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Ordföranden har ordet

FASADPROJEKTET som startade 2013 är nu av-
slutat. Det har varit ett omfattande arbete 
med reparation och målning av plåtfasa-

der, betongrenovering på balkongerna och byte 
av balkongfronter. Fönster har justerats och i någ-
ra fall ersatts med nya. Det återstår några garan-
tiarbeten och mindre kompletteringar. Fasadpro-
jektet är föreningens största projekt sedan husen 
byggdes för c:a 50 år sedan.

Under 2017 avslutades också ombyggnaden av 
fasaden på Andra Långgatan 44–48.

Vårt område har bytt kostym och fått ett lju-
sare och fräschare utseende.

BYTE OCH OMBYGGNAD av ventilationssystem fort-
sätter. I denna omgång har Masthuggsliden 10–16 
och 18–22 fått nya fläktar och aggregat. Värme-
återvinning har installerats på Masthuggsliden 
10–16. Ombyggnaderna fortsätter till 2021.

Dessa åtgärder sparar mycket energi, bidrar till 
bättre styrning och luftkvalité i våra lägenheter 
och lokaler.

ETT ANNAT STORT och viktigt arbete har också avslu-
tats under 2017. Från och med 28 december 2017 
har vi nya stadgar.

Medlemmarna har vid två stämmor under 2017, 
godkänt styrelsens förslag till moderniserade 
stadgar. De är nu anpassade efter nya lagar och 
regler. Samtidigt har vi förtydligat gränsdrag-
ningen mellan medlemmens och föreningens an-
svar för underhåll och reparation. Stadgarna an-
sluter nu också bättre till den praxis som de stora 
bostadsrättsorganisationerna tillämpar.

STYRELSEN ÄR FÖRENINGENS förvaltande och verk-
ställande organ med ansvar för den löpande verk-
samheten. Ansvaret omfattar organisation, ekono-
mi, administration, teknik, reparation, underhåll,  

 
skötsel och andra angelägenheter. I vår stora för-
ening är det ett omfattande arbete, som styrelsen 
i stora delar har delegerat till vår egen förvaltning. 
Vi har ett nära samarbete, som vi är mycket nöjda 
med. Förvaltningen är lyhörd för styrelsen, och 
personalen gör ett bra arbete. Vårt kontor med 
generösa öppettider, är en central punkt för bo-
ende, hyresgäster och entreprenörer.

MEDLEMSDEMOKRATI är en viktig sak för vår stora 
förening. För att nå ut till boende, och också få 
återkoppling, har vi kallat till boendemöten på 
gårdarna. Vi har vår egen tidning Masthuggsnytt 
för att sprida information och kunskap om verk-
samheten. Kulturföreningen ordnar fikaträffar 
och kvällsarrangemang där medlemmarna kan 
träffas och lära känna varandra. Ett par gånger 
om året har vi välkomstträff för nya medlemmar, 
med introduktion till föreningen och hur den 
fungerar.

I NÄROMRÅDET PLANERAR Göteborgs Stad att bygga 
stort och mycket i det område nedanför oss, som 
kallas Norra Masthugget eller Järnvågsgatan m.fl. 
Vi har varit aktiva och lämnat flera remissvar, där 
vi trycker på att ingen bra plan kan göras, utan 
att beslut först fattas om Oscarsledens och Stena 
Lines framtid vid Masthuggskajen. Flera tunga 
remissinstanser delar vår uppfattning.

DENNA FYLLIGA ÅRSREDOVISNING är väldigt innehålls-
rik, men den kan sammanfattas mycket kort.

Vår ekonomi är god och mycket stark.
Detta gör att föreningen inte haft behov av att 

höja årsavgifterna sedan 2014.

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, Boris Pejic och Sanna Losell.

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

Avgående styrelseledamöter Avgående styrelsesuppleanter
Mischa Gavrjusjov  Sanna Losell
Carin Gadd   
Lars-Olof Eckerström   
Ann-Turi Skjevik   

REVISORER
Revisorer Revisorssuppleant
Gunnar Eriksson  Pamela Morgan   
       
KPMG AB       
Revisionsbyrån KPMG AB har anmält auktoriserade revisorn Göran Johansson som huvudansvarig.   
     
VALBEREDNING
Helene Borg 
Jenny Hostetter 
Anders Lundmark 
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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. Gårds-
ombuden samordnar gårdarnas trädgårds-
skötsel och inköp av växter i samarbete med 
före ningens trädgårdsmästare. Föreningen 
har delats in i sex områden. Styrelsen har 
till varje område utsett en gårdsombudsan-
svarig. Områdesindelningen och de gårds-
ombudsansvariga framgår här intill.  
    

