höga höjder. De jobbar så metodiskt, snyggt och 
snabbt. Det här är den sista etappen som blir 
helt färdig under 2017.

PÅ FÖRENINGSSTÄMMAN redovisar vi vår ekonomi 
och våra projekt. Vi väljer styrelse och beslutar 
om vår framtid.

Det är styrelsen som ansvarar för föreningens 
löpande förvaltning. Delar av det arbetet har vi 
delegerat till en professionell förvaltning. Sam-
arbetet med förvaltningen fungerar bra, och 
medlemmarna i styrelsen tycker att arbetet är 
intressant. Vi tackar för förtroendet.

FÖRENINGENS EKONOMI är fortsatt stark. Projekten 
håller sig i stort inom sina ramar och ränteläget 
är till vår fördel. Vi klarar de omfattande inves-
teringarna utan stora avgiftshöjningar. Enligt 
finansieringsplanen skall vi höja ca 2% varje år. 
Men 2015 och 2016 behöver vi inte höja.

GÅRDARNA ÄR EN stor tillgång för många medlem-
mar. Barnen kan leka, vi grillar och kan sköta väx-
terna. Helt enkelt, vi kan umgås och prata med 
varandra. Det är grunden för vår medlemsdemo-
krati. Gårdsombuden är en sammanhållande länk 
för boende och viktig kontakt för styrelsen. In-
tresset har varit bra för de uppskattade Boende-
möten vi haft på varje gård.

I december hade vi ett informationsmöte där 
budget och våra projekt presenterades. Ett till-
fälle för medlemmarna att träffas, och att disku-
tera med styrelse och förvaltning.

Kulturföreningen ordnar både fikaträffar och 
större arrangemang med filmvisning eller artis-
ter i Masthuggets hus.

BYTET AV ventilationssystemen är ett stort arbete, 
som beräknas vara klart 2020. Där det är möjligt 

installerar vi värmeåtervinning i frånluften. Det 
ger oss stora besparingar av driftskostnaderna. 
2015 har Fyrmästaregången fått nya fläktar och 
aggregat.

NU ÄR BYGGET PÅ Masthuggsterrassen avslutat. Det 
har varit en lång resa kantad med överraskningar 
och svårigheter dolda under ytan. Det verkar bli 
så i stora projekt där många parter är inblandade.

Barackerna visade sig innehålla mer asbest än 
väntat. Det har komplicerat rivningen.

Någon som längtar efter de gamla barack-
erna? Kunde vi lappa och laga för att pumpa liv 
i dem?

Nej, det hade inte löst de egentliga problem 
som tvunget måste åtgärdas. Det stora arbetet 
ligger i och under terrassen. Körvägarna kla-
rade inte Räddningstjänstens tunga fordon. Nu 
är de bredare och förstärkningar har monterats 
undertill för att öka bärkraften.

Terrassen är också tak till underliggande ga-
rage och kontor. Markytan har justerats för att 
få rätt lutning så att vattnet rinner till brunn-
narna och inte letar sig ner i konstruktionen.

Fyllnadsmaterialet har också bra isolerande 
egenskaper, som förbättrar klimatet i lokalerna 
på våningen under.

Masthuggsterrassen har nu ett helt nytt utse-
ende. Fasader och entréer har gjorts i ordning, 
nya planteringar och ny belysning har tillkom-
mit. De två nybyggda husen som ersätter ba-
rackerna, står färdiga för inflyttning. Intresset 
för de tio lägenheterna har varit stort och de 
blev snabbt sålda. Vi hälsar de nya medlem-
marna välkomna.

NÄR ÅRET ÄR till ända kan vi se hela vårt område 
med de nya kulörerna - ”Nya Nya Masthugget”!

BOSTADSRÄTTEN ÄR en boendeform med stort infly-
tande för medlemmarna. Tillsammans förvaltar 
och formar vi framtiden för vårt boende. På stäm-
man kan du utnyttja din rätt att påverka.

Mischa Gavrjusjov
Ordförande 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Ordinarie styrelseledamöter  Styrelsesuppleanter

Årets styrelse. Övre raden från vänster: Mischa Gavrjusjov, Carin Gadd, Ingvar Ericson, Lars-Olof Eckerström, Thomas Ahlstrand, 
Bimbi Dahne Widerberg, Ann Turi Skjevik, Mia Lockman Lundgren, Lovisa Lundberg och Boris Pejic

Mischa Gavrjusjov, ordförande Mia Lockman Lundgren
Carin Gadd, vice ordförande Lovisa Lundberg
Ingvar Ericson, sekreterare Boris Pejic
Lars-Olof Eckerström, vice sekreterare
Thomas Ahlstrand
Bimbi Dahne Widerberg
Ann Turi Skjevik

Avgående styrelseledamöter Avgående styrelsesuppleanter
Mischa Gavrjusjov Lovisa Lundberg
Carin Gadd
Lars-Olof Eckerström
Ann Turi Skjevik

REVISORER
Revisorer Revisorssuppleant
Gunnar Eriksson  Björn Trägårdh

KPMG AB
Revisionsbyrån KPMG AB har anmält auktoriserade revisorn Göran Johansson som 
huvudansvarig.

VALBEREDNING
Jenni Hostetter Anders Lundqvist
Anders Lundmark Elisabeth Rees
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GÅRDSOMBUD
Gårdsombuden fungerar som en kontakt-
yta mellan styrelse, förvaltning och de bo-
ende. De har en viktig roll i föreningens 
strävan att uppnå och upprätthålla en väl 
fungerande medlemsdemokrati.

Gårdsombuden samordnar gårdarnas 
trädgårdsskötsel och inköp av växter i sam-
arbete med föreningens trädgårdsmästare. 
Föreningen har delats in i fem områden. 
Styrelsen har till varje område utsett en 
gårdsombudsansvarig. 

Område Gårdsombudsansvarig
1 Mattssonsliden Bimbi Dahne Widerberg 
2 Klamparegatan, Rangströmsliden Lovisa Lundberg 
3 Skepparegången Thomas Ahlstrand 
4 Fyrmästaregången, Masthuggsliden Ann Turi Skjevik 
5 Klostergången, Vaktmästaregången Mia Lockman Lundgren och 
  Boris Pejic
     

MASTHUGGSNYTT
Föreningen har som mål att medlemmar 
och hyresgäster skall vara väl informerade 
om föreningens verksamhet. Detta är en 
förutsättning för att medlemmar skall kun-
na 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 in-
formationskanaler.

Tidningen ägs av Bostadsrättsföreningen 
Masthugget och föreningens styrelse utser 
ansvarig utgivare. Lovisa Lundberg och 
Carin Gadd är styrelsens representanter vid 
redaktionsmöten.

Redaktionen har bestått av Birgitta Ed-
gren, Emma Linderum, Sanja Peter, Peter 
Sahlberg, Inga Sandberg och Sten Zack-
risson. Redaktör och ansvarig utgivare är 
Björn Ohlsson.

BRF MASTHUGGETS KULTURFÖRENING 
Brf Masthuggets Kulturförening är en fri-
stående förening som arrangerar kulturella 
och gemensamhetsskapande aktiviteter för 
boende i området.

Kulturföreningen kan erhålla stöd från 
Bostadsrättsföreningen Masthugget genom 
att utan hyra nyttja lokaler i Masthuggets 
hus och genom ekonomiskt bidrag till vis-
sa aktiviteter som är förenade med externa 
kostnader.

Följande personer har varit aktiva i kul-
turföreningen under året.