Område Gårdsombudsansvarig
1 Mattssonsliden Bimbi Dahne Widerberg  
2 Masthuggsterrassen Carin Gadd  
3 Klamparegatan, Rangströmsliden Boris Pejic och Sanna Losell  
4 Skepparegången Thomas Ahlstrand  
5 Fyrmästaregången, Masthuggsliden Ann-Turi Skjevik  
6 Klostergången, Vaktmästaregången Mia Lockman-Lundgren  
     

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 viktiga informationskanaler. 

Tidningen ägs av Bostadsrättsföreningen 
Masthugget och föreningens styrelse utser 
ansvarig utgivare. Lars-Olof Eckerström är 
styrelsens representant vid redaktionsmö-
ten.     

Redaktör och ansvarig utgivare är Björn 
Ohlsson. Redaktionen har i övrigt bestått 
av Birgitta Edgren, Emma Linderum, 
Sanja Peter, Peter Sahlberg, Inga Sand-
berg och Sten Zackrisson.   

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 Rutgersson (kassör), Berit Pet-
tersson, Karen Andersson, Ingvar Anders-
son, Britt Emgard, Sten Zackrisson, Peter 
Sahlberg, Fredrik Tiger och Marie-Louise 
Strindberg. 

I syfte att fördjupa medlemsdemokratin bjuder styrelsen, förvaltning-
en och gårdsombuden in till  boendemöten. Mötena ger medlemmar-
na en möjlighet att framföra synpunkter och diskutera olika typer av 
frågor med representanter från styrelse och förvaltning. Under året 
har boendemöten genomförts på samtliga gårdar.
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PLANERINGS- OCH STYRINSTRUMENT
Planerings- och styrinstrumenten är avsedda att an-
vändas av styrelse och förvaltning i den löpande för-
valtningen och vid långsiktig planering av föreningens 
verksamhet.

VERKSAMHETSPLAN
Verksamhetsplanen är föreningens övergripande styr-
instrument där syfte, mål, strategi samt handlingsplan 
anges. Den revideras årligen och en ny handlings-
plan fastställs varje år.     
 
UNDERHÅLLSPLAN
I underhållsplanen ingår föreningens planerade un-
derhåll. Det planerade underhållet syftar till att er-
hålla lång livslängd på föreningens tillgångar. Till 
detta underhåll sker årliga avsättningar i föreningens 
underhållsfond. Underhållsplanen omfattar 10 år och 
revideras årligen.     
 
INVESTERINGSPLAN
Framtida ny- och reinvesteringar finns med i investe-
ringsplanen. Planen syftar till att erhålla planmässighet 
för denna typ av åtgärder som ofta uppgår till stora be-
lopp. Investeringsplanen omfattar 20 år och revideras 
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 10 år och revideras årligen. Den 
utgör ett viktigt instrument för att styrelsen skall kunna  
fatta långsiktigt korrekta beslut.   
 
ENERGISPARPROGRAM
Energisparprogrammet syftar till att föreningen ak-
tivt skall verka för kostnadseffektivitet och efterlevnad 
av de miljömål som anges i miljöpolicyn. Programmet 
innehåller uppgifter om förbrukningar, föreningens 
miljöbelastning och de energibesparande åtgärder som 
analyserats. En prioriteringsordning för de energibe-
sparande åtgärderna har tagits fram och anges i energi-
sparprogrammet.     
     
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 STYRINSTRUMENT 

Övre raden: 
Kjell Johansson förvaltnings-
chef, Olga Hemmerling eko-
nomiansvarig, Christina Falk 
Larsson förvaltare, Marianne 
Tellström förvaltare.
Nedre raden: 
Fredrik Blidö drifttekniskt  
ansvarig, Daniel Lindgren 
tekniskt ansvarig, Cecilia 
Macina förvaltningsrecep-
tionist.  
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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 AlliancePlus 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 
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 1 139 st 83 903 kvm
Studentbostäder 33 st 1 091 kvm
Lokaler 64 st 15 309 kvm
Föreningslokaler 4 st 994 kvm
Garageplatser bil 1 488 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:  151 st
2 rum och kokvrå:  24 st
2 rum och kök:  323 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 2017 varit för-
säkrade hos Moderna För-
säkringar. Försäkringen 
omfattar egendom, hyres-
förlust, extrakostnad, an-
svar, rättsskydd, olycks-
fall, skadeståndsgaranti, 
styrelse ansvar, sanerings- 
och husbocksförsäkring, 
förmögenhets brott och 
krisförsäkring.

Från och med 1 januari 
2018 har föreningen i  
enlighet med beslut på 
föreningsstämma tecknat  
bostadsrättstillägg för 
samtliga medlemmar. 

FÖRENINGENS VERKSAMHET

Övre raden: 
Tommy Lundqvist driftsan-
svarig, Urban Junevik om-
rådesansvarig, Janos Lund 
områdesansvarig. Andreas 
Linger, områdesansvarig 
Nedre raden: 
Oliver Elmrin områdesan-
svarig, Gert Lindberg träd-
gårdsmästare, Göran Bewert 
fastighetsskötare.
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FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma
På den ordinarie föreningsstämman den 27 april 2017 
var 86 medlemmar från 76 lägenheter närvarande. Med-
lemmar från 4 lägenheter hade lämnat fullmakter. 

Föreningsstämman godkände styrelsens proposition 
med ändring av föreningens stadgar.  

Extra föreningsstämma
Ändring av föreningens stadgar kräver beslut av två på 
varandra följande föreningsstämmor. 

Minst 2/3 av de röstande på den senare stämman skall 
stå bakom beslutet.

Styrelsen kallade med anledning härav till en extra 
före ningsstämma den 7 december 2017. På den extra för-
eningsstämman var 57 medlemmar från 53 lägenheter 
närvarande. Medlemmar från 2 lägenheter hade lämnat 
fullmakter. Den extra föreningsstämman beslutade att 
godkänna styrelsens förslag till nya stadgar.

Stadgarna registrerades hos Bolagsverket den 28 de-
cember 2017.

STYRELSEN 
Styrelsen har under 2017 haft 11 ordinarie styrelsesam-
manträden och 1 arbetsmöte. Styrelsen genomförde den 
8–9 september en konferens med huvudinriktning på 
föreningens verksamhet och styrinstrument. 

Styrelsen och förvaltningen hade möten med gårdsom-
buden den 27 mars och den 16 oktober. 

Styrelsen har tillsammans med förvaltningen och 
gårdsombuden genomfört boendemöten på samtliga går-
dar under året. 

Representanter från styrelsen och förvaltningen hade 
informationsmöten för nya medlemmar den 4 april och 
20 november.

Skriftlig information om budgeten för år 2018 har till-
ställts samtliga medlemmar. Budgeten har även presen-
terats muntligen på medlemsmöte den 7 december och 
finns på föreningens hemsida.
 
MEDLEMMAR 
Föreningens medlemsantal uppgick per den 31 december 
2017 till 1 460. Detta kan jämföras med 1 440 medlem-
mar per den 31 december 2016. 

ÖVERLÅTELSER OCH UPPLÅTELSER 
Under 2017 har 112 överlåtelser och upplåtelser av bo-
stadsrätt ägt rum inom föreningen. Detta motsvarar 
10,2 % av de lägenheter som per den 31 december var 
upplåtna med bostadsrätt.  

ÅRSAVGIFTER 
Årsavgifterna höjdes inte under 2017. Årsavgifterna  
höjdes senast per den 1 januari 2014. 
 

HÄNDELSER UNDER ÅRET

FASADPROJEKT
Fasadprojektet omfattar målning och renovering av fa-
sader, fönster och murar, renovering av balkonger med 
byte av räcken och fronter, byte och renovering av en-
trépartier samt tillgänglighetsförbättrande åtgärder vid 
entrétrappor. Porttelefoner och svarsenheter i lägenhe-
terna ersätts med nya.  

Fasadrenoveringen är planerat underhåll och finns 
med i underhållsplanen. 

Renoveringen av balkonger, entrépartier och byte av 
portsystem är ny- eller reinvesteringar som finns i inves-
teringsplanen.

Den sista etappen omfattande Skepparegången 10–30 
och Fyrmästaregången 2–20 har färdigställts.  

Utgifterna för denna etapp har under 2017 kostnads-
förts och aktiverats.    
   
ANDRA LÅNGGATAN 44-48
Fasaderna vid kontorslokalerna på Andra Långgatan 44–
48 har genomgått ombyggnad omfattande  byte av hela 
väggkonstruktionen och samtliga fönster. Lokalerna har 
erhållit en uppgradering avseende  energi och komfort 
till modern standard.
 

SKEPPAREGÅNGEN 10-30
Markarbetena på Skepparegången 10–30 med åtgärdande 
av marksänkningar, byte av dagvattenledningar och 
komplettering av dräneringsledningar har färdigställts.