Dan Ottermalm (ordförande), Solveig 
Lillenes (sekreterare), Ann-Marie Rutgers-
son (kassör), Berit Pettersson, Karen An-
dersson, Ingvar Andersson, Britt Emgard, 
Sten Zackrisson och Peter Sahlberg.

Områdesindelningen och de gårdsombudsansvariga framgår nedan.

I syfte att fördjupa medlemsdemokratin bjuder styrelsen, förvaltning-
en och gårdsombuden in till boendemöten. Mötena ger medlemmarna 
en möjlighet att framföra synpunkter och diskutera olika typer av frå-
gor med representanter från styrelse och förvaltning. Under året har 
boendemöten genomförts på samtliga gårdar. 
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VERKSAMHETSPLAN
Verksamhetsplanen är föreningens övergripande styr-
instrument där syfte, mål, strategi samt handlingsplan 
anges. Den revideras årligen och en ny handlingsplan 
fastställs varje år.

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

INVESTERINGSPLAN
Framtida ny- och reinvesteringar finns med i investe-
ringsplanen. Planen syftar till att erhålla planmässig-
het för denna typ av åtgärder som ofta uppgår till stora 
belopp. Investeringsplanen omfattar tjugo år och revi-
deras årligen.

FINANSIERINGSPLAN
Finansieringsplanen visar föreningens långsiktiga ekono-
miska utveckling, bl.a. mot bakgrund av de åtgärder som 
återfinns i underhållsplan och investeringsplan. Även an-
dra faktorer som påverkar vår ekonomi som beräknade 
intäkts- och kostnadsökningar återfinns i planen. Finan-
sieringsplanen 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 föreningen aktivt 
skall verka för kostnadseffektivitet och efterlevnad av de 
miljömål som anges i miljöpolicyn. Programmet innehål-
ler uppgifter om förbrukningar, föreningens miljöbelast-
ning och de energibesparande åtgärder som analyserats. 
En prioriteringsordning för de energibesparande åtgär-
derna har tagits fram och anges i energisparprogrammet.

ÖVRIGA STYRINSTRUMENT
Etiska regler, miljöpolicy, delegationsordning, arbetsord-
ning, personalhandbok, organisationsplan, arbetsmiljö-
plan, lönepolitiskt handlingsprogram, jämställdhets- och 
mångfaldsplan, finanspolicy, uthyrningspolicy, regler för 
övervakningskameror, upphandlingspolicy och policy 
för tillgänglighet.

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

PLANERINGS- OCH STYRINSTRUMENT 

Övre raden: 
Kjell Johansson förvaltnings-
chef, Olga Hemmerling eko-
nomiansvarig, Christina Falk 
Larsson förvaltningskonto-
rist, Marianne Tellström för-
valtningskontorist.
Nedre raden: 
Fredrik Blidö drifttekniskt  
ansvarig, Daniel Lindgren 
tekniskt ansvarig, Lars  
Ohlsson förvaltare/drifts-
ansvarig.
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FÖRVALTNING
Föreningen har egen anställd personal som utför ekono-
misk, administrativ och teknisk förvaltning samt drift. 
Städning upphandlas via entreprenad och har under året 
utförts av Städkedjan AB.    
    
ORGANISATIONSANSLUTNING
Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, FASTIGO
Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk Förening

FASTIGHETER 
Tomträtter
Föreningen äger inte marken utan hyr den av Göteborgs 
kommun via tomträtt. Tomträttsavtal finns till fastighe-
terna 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 fast-
ställts 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 1111 st 82 920 kvm
Studentbostäder 61 st 2 074 kvm
Lokaler 64 st 15 309 kvm
Föreningslokaler 4 st 994 kvm
Garageplatser bil 1488 st 
Garageplatser mc 79 st 
Parkeringsplatser (ute) 19 st  

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:  88 st
1 rum och kök:  125 st
2 rum och kokvrå:  23 st
2 rum och kök:  322 st
3 rum och kök:  234 st
4 rum och kök:  205 st
5 rum och kök:  95 st
6 rum och kök:  11 st

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

FÖRSÄKRING
Föreningens fastigheter 
har under 2015 varit för-
säkrade hos Moderna 
Försäkringar. Försäk-
ringen omfattar egendom, 
hyres förlust, extrakostnad, 
ansvar, rättsskydd, olycks-
fall, skadeståndsgaranti, 
styrelseansvar, sanerings- 
och husbocksförsäkring, 
förmögenhetsbrott och 
krisförsäkring.

FÖRENINGENS VERKSAMHET

Övre raden: 
Tommy Lundqvist sam-
ordningsansvarig, Urban 
Junevik områdesansvarig, 
Janos Lund områdesansva-
rig. Rickard Segerfelt, områ-
desansvarig 
Nedre raden: 
Oliver Elmrin områdesan-
svarig, Gert Lindberg träd-
gårdsmästare, Göran Bewert 
fastighetsskötare.
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FÖRENINGSSTÄMMA
På den ordinarie föreningsstämman 
den 23 april 2015 var 85 medlemmar 
från 75 lägenheter närvarande. Inga 
medlemmar lämnade fullmakter.  
  
STYRELSEN 
Styrelsen har under året haft 11 or-
dinarie styrelsesammanträden. Den 
4-5 september hade styrelsen en 
konferens med huvudinriktning på 
föreningens verksamhet och styrin-
strument. 

Styrelsen och förvaltningen hade 
möten med gårdsombuden den 23 
mars och den 12 oktober.  

Styrelsen har tillsammans med 
förvaltningen och gårdsombuden 
genomfört boendemöte på samtliga 
gårdar under året.  

Representanter från styrelsen 
hade ett informationsmöte för nya 
medlemmar den 9 november.

Skriftlig information om budge-
ten för år 2016 har tillställts samt-
liga medlemmar. Budgeten har även 

presenterats muntligen på med-
lemsmöte den 3 december.

ÖVERLÅTELSER
Under verksamhetsåret har 113 bo-
stadsrättsöverlåtelser ägt rum inom 
föreningen vilket motsvarar  10,2 % 
av bostadslägenheterna. 
   
ÅRSAVGIFTER
Årsavgifterna höjdes inte under 
2015. 

HÄNDELSER UNDER ÅRET

MASTHUGGSTERRASSEN
Föreningen har rivit två paviljonger 
och nyproducerat två nya byggnader 
innehållande tio lägenheter.

Nyproduktionen på Masthuggs-
terrassen 7 och 9 omfattar fyra lä-
genheter på 4 rum och kök med ytor 
på 97-99 kvm och sex lägenheter på 
2 rum och kök med ytor på 69-70 
kvm. Lägenheterna har egna förråd 
med ytor på 4-8 kvm. Den totala 
produktionsytan  uppgår till 875 
kvm. Samtliga lägenheter är upp-
låtna med bostadsrätt. Inflyttning 
sker mellan den 29 december 2015 
och den 29 april 2016.

Projektet är uppdelat i Hus, 
Byggkonstruktion och Mark. Hus 
omfattar förstärkning under hus, 
grundläggning och husproduktion. 
Byggkonstruktion avser rivning av 
byggnader och mark, förstärkning 
under bjälklag, lagning, isolering, 
falluppbyggnad, tätning och spack-
ling av betongbjälklag. Mark omfat-
tar dränerade lager, markuppbygg-
nad, hårdgjorda ytor, dagvattensys-
tem, rabattytor, utvändig belysning 
och fasta utrustningar.