VENTILATION
Fläktar och aggregat på Masthuggsliden 10–16 och 18–22 
har genomgått byte. På Masthuggsliden 10–16 har även 
värmeåtervinning installerats. 

LOKALOMBYGGNAD
Nötkärnan Mastugget Familjeläkare och BVC hyr en  
lokal på Andra Långgatan 48. Lokalen har utökats med 
439 kvm för BVC och rehab. Lokalen uppgår nu till 1 012 
kvm. 

CYKELHUS
På Fyrmästaregången 2–10 har ett nytt cykelhus monte-
rats.  

Projekt och planerat underhåll 2017
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FRAMTIDA UTVECKLING  

AVLOPPSRENOVERING
Avloppsledningarna i området skall renoveras och ge-
nomgå relining (invändig rörinfodring). Projektering 
pågår och under 2018 planeras för renovering på Matts-
sonsliden 2-6.

ELSYSTEM
Projektering för byte av ställverk i området pågår och 
genomförande planeras under 2018. Ställverken dimen-
sioneras för att möta framtida behov av laddningsplatser 
för elbilar i våra garage. I samband med projekteringen 
fokuserar vi även på lösningar för hantering av elproduk-
tion från solceller. 

UTEBELYSNING
Projektering pågår för att ersätta den befintliga utebelys-
ningen med ny LED-teknik. Projektet kommer troligen 
att genomföras under 2018 och 2019. 
  
UTEMILJÖ 
Föreningen kommer att anlita landskapsarkitekt för över-
syn av gårds- och utemiljöerna i området.  
Utredningen är viktigt för genomförande av projekt med 
byte och komplettering av utebelysning. 

I samband med översynen kommer även ombyggnad 
av Klingners plats, återvinningshus, odling och utegym 
att utredas. 

 

BOKNINGSSYSTEM 
Installation av elektroniska bokningssystem till tvättstu-
gor och bastu planeras under 2018.  

VENTILATION 
Ventilationsarbeten kommer att utföras på Kloster gången 
1–5 med byte av fläktar och aggregat samt installat ion av 
värmeåtervinning. På Klostergången 7–13 sker byte av 
fläktar och aggregat.

Projektering pågår för installation av ny ventilation i 
Masthuggets hus. Genomförande planeras under 2018  
eller 2019.     
      
TRAPPHUSRENOVERING
Trapphusrenoveringar på Klamparegatan 3–9, 11–17, 
Vaktmästaregången 7–13 och 16 är beställda. Arbetena 
startade 2017 med färdigställande under mars 2018. 

Trapphusrenoveringar på Mattssonsliden 12–14, 18–
22, Rangströmsliden 1, 5, 7, Masthuggsliden 18–22 och 
10–16 planeras under 2018.     
      

Projekt och planerat underhåll  2018



12

FRAMTIDA UTVECKLING

UNDERHÅLLSPLAN 
Underhållsplanen anger det planerade underhåll som föreningen tänker genomföra under de 
kommande 10 åren. För det planerade underhållet sker årlig avsättning till föreningens under-
hållsfond.        

Underhållsplanen innehåller planerat underhåll uppgående till 67 800 000 kronor. Nedan 
framgår de enskilt största posterna.       

Åtgärd Belopp Årtal för genomförande
Trapphusrenovering 41 500 000 kronor 2018-2025
Tvättstugerenovering 12 000 000 kronor 2019-2026
        
INVESTERINGSPLAN
Föreningens investeringsplan innehåller projekt i form av ny- eller reinvesteringar. Projekten 
aktiveras, d.v.s. bokförs som tillgång, och avskrivning sker under en beräknad nyttjandeperiod. 
Investeringsplanen omfattar 20 år. Detta gör att föreningen har en god framförhållning avseen-
de stora investeringar vilket är av vikt för den långsiktiga ekonomiska planeringen. Investerings-
planen innehåller investeringar uppgående till 275 389 000 kronor. De enskilt största posterna 
framgår nedan.          
         
Åtgärd  Belopp Årtal för genomförande
Avloppsrenovering 51 300 000 kronor 2018-2022
Elsystem: huvudledning 22 500 000 kronor 2023
Lägenhetsförråd 12 000 000 kronor 2022-2025
Takomläggning 14 100 000 kronor 2023-2025
Vattensystem: vvc 10 500 000 kronor 2019-2020
Vattensystem: kv, vv 30 500 000 kronor 2024-2027
Ventilation 17 100 000 kronor 2018-2021
Värmesystem 54 200 000 kronor 2028-2031
 
FINANSIERINGSPLAN 
Finansieringsplanen är ett planeringsinstrument där föreningens ekonomi analyseras i ett tio-
årigt perspektiv. Hänsyn tas till kända faktorer som planerat underhåll och planerade  investe-
ringar. Enligt finansieringsplanen beräknas de årliga höjningsbehoven avseende årsavgifter och 
ersättning  för värme till c:a 2 %. Planer av detta slag innehåller en hel del osäkerhetsfaktorer 
som kan förändra resultatprognoserna och höjningsbehoven.    
   