FASADPROJEKT
Fasadprojektet omfattar målning 
och renovering av fasader, fönster 
och murar, renovering av balkonger 
med byte av räcken och fronter, byte 
och renovering av entrépartier samt 
tillgänglighetsförbättrande åtgärder 
vid entrétrappor. Porttelefoner och 
svarsenheter i lägenheterna ersätts 
med nya. 

Fasadrenoveringen är planerat 
underhåll och finns med i under-
hållsplanen.

Renoveringen av balkonger, en-
trépartier och byte av portsystem är 
ny- eller reinvesteringar som finns i 
investeringsplanen.

Projektet är klart på Klostergång-
en, Vaktmästaregången, Klampare-
gatan, Rangströmsliden och Mast-
huggsliden.

Arbetena på Mattssonsliden och 
Skepparegången 2-8 är till stora de-
lar klara och kommer att avslutas  
våren 2016.

Den sista etappen omfattande 
Skepparegången 10-30 och Fyrmäs-
taregången startar 2016 och kom-
mer att avslutas våren 2017.

KLOSTERGÅNGEN 1-13
Tätningsarbete har genomförts för 
åtgärdande av läckage till underlig-
gande garage. Samtliga murar och
planteringsytor mot husen har de-
monterats. Nya tätskikt och dag-
vattenbrunnar har tillförts. Rabatt-
ytor har återställts, nytt växtmate-
rial och ny asfalt har tillförts.                                                                           

RÖKGASVÄDRING TRAPPHUS
Det finns enkelsidiga lägenheter på 
Klamparegatan 3, Skepparegången 
18 och Fyrmästaregången 10 som 
Räddningstjänsten inte kan nå med 
stegbil. I dessa trapphus har vi ge-
nomfört åtgärder som förbättrar 
rökgasvädringen och minskar sprid-
ningen av rökgaser.

ANDRA LÅNGGATAN 44 OCH 46
Hissarna på Andra Långgatan 44 
och 46 har i plan U 3 varit vända 
mot garagesluss. Nya hissdörrar 
mot trapphus har installerats. Om-
byggnaden förbättrar angöringen 
till de kontor som är belägna på 
detta plan.

VENTILATION
Byte av fläktar och aggregat samt 
installation av värmeåtervinning 
har genomförts på Fyrmästaregång-
en 2-10 och 12-20.

LOKALOMBYGGNAD
Nordicon AB hyr sedan 2010 en 
kontorslokal på Andra Långgatan 
44. Lokalen har utökats med 165 
kvm och uppgår efter ombyggnad 
till 877 kvm.

Kontorstrapphuset på Andra 
Långgatan 46 har tagits bort. Trap-
pa och hiss har rivits och håltag-
ningarna har byggts igen. Ombygg-
naden har ökat kontorsytan med c:a 
100 kvm i plan U 3 och 4.

CYKELHUS
Nya cykelhus har monterats på 
Klamparegatan 11-17 och Kloster-
gången 1-13.  

Projekt och planerat underhåll 2015
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FRAMTIDA UTVECKLING  

FASADPROJEKT
Fasadprojektet omfattar målning 
och renovering av fasader, fönster 
och murar, renovering av balkonger 
med byte av räcken och fronter, byte 
och renovering av entrépartier samt 
tillgänglighetsförbättrande åtgärder 
vid entrétrappor. Porttelefoner och 
svarsenheter i lägenheterna ersätts 
med nya.

Fasadrenoveringen är planerat 
underhåll och finns med i under-
hållsplanen.

Renoveringen av balkonger, en-
trépartier och byte av portsystem är 
ny- eller reinvesteringar som finns 
med i investeringsplanen.

Fasadprojektet på Mattssonsli-
den 2-8, 8-16, 18-28 och Skeppare-

gången 2-8 är till stora delar klart 
och skall färdigställas under första 
halvåret 2016.

Skepparegången 10-18, 20-30, 
Fyrmästaregången 10-18 och 20-30 
kommer att renoveras under 2016-
2017.

ANDRA LÅNGGATAN 44-48
Föreningen planerar för ombygg-
nad av fasaderna vid kontorslokaler-
na på Andra Långgatan 44-48.

VENTILATION
Fläktarna och aggregaten i området 
börjar bli gamla och utslitna vilket 
gör att vi har ett stort reinvesterings-
behov. Investeringsplanen innehål-

ler tidplan för byte i respektive hus. 
I samband med byte kommer vi 
att installera värmeåtervinning där 
detta är möjligt och lönsamt. Be-
sparingspotentialen är stor i form av 
lägre el- och värmeförbrukning.

Byte av fläktar och aggregat kom-
mer under 2016 att genomföras på 
Vaktmästaregången 1-5 och 7-13.

TRAPPHUSRENOVERING
Trapphusen på Klamparegatan 3-9, 
11-17, Vaktmästaregången 7-13 och 
16 kommer att renoveras under 
2016.

Projekt och planerat underhåll  2016
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FRAMTIDA UTVECKLING

UNDERHÅLLSPLAN 
Underhållsplanen anger det planerade underhåll som föreningen tänker genomföra under de 
kommande tio åren. Till det planerade underhållet genomförs årligen avsättning till föreningens 
underhållsfond.

Underhållsplanen innehåller planerat underhåll uppgående till 64 500 000 kronor. Nedan 
framgår de enskilt största posterna.
         
Åtgärd Belopp Årtal för genomförande
Fasadrenovering 33 500 000 kronor 2016-2017  
Trapphusrenovering 24 000 000 kronor 2016-2024

Fasadrenoveringen avser målning och renovering av fasader, fönster och murar.   
  
INVESTERINGSPLAN
Föreningens investeringsplan innehåller projekt i form av ny- eller reinvesteringar. Projekten 
aktiveras  (bokförs som tillgång) och avskrivning sker under en beräknad nyttjandeperiod. In-
vesteringsplanen omfattar 20 år. Detta gör att föreningen har en god framförhållning avseende 
stora investeringar vilket är av vikt för den långsiktiga ekonomiska planeringen. Investerings-
planen innehåller investeringar uppgående till 195 300 000 kronor. De enskilt största posterna 
framgår nedan.        
       
Åtgärd  Belopp Årtal för genomförande
Avloppsrenovering 50 000 000 kronor 2017-2020
Balkongrenovering 29 000 000 kronor 2016-2017
Elsystem 45 500 000 kronor 2034
Takomläggning 13 000 000 kronor 2020-2025
Ventilation 22 500 000 kronor 2016-2020

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

FINANSIERINGSPLAN 
Åtgärderna som anges i underhålls- och investeringsplanerna kommer att finansieras genom 
nyttjande  av likvida medel och nyupplåning. Enligt finansieringsplanen beräknas föreningens 
låneskuld öka med 73 000 000 kronor under de kommande fem åren. De årliga höjningsbehoven 
avseende årsavgifter och ersättning för värme beräknas uppgå till c:a 2 %.

Finansieringsplanen innehåller en hel del osäkerhetsfaktorer som kan förändra de beräknade 
prognoserna avseende resultat och likviditet. Detta kan även förändra de beräknade höjnings-
behoven avseende årsavgifter och värmeersättning.

Framtida planerat underhåll och investeringar
Föreningens framtida planerade underhåll och investeringar framgår av underhålls- och inves-
teringsplaner.
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EKONOMISKA RELATIONSTAL  

 2015 2014 2013 2012 2011
Årsavgifter  605 603 591 598 599
Lån 1 663 1 368 973 874 873
Byggnader och markanläggningar 3 991 3 269 3 066 2 844 2 716

Relationstalet för årsavgifter anges i kronor per kvadratmeter och avser en genomsnittlig nivå 
inklusive värme.
Relationstalen för lån samt bokfört värde för byggnader och mark anges i kronor per kvadrat-
meter upplåtelsebar yta. Garageplatser är inte inräknade i dessa ytor.

ÅRETS RESULTAT

Föreningen redovisade 2015 en förlust på 5 139 991 kronor. Resultatet är klart bättre än vad som 
budgeterats. Nedan kommenteras större resultatpåverkande poster.

Rörelsens intäkter, planerat underhåll, fjärrvärme, avskrivningar och räntekostnader utgör de 
största avvikelseposterna. Planerat underhåll med renovering av trapphusen på Klamparegatan 
3-9, 11-17, Vaktmästaregången 7-13 och 16 budgeterades för 2015 men genomförs först 2016.

Ventilationsprojektet med byte av fläktar och aggregat samt installation av värmeåtervinning 
ger stora besparingar. Tillsammans med aktiv driftsoptimering och ett år varmare än normalår 
ger detta minskade värmekostnader. 

Fasadprojektet på Mattssonsliden 2-8, 8-16, 18-28 och Skepparegången 2-9 aktiveras och 
kostnadsförs först 2016 vilket ger minskade kostnader för planerat underhåll och avskrivningar 
2015.  Föreningen hade under 2015 en lägre genomsnittlig låneskuld än beräknat vilket tillsam-
mans med låga marknadsräntor medfört lägre räntekostnader.

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar samt bokslutskommentarer. 

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till föreningsstämmans förfogande står enligt balansräkningen:   
     
Balanserad vinst från föregående år  32 407 010
Avsättning till föreningens underhållsfond  -6 000 000
Lyft ur föreningens underhållsfond  13 773 214
Årets resultat    -5 139 991
  35 040 233
  
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras    
så att i ny räkning överföres    35 040 233
  35 040 233 
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FÖRENINGEN BEFINNER sig i en projektintensiv 
fas med investeringar och underhåll till be-
tydande belopp. Husen i området byggdes 

mellan 1967-1972 vilket förklarar investerings- 
och underhållsbehoven.

Området på Masthuggterrassen har genomgått 
en omfattande teknisk, estetisk och trygghets-
mässig uppgradering. Paviljongerna har rivits 
och två nya hus med 10 lägenheter har uppförts. 
Projektet har utöver nyproduktion även omfattat 
arbeten med förstärkning, isolering och tätning 
av betongbjälklaget. Förstärkningsarbetena gör 
att bjälklaget tål tyngre fordon och att Rädd-
ningstjänsten kan använda Masthuggsterrassen 
vid behov. Isoleringen och tätningen syftar till 
att bygga bort problem med köldbryggor och 
läckage till underliggande kontor och garage. 
Husproduktionen har flyttats fram mot Andra 
Långgatan vilket skapat större avstånd till bak-
omliggande hus. Detta har medfört stora förbätt-
ringar för de studentbostäder och lokaler som 
ligger på Masthuggsterrassen. Markytorna har 
försetts med nya kör- och gångytor, planteringar 
och belysningspunkter. 

Fasadprojektet pågår och kommer att vara fär-
digställt i sin helhet våren 2017. Husen på Vakt-
mästaregången, Klostergången, Masthuggsliden, 
Rangströmsliden, Klamparegatan, Mattssonsli-
den och Skepparegången 2-8 har samtliga ge-
nomgått renovering och erhållit ny färgsättning. 
Sista etappen som startat 2016 omfattar husen på 
Skepparegången 10-30 och Fyrmästaregången.

FÖRENINGEN ARBETAR planmässigt med att un-
derhålla och lyfta området både sett till teknik, 
funktion och estetik. Vi upplever att föreningens 
medlemmar och hyresgäster värdesätter områdets 
förädling och ansiktslyftning där Masthuggster-
rassen samt arbetena med fasader, balkonger och 
entréer utgör viktiga projekt.

Underhålls- och investeringsplanerna inne-
håller planerade arbeten under de kommande 
10 respektive 20 åren som beräknas uppgå till 
c:a 260 000 000 kronor. Enligt finansieringspla-
nen beräknas låneskulden på 168 500 000 kronor 
öka med 73 000 000 kronor. Med föreningens 
taxeringsvärde som utgångspunkt kan värdet 
på föreningens fastigheter indikativt beräknas 
till 1 700 000 000 kronor. Föreningens skuld-
sättning kommer även efter den planerade ny-
upplåningen att vara låg vid en jämförelse med 
både bokfört och verkligt värde på föreningens 
fastigheter.       

Resultatet för 2015 visar en förlust på 5 139 991 
kronor som efter avsättning till och lyft ur fören-
ingens underhållsfond ökar de balanserade vinst-
medlen med 2 633 223 kronor. Med nuvarande 
nivå på årsavgifterna klarar föreningen viss ny-
upplåning och ränteuppgång utan att höjnings-
behov uppstår.  

Föreningens ekonomi är god vilket gör att vi 
kommer att klara den projekt- och kostnadsinten-
siva fas föreningen genomgår utan stora höjningar 
av årsavgifterna.

MEDLEMSDEMOKRATIN kan vara svår att upprätthålla 
på ett tillfredsställande sätt i en stor bostadsrätts-
förening. Antalet medlemmar som medverkar på 
föreningsstämmor är förhållandevis lågt. Fören-
ingen arbetar därför aktivt med olika plattformar 
för information och medlemsinflytande. Vi kan 
med glädje se ett ökat intresse för de boendemöten 
som styrelsen, gårdsombuden och förvaltningen 
bjuder in till. 

Förvaltningen kommer att genomföra vissa 
förändringar av organisationen under 2016. Vår 
målsättning är att förbättra kontakten med med-
lemmar och hyresgäster samt att förbättra egen-
kontrollen.

Byte av fasader och fönster på Andra Långga-
tan 44-48 som budgeterats för 2016 är ytterligare 
ett projekt som syftar till att erhålla en teknisk 
och estetisk uppgradering.        

Projekteringen för nästa stora projekt genom-
förs under 2016. Det handlar om renovering av 
samtliga avloppsledningar genom rörinfodring. 
Tanken är att arbetena med detta projekt skall 
starta 2017.

VERKSAMHETPLANEN anger att Brf Masthugget skall 
vara ett av de bästa bostadsområdena i Göteborg. 
Föreningen har många unika kvalitéer som gör att 
vi redan nu lever upp till detta mål. För att även i 
framtiden kunna hävda detta krävs ett kontinuer-
ligt och planmässigt arbete med underhålls- och 
förbättringsåtgärder. 

Styrelsen och förvaltningen har påbörjat dis-
kussioner om utemiljöer, Klingners plats och 
solenergi. Föreningen har flera spännande pro-
jekt i planeringsstadiet som vi hoppas att fören-
ingens medlemmar och hyresgäster kommer att 
uppskatta. 