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Föreningen har en god planering och kontroll avseende framtida underhåll samt ny- och rein-
vesteringar. Finansieringplanen ger även god kontroll på föreningens ekonomiska utveckling. 
Styrelsen och förvaltningen genomför löpande bedömningar av riskmoment som administrativ 
risk, kreditrisk, likviditetsrisk och ränterisk. Riskmomenten kommenteras och definieras i före-
ningens finanspolicy. Uppföljning med analyser genomförs varje tertial .    
      

Göteborgs kommun äger den tomtmark på vilken föreningens byggnader och markanlägg-
ningar är uppförda. Föreningen erlägger markhyra i form av tomträttsavgäld till Göteborgs 
kommun. Nuvarande tomträttsavgäld är fastställd för perioden 5 augusti 2005–4 augusti 2025. 
Osäkerheten avseende den tomträttsavgäld som kommer att fastställas från och med den  
5 augusti 2025 utgör en risk som kan få betydande inverkan på föreningens ekonomi. 
         

       

Framtida planerat underhåll och investeringar
Framtida planerat underhåll och investeringar framgår av föreningens underhålls- och investe-
ringsplaner.       
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EKONOMISKA RELATIONSTAL  

 2017 2016 2015 2014 2013
Årsavgifter  615 615 613 603 591
Lån 1 135 1 374 1 663 1 368 973
Byggnader och markanläggningar 4 321 4 054 3 991 3 269 3 066

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.   
    
 

BUNDET EGET KAPITAL
 Grundavgifter Upplåtelseavgifter Underhållsfond Fond konstnärlig Summa bundet
    utsmyckning eget kapital

Ingående balans 96 124 761 137 175 461 38 934 462 527 768 272 762 452
Upplåtelser 465 185 26 468 189 - - 26 933 374
Avsättning till fond - - 5 000 000 - 5 000 000
Lyft ur fond                       -                        -   -16 761 740                  -     -16 761 740
Utgående balans 96 589 946 163 643 650 27 172 722 527 768 287 934 086
    
 
FRITT EGET KAPITAL
 Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt
   eget kapital

Ingående balans 38 098 289 - 38 098 289
Avsättning till fond -5 000 000 - -5 000 000
Lyft ur fond 16 761 740 - 16 761 740
Årets resultat                       -     -7 527 341     -7 527 341
Utgående balans 49 860 030 -7 527 341 42 332 689 
 

ÅRETS RESULTAT

Föreningen redovisade 2017 en förlust på 7 527 341 kronor. Resultatet är klart bättre än vad som 
budgeterats. Nedan kommenteras större resultatpåverkande poster.  

Löpande och planerat underhåll, fjärrvärme samt vatten- och avlopp utgör de största avvikelse-
posterna.

Löpande underhåll består till stor del av oförutsett underhåll som är svårt att budgetera.
Trapphusrenoveringarna på Klamparegatan 3–9, 11–17, Vaktmästaregången 7–13 och 16 utgör 

planerat underhåll som budgerats under 2017. Färdigställande och kostnadsföring sker först 2018.
Fasadrenoveringen under etapp 3 utgör planerat underhåll som kostnadsförts 2017. Kostnaden 

hamnade klart lägre än vad som beräknats.     
Ventilationsprojekten med byte av fläktar och aggregat samt installation av värmeåtervinning 

medför stora energibesparingar. Detta tillsammans med aktiv driftsoptimering och ett år var-
mare än normalår ger minskade värmekostnader.    

Vattenförbrukningen 2017 har minskat med 6,5 % jämfört med föregående år.  
Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 

balansräkningar samt bokslutskommentarer (SEK).     
  
FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Enligt föreningens stadgar skall eventuellt överskott i verksamheten avsättas till fond för plane-
rat underhåll eller balanseras i ny räkning.