Kjell Johansson
Förvaltningschef

Förvaltningschefen har ordet
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RESULTATRÄKNING 

RÖRELSENS INTÄKTER  2015  2014
Bostadsrätter Not 1 49 010 670 48 847 828
Hyreslägenheter Not 2 2 007 492 2 073 898
Studentbostäder Not 2 3 024 129 3 401 190
Lokaler Not 3 14 522 115 15 257 057
Garage och parkeringsplatser Not 4 9 256 494 8 937 757
Gemensamhetslokaler  210 950 213 710
Besöksparkeringar  1 909 610 1 799 608
Kabel-tv  311 435 780 153
Övriga intäkter Not 5    601 594    492 994
  80 854 489 81 804 195
     
RÖRELSENS KOSTNADER
Förbrukningsavgifter
Fastighetsel Not 6 -3 966 252 -4 310 821
Fjärrvärme Not 7 -8 748 047 -9 236 121
Vatten Not 8 -2 354 057 -2 353 222
Sophämtning     -2 071 960    -2 080 244
  -17 140 316 -17 980 408
Löpande underhåll
Löpande underhåll Not 9    -11 356 347    -9 774 686
  -11 356 347 -9 774 686 
 
Planerat underhåll
Planerat underhåll Not 10    -13 773 214    -16 373 272
  -13 773 214 -16 373 272 
   
ÖVRIGA KOSTNADER    
Tomträttsavgäld Not 11 -3 225 108 -3 225 108
Samfällighetsavgift Not 12 -282 504 -255 352
Fastighetsskatt Not 13 -1 462 000 -1 462 000
Fastighetsavgift Not 14 -1 444 366 -1 414 154
Fastighetsförsäkring  -455 810 -450 179
Förvaltning Not 15 -10 678 717 -10 217 052
Städning  -2 032 051 -2 016 566
Kabel-tv  -434 646 -1 039 979
Övriga externa kostnader Not 16    -5 056 541    -4 184 288
  -25 071 743 -24 264 678

Rörelseresultat före avskrivningar  13 512 869  13 411 151 
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  2015  2014 
Avskrivningar     
Avskrivningar byggnader och markanläggningar  -14 826 020 -13 983 310
Avskrivningar maskiner och inventarier  -266 540 -420 358
Avskrivningar Masthuggsterrassen     -11 746    -190 381
  -15 104 306 -14 594 049  
 
Rörelseresultat efter avskrivningar  -1 591 437 -1 182 898

Finansiella intäkter och kostnader   
Ränteintäkter  739 19 465
Räntekostnader Not 17   -3 549 293   -3 696 373
  -3 548 554 -3 676 908

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  -5 139 991 -4 859 806

Inkomstskatt Not 18 - -

ÅRETS RESULTAT  -5 139 991 -4 859 806
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR  2015 12-31  2014-12-31
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och markanläggningar Not 19 404 291 906 331 023 364
Pågående ombyggnad Not 20 24 342 358 59 322 994
Maskiner och inventarier Not 21    585 901    852 440
  429 220 165 391 198 798
Finansiella anläggningstillgångar   
Masthuggsterrassens samfällighet Not 22 - 11 746
Andelar Not 23    10 000    10 000
  10 000 21 746

Summa anläggningstillgångar  429 230 165 391 220 544

Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar
Avgifts- och hyresfordringar  396 168 245 553
Övriga kortfristiga fordringar  110 573 543 311
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 24    2 246 767    1 867 665
  2 753 508 2 656 529

Hyreslägenheter Not 25 3 527 658 3 733 547

Kassa och bank Not 26 14 345 667 12 410 762
   
Summa omsättningstillgångar  20 626 833 18 800 838
SUMMA TILLGÅNGAR  449 856 998 410 021 382

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
 
Eget kapital 
Bundet eget kapital  
Grundavgifter Not 27 95 291 952 94 596 180
Upplåtelseavgifter Not 28 83 472 415 59 609 678
Föreningens underhållsfond Not 29 48 254 673 56 027 887
Fond för konstnärlig utsmyckning Not 30     527 768    527 768
  227 546 808 210 761 513 
  
Fritt eget kapital   
Balanserad vinst  32 407 010 26 893 544
Avsättning till föreningens underhållsfond  -6 000 000 -6 000 000
Lyft ur föreningens underhållsfond  13 773 214 16 373 272
Årets resultat     -5 139 991    -4 859 806
  35 040 233 32 407 010

Summa eget kapital  262 587 041 243 168 523

Skulder   
Långfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut Not 31    168 500 000    138 500 000
  168 500 000 138 500 000 
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  10 821 863 11 382 579
Övriga kortfristiga skulder  1 035 136 1 267 619
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 32     6 912 958    15 702 661
  18 769 957 28 352 859

Summa skulder  187 269 957 166 852 859
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  449 856 998 410 021 382
POSTER INOM LINJEN   
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser   
Ställda säkerheter   
Fastighetsinteckningar  177 809 156 145 263 856
Ansvarsförbindelser   
FASTIGO  116 434 115 560
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 2015  2014
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -5 139 991  -4 859 806
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 15 104 306  14 594 049
   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före    
förändringar av rörelsekapital 9 964 315  9 734 243
   
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   
Ökning (-) / Minskning (+) av hyreslägenheter  205 889  136 726
Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar -96 979  -207 787
Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder    -9 582 902     8 984 508
Kassaflöde från den löpande verksamheten 490 323  18 647 690
   
Investeringsverksamheten    
Förvärv av anläggningstillgångar   -53 113 927    -78 334 371
Kassaflöde från investeringsverksamheten -53 113 927  -78 334 371
   
Finansieringsverksamheten   
Nyupplåning 30 000 000  40 000 000
Ökning av grundavgifter 695 772  66 684
Ökning av upplåtelseavgifter 23 862 737  2 103 098
Amortering av låneskulder                    -                    -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 54 558 509  42 169 782
   
Likvida medel   
Årets kassaflöde 1 934 905  -17 516 899
Likvida medel vid årets början    12 410 762     29 927 661
Likvida medel vid årets slut 14 345 667  12 410 762
   
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR   
Betalda räntor och erhållen utdelning   
Erhållen ränta 739  19 465
Erlagd ränta 3 674 509  3 638 005
   
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   
Avskrivningar av tillgångar    15 104 306     14 594 049
 15 104 306  14 594 049

KASSAFLÖDESANALYS
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NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens 
 allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning benämnt K3.  
 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  
Årsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på 
räkenskapsåret redovisas som intäkt.    
 
AVSKRIVNINGSPRINCIPER   
Komponentredovisning tillämpas och materiella anläggningstillgångar har delats upp i betydande  
komponenter. Avskrivning sker under beräknad nyttjandeperiod.  
Samtliga avskrivningar på byggnader, markanläggningar, maskiner och inventarier sker enligt  
linjär avskrivningsplan.   
Följande avskrivningstider tillämpas för anskaffningar med kvarstående bokfört värde: 
 
Byggnader och markanläggningar   
Ursprunglig anskaffning  50-200 år 
Nyanskaffningar  5-200 år 
Maskiner och inventarier  5 år 
 

Not 1 Bostadsrätter 
 Årsavgifterna höjdes inte under 2015. Årsavgifterna och ersättningen för värme    
 höjdes senast med 2 % per den 1 januari 2014.       
     
   
Not 2 Hyreslägenheter och studentbostäder   
 Hyrorna för hyreslägenheter och studentbostäder höjdes per den 1 april 2015 med  
 i genomsnitt 1,2 %.   
 Hyresavtalen för hyreslägenheter och studentbostäder löper tills vidare med en 
 ömsesidig uppsägningstid på 3 månader.   
   
    
Not 3 Lokaler   
 Föreningen hade per den 31 december 2015 fem outhyrda lokaler med en yta på  
 2 108 kvm. Kontorslokalerna på Andra Långgatan kommer inte att uthyras före den 
 planerade fasadombyggnaden.   
  

Adress Lokaltyp Yta Uthyrd
Andra Långgatan 44 Kontor 741 
Andra Långgatan 46  Kontor 514 
Andra Långgatan 46  Kontor 609 
Andra Långgatan 46  Butik 165 2016-01-01
Masthuggsterrassen 4 B Kontor    79 2016-01-01
  2 108  
   
Nedan framgår lokalhyresavtalens kvarstående löptid och del av hyresintäkterna. 
   