Till föreningsstämmans förfogande står enligt balansräkningen:    
  
Balanserad vinst    49 860 030
Årets resultat      -7 527 341
   42 332 689
 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så   
att i ny räkning överföres  42 332 689

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
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ÅRSREDOVISNINGEN innehåller utöver eko-
nomisk redovisning mycket information 
om underhåll och projekt. Vi ser årsre-

dovisningen som en viktig informationskanal till 
föreningens medlemmar. Tillsammans med den 
information som årligen delas ut om budgeten, 
lämnas i Masthuggsnytt och på hemsidan hoppas 
vi att medlemmarna känner sig väl informerade.   

VERKSAMHETSPLANEN anger att föreningen skall 
vara ett av de bästa bostadsområdena i Göteborg. 
Området skall vara attraktivt och väl fungerande 
för alla. Målsättningen är inte orimlig men stäl-
ler vissa krav på styrelsen och förvaltningen. 

FÖRENINGENS HUS färdigställdes under åren 1967–
1972. Många ursprungliga byggnadsdelar och 
installationer är i behov av underhåll eller byte. 
Föreningen har därför under många år varit i en 
projektintensiv fas. 

FASADPROJEKTET som är det största projektet sedan 
området byggdes har avslutats. Området har med 
detta projekt, nyproduktionen på Masthuggster-
rassen och fasadombyggnaden på Andra Lång-
gatan genomgått en estetisk omvandling. 

AVLOPPSSYSTEMEN i området står nu på tur att re-
noveras. Även detta projekt är stort både sett till 
utförande och storleken på utgifterna. Tanken är 
att de befintliga avloppsledningarna skall genom-
gå relining eller rörinfodring.      

PROJEKTERING OCH PLANERING för byte av ställverk 
för el pågår. Inom ramen för detta projekt pågår 
även analyser av förutsättningar för solenergi och 
tillförande av laddningsplatser för elbilar i våra 
garage.  

FÖRENINGEN ARBETAR MED FLERA PROJEKT som kom-
mer medföra synliga förbättringar av området. Vi 
har startat arbetet med utemiljöerna i området. 
Belysningsprojektet med byte och komplettering 
av utebelysningen kommer att följas upp av en ge-
nomgripande översyn av utemiljöerna.     

INVESTERINGSPLANEN omfattar 20 år och innehål-
ler de stora investeringar som planeras. Planen har 
kompletterats med grovt uppskattade utgifter för 
underhåll av system för el, kall- och varmvatten 
samt värme. Samtliga dessa projekt måste utredas  

 
med god framförhållning för att fastställa meto- 
der för genomförandet. Det är först härefter som 
en bättre bedömning av storleken på dessa utgifter 
kan göras. 

FÖRENINGENS EKONOMI är god och belåningsgra-
den är låg både sett till bokfört och verkligt värde 
på föreningens byggnader.  Låneskulden uppgår 
till 115 Mkr. Det bokförda värdet på föreningens 
byggnader och markanläggningar uppgår till 437 
Mkr. Med taxeringsvärdet som utgångspunkt kan 
marknadsvärdet för byggnaderna indikativt be-
räknas till 1 200 Mkr.    

Finansieringsplanen syftar bland annat till att 
kunna analysera de ekonomiska effekterna av det 
underhåll och de projekt som planeras. Förening-
en kommer att kunna genomföra det som anges 
i underhållsplan och investeringsplan utan påtag-
liga höjningar av årsavgifterna.          

Marknadsräntorna ligger på en historiskt låg 
nivå vilket givetvis är positivt för föreningens eko-
nomi. I finansieringsplanen har vi kalkylerat med 
succesivt höjda marknadsräntor. 

Föreningens goda ekonomi lägger tillsammans 
med ett planmässigt arbete avseende underhåll 
och utveckling av området grunden till att kunna 
leva upp till de högt satta målen i verksamhets-
planen.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MASTHUGGET är Sveriges 
största bostadsrättsförening. Storleken på fören-
ingen ställer speciella krav på styrelsen och för-
valtningen för att kunna säkerställa en väl fung-
erande medlemsdemokrati. 

En bostadsrättsförening möjliggör i sin verk-
samhet engagemang och delaktighet från med-
lemmarna. Det är viktigt att som medlem ta vara 
på denna möjlighet. Föreningen bjuder in till för-
eningsstämmor, budgetmöten och boendemöten. 
Vi har gårdsombud som styrelsen och förvalt-
ningen har ett nära samarbete med. 

Det arbete som gårdsombuden, kulturförening-
en och redaktionen i Masthuggsnytt lägger ned är 
mycket uppskattat och bidrar till att skapa gemen-
skap och samhörighet. Även de medlemmar som 
har förtroendeuppdrag inom styrelse, revision 
och valberedning utför ett viktigt arbete. 

Kjell Johansson
Förvaltningschef

Förvaltningschefen har ordet
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RESULTATRÄKNING 

RÖRELSENS INTÄKTER  2017  2016
Bostadsrätter Not 1 50 188 827  49 796 534
Hyreslägenheter Not 2 1 764 677  1 960 712
Studentbostäder Not 2 1 941 600  2 505 413
Lokaler Not 3 15 313 314  14 400 039
Garage och parkeringsplatser Not 4 9 377 066  9 409 377
Gemensamhetslokaler  222 800  208 450
Besöksparkeringar  2 033 457  2 087 566
Övriga intäkter Not 5        428 589         404 035 
  81 270 330  80 772 126
     
RÖRELSENS KOSTNADER
Förbrukningsavgifter
Fastighetsel Not 6 -3 394 495  -3 838 855
Fjärrvärme Not 7 -8 578 259  -8 897 100
Vatten Not 8 -2 068 592  -2 454 597
Sophämtning       -2 522 626       -2 203 325 
  -16 563 972  -17 393 877

Löpande underhåll

Löpande underhåll Not 9   -10 144 801    -10 017 496
  -10 144 801  -10 017 496
 
Planerat underhåll
Planerat underhåll Not 10   -16 761 740    -15 320 211
  -16 761 740  -15 320 211 
 
Övriga kostnader    
Tomträttsavgäld Not 11 -3 225 108  -3 225 108
Samfällighetsavgift Not 12 -160 179  -327 610
Fastighetsskatt Not 13 -1 596 000  -1 596 000
Fastighetsavgift Not 14 -1 553 860  -1 473 416
Fastighetsförsäkring  -490 866  -469 483
Förvaltning Not 15 -11 136 166  -10 908 988
Städning  -2 172 050  -2 032 287
Övriga kostnader Not 16    -5 145 404     -5 315 500
  -25 479 633  -25 348 392

Rörelseresultat före avskrivningar  12 320 184  12 692 150   
Avskrivningar    
Avskrivningar byggnader och markanläggningar  -16 852 155 -15 658 572
Avskrivningar maskiner och inventarier         -240 094       -266 540 
  -17 092 249 -15 925 112
 
Rörelseresultat efter avskrivningar  -4 772 065 -3 232 962

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter  45  847
Räntekostnader Not 17    -2 755 321     -3 030 040

  -2 755 276 -3 029 193

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  -7 527 341 -6 262 155

Inkomstskatt Not 18 - -

ÅRETS RESULTAT  -7 527 341 -6 262 155
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR  2017-12-31  2016-12-31

Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och markanläggningar Not 19 437 676 828 410 614 134
Pågående projekt Not 20 6 767 759 43 132 264
Maskiner och inventarier Not 21      481 335      319 362
  444 925 922 454 065 760
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar Not 22   10 000   10 000
  10 000 10 000

Summa anläggningstillgångar  444 935 922 454 075 760

Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar
Avgifts- och hyresfordringar  251 660 178 964
Övriga kortfristiga fordringar  15 464 9 750
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 23   1 706 557   1 483 250
  1 973 681 1 671 964

Hyreslägenheter Not 24 3 365 780 3 527 658

Kassa och bank Not 25 9 507 650 12 093 200 
 
Summa omsättningstillgångar  14 847 111 17 292 822

SUMMA TILLGÅNGAR  459 783 033 471 368 582

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
 
Eget kapital 
Bundet eget kapital  
Grundavgifter Not 26 96 589 946 96 124 761
Upplåtelseavgifter Not 27 163 643 650 137 175 461
Underhållsfond Not 28 27 172 722 38 934 462
Fond konstnärlig utsmyckning Not 29      527 768      527 768 
  287 934 086 272 762 452
 
Fritt eget kapital   
Balanserad vinst  49 860 030 44 360 444
Årets resultat Not 30    -7 527 341    -6 262 155 
  42 332 689 38 098 289

Summa eget kapital  330 266 775 310 860 741

Skulder   
Långfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut Not 31    115 000 000    139 200 000 
  115 000 000 139 200 000
 
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  5 661 980 10 796 743
Övriga kortfristiga skulder  1 637 172 1 156 542
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 32    7 217 106    9 354 556 
  14 516 258 21 307 841

Summa skulder  129 516 258 160 507 841

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  459 783 033 471 368 582
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 2017  2016
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -7 527 341  -6 262 155
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 17 092 249  15 925 112 
  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före    
förändringar av rörelsekapital 9 564 908  9 662 957
   
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   
Ökning (-) / Minskning (+) av hyreslägenheter  161 878  -
Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar -301 717  1 081 544
Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder    -6 791 582    2 537 884
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 633 487  13 282 385
   