Löptid Årshyra  
Avtalstid understigande 1 år 4 803 264  
Avtalstid mellan 1-5 år 6 070 715  
Avtalstid överstigande 5 år 3 648 136  

Not 4  Garage och parkeringsplatser   
Per den 31 december 2015 var 52 st garageplatser för bilar outhyrda. Antalet   
outhyrda platser för motorcyklar uppgick till 13 st.   
Merparten av hyresavtalen för förhyrda garage- och parkeringplatser löper tills   
vidare med en uppsägningstid på 3 månader. För vissa uthyrningar med större   
antal platser har hyresavtal med längre avtalstid tecknats.   
Nedan framgår garagehyresavtalens kvarstående löptid och del av hyresintäkterna.

Löptid Årshyra 
Avtalstid understigande 1 år 9 042 174 
Avtalstid mellan 1-5 år 214 320 
Avtalstid överstigande 5 år -  
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Not 5  Övriga intäkter

 Stora poster: 2015 2014
 Pantsättningsavgifter 149 075 108 332
 Överlåtelseavgifter 96 770 87 670
 Nycklar 15 630 23 434
 Påminnelseavgifter 16 640 21 713
 Förvaltningsuppdrag  115 600 115 600
 Övrigt   207 879   136 245
  601 594 492 994

Not 6  Fastighetsel   
  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 2011 har för 
 brukningen minskat med 3,8 %.   

Not 7 Fjärrvärme   
 Den normalårskorrigerade förbrukningen för 2015 har vid en jämförelse med föregå- 
  ende år minskat med 4,5 %. Vid en jämförelse av energiförbrukning mellan år används  
 normalårskorrigerade förbrukningstal. Detta för att kunna jämföra månader och år   
 med olika utetemperaturer.   
 Nedanstående diagram visar hur den normalårskorrigerade (vänstra stapeln) och   
 verkliga (högra stapeln) förbrukningen förändrats under de senaste fem åren.  
 Den normalårskorrigerade förbrukningen har sedan 2011 minskat med 21,1 %.

Not 8 Vatten
 Förbrukningen av vatten har minskat med 5,0 % jämfört med föregående år.   
 Vattenförbrukningen har minskat med 4,0 % från 2011.   
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Not 9 Löpande underhåll   
 Det löpande underhållet består av planmässigt löpande underhåll men utgörs   
 till största delen av oförutsett underhåll.   
    
  2015 2014
 Bostadsrätter -1 432 389 -822 627
 Hyreslägenheter -202 378 -125 272
 Studentbostäder -239 228 -111 678
 Lokaler -250 150 -792 078
 Garage och parkeringsplatser -983 208 -759 096
 Gemensamhetslokaler -630 090 -818 744
 Gemensamma utrymmen -1 028 340 -1 120 067
 Vatten och avloppssystem -372 938 -138 832
 Ventilationssystem -907 084 -1 063 375
 Huskropp utvändigt -762 354 -299 826
 Markytor -3 949 824 -2 883 531
 Övrigt    -598 364       -839 560
  -11 356 347 -9 774 686

Not 10 Planerat underhåll   
  Planerat underhåll är underhåll som ingår i föreningens underhållsplan. För detta     
 underhåll görs årliga avsättningar till föreningens underhållsfond.    
  Fasadrenovering på Klamparegatan, Rangströmsliden och Masthuggsliden har   
 kostnadsförts 2015.   
  2015 2014
 Fasadrenovering  -13 773 214  -16 173 272
 Gårdsombyggnad                    -     -200 000
  -13 773 214  -16 373 272

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.    
    
  2015  2014
 Fastighetsskatt     -1 462 000     -1 462 000
  -1 462 000  -1 462 000
    
Not 14 Fastighetsavgift   
  Fastighetsavgiften för bostäder uppgår 2015 till 1 243 kronor per lägenhet dock    
 högst 0,3 % av taxeringsvärdet.   
  Under 2014 uppgick fastighetsavgiften till 1 217 kronor per lägenhet eller högst   
 0,3% av taxeringsvärdet.   
  2015  2014
 Fastighetsavgift    -1 444 366     -1 414 154
  -1 444 366  -1 414 154

Not 15 Förvaltning   
  2015  2014
 Styrelsearvoden -217 475  -210 998
 Arvoden föreningsrevisorer -24 361  -23 771
 Arvoden valberedning -25 240  -36 570
 Arvoden Masthuggsnytt -45 648  -44 904
 Lönekostnader personal -5 872 731  -5 632 085
 Sociala kostnader -2 048 771  -2 020 099
 Pensionskostnader -540 152  -479 317
 Uttagsskatt    -1 121 302     -1 067 016
  -9 895 680  -9 514 760
    
 Styrelseomkostnader -102 150  -97 537
 Personalomkostnader -560 887  -565 910
 Auktoriserad revisor (KPMG)    -120 000      -38 845
     - 783 037     -702 292
  -10 678 717  -10 217 052
     Den redovisade kostnaden för auktoriserad revisor 2014 har påverkats av återförda reserveringar. 
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  2015  2014
 Medeltalet anställda 14 st  14 st
 Kvinnor 21%  21%
 Män 79%  79%
    
 Ekonomisk, administrativ och teknisk förvaltning samt drift utför föreningen med   
 egen anställd personal.   
  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.   
    
Not 16 Övriga externa kostnader   
  Samtliga hissar i området är ombyggda under perioden 2011-2013. Under garanti-   
 tiden på 5 år utgår inget arvode för hisservice.   
    
 Stora poster: 2015  2014
 Besiktningskostnader -100 069  -107 336
 Bevakning -447 937  -424 410
 Driftsövervakning -762 816  -477 320
 Brandskydd -294 868  -187 969
 Hisservice -  -
 IT-tjänster -252 211  -209 781
 Konsultarvoden -726 404  -724 337
 Transportmedel, maskiner -353 069  -438 097
 Förbrukningsinventarier  -118 945  -56 165
 Data -316 529  -149 045
 Annonsering -114 690  -120 252
 Betalautomater -140 209  -99 632
 Kontorsmaterial -106 531  -116 178
 Tele -191 437  -229 377
 Avisering -102 337  -52 032
 Årsredovisning och föreningsstämmor -97 689  -99 315
 Masthuggsnytt (tryck, layout, foto) -181 976  -184 513
 Övrigt    -748 824     -508 529
  -5 056 541  -4 184 288

Not 17 Räntekostnader   
  Information om föreningens skulder till kreditinstitut och derivat finns under not 31.   
    
  2015  2014
 Räntekostnad fastighetslåneskuld -1 142 590  -1 947 917
 Räntekostnad derivat -2 391 155  -1 732 256
 Räntekostnad övrigt    -15 548     -16 200
  -3 549 293  -3 696 373

Not 18 Inkomstskatt    
 Schablonbeskattningen för bostadsrättsföreningar avskaffades den 1 januari 2007.    
 Föreningen är ett privatbostadsföretag och har ingen skattskyldighet för inkomster    
 tillhörande fastighetsförvaltningen.   
 Föreningen har efter deklaration avseende inkomståret 2015 ett outnyttjat skatte-   
 mässigt underskott uppgående till 69 958 231 kronor.   
    
Not 19 Byggnader och markanläggningar   
  2015-12-31  2014-12-31
 Byggnader   
 Ackumulerade anskaffningsvärden:   
 Vid årets början 476 631 791  460 678 952
 Årets utrangeringar -  -18 656 360
 Årets anskaffningar   88 094 558    34 609 199
  564 726 349  476 631 791
 Ackumulerade avskrivningar:   
 Vid årets början -146 113 445  -150 836 483
 Årets utrangeringar -  18 656 360
 Årets avskrivningar    -14 776 030  -   13 933 322
  -160 889 475  -146 113 445
    
 Bokfört värde byggnader 403 836 874  330 518 346
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 Markanläggningar   
 Ackumulerade anskaffningsvärden:   
 Vid årets början 813 750  813 750
 Årets anskaffningar            -             -
  813 750  813 750
 Ackumulerade avskrivningar:   
 Vid årets början -308 731  -258 744
 Årets avskrivningar   -49 987    -49 987
  -358 718  -308 731
    
 Bokfört värde markanläggningar 455 032  505 019
    
 Bokfört värde byggnader och  404 291 906  331 023 365
 markanläggningar   
    
 Årets anskaffningar byggnader 2015  
 Masthuggsterrassen: hus 37 548 662  
 Masthuggsterrassen: byggkonstruktion 15 575 106  
 Masthuggsterrassen: mark 7 736 236  
 Fasadprojekt 14 574 083  
 Klostergången 1-13: tätningsarbete 1 410 083  
 Rökgasvädring 1 513 533  
 Andra Långgatan 44, 46: hissvändning 869 317  
 Ventilation 4 805 842  
 Lokalombyggnad 3 542 888  
 Cykelhus    518 808  
  88 094 558  
    
 Taxeringsvärde: 2015  2014
 Byggnader bostäder 640 000 000  640 000 000
 Byggnader lokaler 129 000 000  129 000 000
 Mark bostäder 474 000 000  474 000 000
 Mark lokaler    17 200 000     17 200 000
  1 260 200 000  1 260 200 000
    
Not 20 Pågående ombyggnad   
  Pågående arbeten resultatavräknas eller aktiveras i takt med färdigställande.     
 Fasadprojektet består av utgifter som skall kostnadsföras som planerat underhåll   
 eller aktiveras.   
 Fasadrenoveringen är planerat underhåll och finns med i underhållsplanen.   
 Renoveringen av balkonger, entrépartier och byte av portsystem är ny- eller    
 reinvesteringar som finns med i investeringsplanen. Denna del aktiveras.    
 Fördelning av utgifter mellan den del som skall kostnadsföras och den som     
 skall aktiveras kan göras först efter det att en etapp avslutats i sin helhet.    
    
  2015-12-31  2014-12-31
    
 Pågående lägenhetsförsäljning 26 064  244 671
 Försäkringsskador 495 918  634 269
 Masthuggsterrassen -  38 296 280
 Fasadprojekt 23 580 497  18 362 227
 Ventilationsprojekt 98 386  146 124
 Lokalombyggnad  -  65 158
 Markarbeten     141 493    1 574 265
  24 342 358  59 322 994

Not 21 Maskiner och inventarier 
  
 Maskiner 2015-12-31  2014-12-31
 Ackumulerade anskaffningsvärden:   
 Vid årets början 4 172 647  3 991 087
 Årets utrangeringar -  -147 955
 Årets anskaffningar              -     329 515
  4 172 647  4 172 647
 Ackumulerade avskrivningar:   
 Vid årets början -3 695 317  -3 574 689
 Årets utrangeringar -  147 955
 Årets avskrivningar    -172 762     -268 583
  -3 868 079  -3 695 317
    
 Bokfört värde maskiner 304 568  477 330
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 Inventarier och verktyg   
 Ackumulerade anskaffningsvärden:   
 Vid årets början 3 538 475  5 963 945
 Årets utrangeringar -  -2 894 358
 Årets anskaffningar               -     468 888
  3 538 475  3 538 475
 Ackumulerade avskrivningar:   
 Vid årets början -3 163 365  -5 905 947
 Årets utrangeringar -  2 894 358
 Årets avskrivningar    -93 778     -151 776
  -3 257 143  -3 163 365
    
 Bokfört värde inventarier och 281 333  375 110
 verktyg   

 Bokfört värde maskiner,   585 901  852 440
 inventarier och verktyg   

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.   
    
  2015-12-31  2014-12-31
 Ackumulerade anskaffningsvärden:   
 Vid årets början 1 958 962  1 958 962
 Årets anskaffningar                -                  - 
  1 958 962  1 958 962
 Ackumulerade avskrivningar:   
 Vid årets början -1 947 216  -1 756 835
 Årets avskrivningar     -11 746     -190 381
  -1 958 962  -1 947 216

 Bokfört värde 0  11 746

Not 23 Andelar   
  2015-12-31  2014-12-31
 Bostadsrätterna Sverige    
 Ekonomisk Förening   10 000    10 000
  10 000  10 000
    
Not 24 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   
    
  2015-12-31  2014-12-31
 Förutbetalda kostnader   
 Försäkringspremie 469 483  455 810
 Kabel tv -  260 791
 Tomträttsavgäld 806 277  806 277
 Övrigt 931 007  277 376
 Upplupna intäkter   
 Hyra Masthuggets Hus 25 000  52 150
 Lönebidrag    15 000     15 261
  2 246 767  1 867 665
    
Not 25 Hyreslägenheter     
  Föreningen köpte 121 lägenheter av Riksbyggen den 1 juli 1996. Sedan köpet   
 har föreningen sålt 90 lägenheter. Vid bokslutet var följaktligen 31 lägenheter kvar    
 som hyresrätter till ett bokfört anskaffningsvärde på 3 527 658 kronor. Under året    
 har 2 hyreslägenheter sålts.    

Not 26 Kassa och bank   
  2015-12-31  2014-12-31
 Handkassa 7 695  6 331
 Kreditkortsautomat 250  420
 Nordea   14 337 722    12 404 011
  14 345 667  12 410 762
    
 Föreningens checkräkningskredit hos Nordea på 3 000 000 kronor var per   
 den 31 december 2015 outnyttjad.     
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Not 27 Grundavgifter   
 Grundavgift (insats) är den kapitalinsats som en bostadsrättshavare betalar till    
 föreningen när bostadsrätten upplåtes första gången. Grundavgift utgår vid upp-    
 låtelse av nya lägenheter och av lägenheter som tidigare upplåtits med hyresrätt.   
  Föreningen har upplåtit 2 hyreslägenheter och 10 studentlägenheter med bostads-   
 rätt. Grundavgifterna för dessa lägenheter uppgick till 443 225 kronor.    
  Grundavgifterna för de nybyggda lägenheter på Masthuggsterrassen hamnar   
 enligt upplåtelseavtalen på 772 565 kronor. Erlagda och bokförda grundavgifter   
 2015 uppgår till 252 547 kronor.   
    
Not 28 Upplåtelseavgifter   
  Upplåtelseavgift är en särskild avgift som en bostadsrättsförening utöver grundavgift    
 (insats) kan ta ut när en bostadsrätt upplåtes.    
  Föreningen har under året upplåtit 2 hyreslägenheter och 10 studentlägenheter med   
 bostadsrätt. Bokförd upplåtelseavgift för hyreslägenheter och studentlägenheter    
 uppgår efter avdrag för renoverings- och försäljningsutgifter till 19 610 784 kronor.    
  Upplåtelseavgifterna för de nybyggda lägenheter på Masthuggsterrassen hamnar   
 enligt upplåtelseavtalen på 41 307 435 kronor. Erlagda och bokförda upplåtelse-    
 avgifter 2015 uppgår till 4 251 953 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 2015   
 till 6 000 000 kronor. Lyft ur föreningens underhållsfond har genomförts med   
 13 773 214 kronor, vilket motsvarar det planerade underhållet under året.   
    
  2015-12-31  2014-12-31
 Behållning vid årets början 56 027 887  66 401 159
 Planmässig avsättning  6 000 000  6 000 000
 Lyft ur föreningens underhållsfond    -13 773 214    -16 373 272
  48 254 673  56 027 887
    
 Enligt underhållsplanen kommer under de närmaste tio åren lyften ur fonden    
 att variera mellan 0 och 32 618 000 kronor. 
   
 Nedan framgår behållningen i underhållsfonden med de planerade avsättningarna    
 och lyften som redovisas ovan.  

Not 30 Fond för konstnärlig utsmyckning   
    
  2015-12-31  2014-12-31
 Behållning vid årets början 527 768  527 768
 Avsättning               -                - 
  527 768  527 768
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Not 31 Skulder till kreditinstitut   

    
  2015-12-31  2014-12-31
 Nordea 168 500 000  127 250 000
 Stadshypotek                     -     11 250 000
  168 500 000  138 500 000
    
 Nedan framgår genomsnittlig ränta och räntebindningstid för lånen.   
   
  2015-12-31  2014-12-31
 Genomsnittlig räntesats:  0,28%  1,29%
 Genomsnittlig bindningstid: 0,18 år  0,24 år
    
 Föreningens samtliga lån har Stibor 3 månader som räntebas. Ändring av räntebas  
 (ränteändring) sker per 90 dagar.    
 Räntetilläggen är bundna under villkorsperioden som i nuläget löper på 12 månader.  
  Räntebas (Stibor 3 månader) och räntetillägg utgör föreningens räntevillkor. 

 Långivare Räntesats Ränteändring Villkorsperiod Belopp
 Nordea 0,26% 2016-03-30 2016-09-30 35 000 000
 Nordea 0,26% 2016-03-30 2016-09-30 32 950 000
 Nordea 0,29% 2016-03-18 2016-03-18 9 300 000
 Nordea 0,26% 2016-02-28 2016-11-30 30 000 000
 Nordea 0,25% 2016-03-22 2016-06-22 20 000 000
 Nordea 0,35% 2016-01-29 2016-01-29 20 000 000
 Nordea 0,34% 2016-01-02 2016-07-04 10 000 000
 Nordea 0,33% 2016-01-30 2016-07-30 11 250 000  
 
 
 Nedanstående diagram visar räntebindning för föreningens lån. 

 Räntesäkring sker genom tecknande av derivat i form av ränteswapar. Per den  
 31 december 2015 var 77 950 000 kronor av låneskulden säkrad med ränteswapar.   
  
 Ränteswap Räntesats Förfallodag Belopp Marknadsvärde
 Nordea 3,51% 2017-06-30 15 000 000 -858 065
 Nordea 3,63% 2020-06-30 20 000 000 -2 777 632
 Nordea 2,35% 2021-12-30 22 250 000 -1 878 049
 Nordea 2,32% 2019-12-30 10 700 000 -821 346
 Nordea 2,78% 2022-06-30 10 000 000 -1 118 285

 Säkringsredovisning tillämpas vilket gör att ingen reservering av negativa värden 
 sker så länge säkringsredovisningen bedöms effektiv.    
 Föreningens säkringsredovisning definierar risker och anger mål och strategi för  
 riskhantering av derivat. Den innehåller även beskrivning av ekonomisk relevans  
 och  effektivitetsbedömning.   
 Nedan framgår föreningens genomsnittliga ränta och räntebindningstid per den  
 31 december 2015 när effekterna av tecknade ränteswapar inkluderats.   
   
   2015-12-31  2014-12-31
 Genomsnittlig räntesats:  1,83%  2,85%
 Genomsnittlig bindningstid: 2,18 år  3,22 år
   
 Diagrammet på nästa sida visar föreningens räntebindning med ränteswapar.   
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Not 32 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   
    
  2015-12-31  2014-12-31
 Upplupna kostnader   
 Räntekostnader 42 612  168 376
 Driftskostnader 256 142  3 306 827
 Semesterlöner 498 383  386 196
 Arvoden 50 000  70 000
 Sociala avgifter 155 953  120 930
 Projekt 1 730 186  5 602 510
 Övriga kostnader 350 390  502 876
    
 Förutbetalda intäkter   
 Hyresintäkter och årsavgifter   3 829 292    5 544 946
  6 912 958  15 702 661
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REVISIONSBERÄTTELSE

Föreningens årsredovisning omfattar sidorna 6-13 och 15-17 i denna 
tryckta version.
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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, 
resultaträkning och balansräkning. Även revi-
sionsberättelse 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 intäk-
terna kostnaderna blir mellanskillnaden vinst. 
Vid omvänt förhållande uppstår förlust. Sty-
relsen skall till föreningsstämman föreslå hur 
resultatet efter avsättning till och lyft ur under-
hållsfond skall disponeras. Vid förlust lämnas 
förslag till hur denna skall täckas.
3. Balansräkningen
Visar föreningens samtliga tillgångar och skul-
der per bokslutsdatum. Föreningens tillgångar 
består av anläggningstillgångar (t ex fastighe-
ter, inventarier) samt omsättningstillgångar 
(likvida medel, fordringar mm). Föreningens 
skulder består av eget kapital, fastighetslånen 
samt olika slag av kortfristiga skulder (för-
skottshyror, leverantörsskulder, ännu ej betalda 
kostnader mm).  
Under eget kapital redovisas grundavgifter,   
reserveringar samt disponibla vinstmedel. 
4. Revisionsberättelsen
Där uttalar sig revisorerna om årsredovisning-
en, bokföringen, förvaltningen och om styrel-
sens förslag till användande av överskott eller 
täckande av underskott samt om de till- eller 
avstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamö-
ter.

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 långva-
rigt bruk inom föreningen, t ex fastigheterna.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Skall i allmänhet kunna omvandlas till likvida 
medel 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 betalnings-
beredskap, alltså förmågan att betala sina 
skulder i rätt tid. God eller dålig likviditet be-
döms utifrån förhållandet mellan likvida medel 
och kortfristiga skulder. Om likvida medel mot-
svarar kortfristiga skulder anser man att likvi-
diteten 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 re-
gel motsvarar erhållna lån. 

FÖRENINGSSTÄMMA
Föreningsstämman är det tillfälle där medlem-
marna fattar beslut i föreningens angelägenhe-
ter. Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) hålls 
årligen inom sex månader efter verksamhets-
årets utgång. Då behandlas styrelsens årsredo-
visning, styrelse och revisorer väljs samt beslut 
fattas om propositioner och motioner. 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.

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 bostadsområ-
dena i Göteborg.

• Att verka för en levande och trygg 
stadsmiljö.

• Att via långsiktig teknisk och ekono-
misk 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 fastighets-
service.

• Att föreningen skall verka för god mil-
jöhänsyn. 

• 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 bo-
endekvalité, 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 kom-
mersiell 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 genom samverkan med gårdsom-
bud och vid behov arbetsgrupper 
verka för en väl fungerande med-
lemsdemokrati.

• Att genomföra boendemöten.

• 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 ge-

nom att fortlöpande underhålla och 
förädla området så att det är attrak-
tivt för både befintliga och potenti-
ella 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 områ-
det och i den intilliggande närmiljön.

• 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 sköt-
sel 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 service-
medvetenhet hos föreningens perso-
nal hålla en hög servicenivå till med-
lemmar 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 vid behov revidera föreningens 

etiska regler.

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