Investeringsverksamheten    
Förvärv av anläggningstillgångar    -7 952 411  -40 770 707
Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 952 411  -40 770 707
   
Finansieringsverksamheten   
Nyupplåning -  -
Ökning av grundavgifter 465 185  832 809
Ökning av upplåtelseavgifter 26 468 189  53 703 046
Amortering av låneskulder   -24 200 000    -29 300 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 733 374  25 235 855
   
Likvida medel   
Årets kassaflöde -2 585 550  -2 252 467
Likvida medel vid årets början   12 093 200    14 345 667
Likvida medel vid årets slut 9 507 650  12 093 200
   
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR   
   
Betalda räntor och erhållen utdelning   
Erhållen ränta 45  847
Erlagd ränta 2 752 070  3 055 302
   
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   
Avskrivningar av tillgångar 17 092 249     15 925 112
 17 092 249  15 925 112

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
Nyanskaffningar  5 år
    
Not 1 Bostadsrätter   

 Årsavgifterna höjdes inte under 2017. 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 2017 med  
i genomsnitt 0,8 %.   
Hyresavtalen för hyreslägenheter och studentbostäder löper tills vidare med en 
ömsesidig uppsägningstid på 3 månader.   
  

Not 3 Lokaler       
 Föreningen hade per den 31 december 2017 följande outhyrda lokaler.  
  
Adress Lokaltyp Yta    
Andra Långgatan 44 Kontor 817
Andra Långgatan 46  Kontor 525
Andra Långgatan 46  Lager 46
Andra Långgatan 44 Lager 61
Andra Långgatan 48  Lager 13
Andra Långgatan 48  Lager      14 
  1 476 
  
 Nedan framgår lokalhyresavtalens kvarstående löptid och del av hyresintäkterna. 
 
Löptid Årshyra 
Avtalstid understigande 1 år 4 046 827
Avtalstid mellan 1-5 år 7 791 451
Avtalstid överstigande 5 år 3 475 036  
  

Not 4  Garage och parkeringsplatser   
Per den 31 december 2017 var 62 st garageplatser för bilar outhyrda. Antalet   
outhyrda platser för motorcyklar uppgick till 5 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 7 878 441
Avtalstid mellan 1-5 år 1 498 625
Avtalstid överstigande 5 år -  
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Not 5  Övriga intäkter   

Stora poster: 2017  2016
Pantsättningsavgifter 101 696  126 246
Överlåtelseavgifter 97 440  90 815
Förvaltningsuppdrag  115 600  115 600
Övrigt    113 853    71 374
  428 589  404 035

Not 6  Fastighetsel   
 Föreningen upphandlar el från vindkraft till en extra kostnad på 0,80 öre/kWh,  exklusive moms.  
Elförbrukningen har minskat med 1,8 % jämfört med föregående år. Från 2013 har förbrukningen minskat  
med 4,9 %.

   .
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Not 7 Fjärrvärme   
 Den normalårskorrigerade förbrukningen för 2017 har vid en jämförelse med föregående år minskat med 0,4 %. 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) förbruk-
ningen förändrats under de senaste fem åren.   
Den normalårskorrigerade förbrukningen har sedan 2013 minskat med 14,2 %.   
 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Not 8 Vatten   
Förbrukningen av vatten har minskat med 6,5 % jämfört med föregående år.    
Vattenförbrukningen har minskat med 8,8 % från 2013.    
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Not 9 Löpande underhåll   
 Det löpande underhållet kan bestå av planmässigt löpande underhåll men utgörs till största delen av 
oförutsett underhåll.   
    
 2017  2016
Bostadsrätter -590 882  -1 208 396
Hyreslägenheter -24 441  -247 335
Studentbostäder -181 988  -358 263
Lokaler -1 074 766  -693 843
Garage och parkeringsplatser -995 992  -444 790
Gemensamhetslokaler -357 760  -423 981
Gemensamma utrymmen -1 160 980  -861 393
Driftsutrymmen -77 265  -330 976
Vatten och avloppssystem -749 445  -771 588
Ventilationssystem -837 908  -981 321
Huskropp utvändigt -682 603  -466 767
Markytor och markutrustning -2 127 140  -2 612 163
Övrigt    -1 283 631       -616 680 
 -10 144 801  -10 017 496
    

Not 10 Planerat underhåll   
 Planerat underhåll är underhåll som ingår i föreningens underhållsplan. För detta underhåll görs årliga 
avsättningar till föreningens underhållsfond.    
Fasadrenovering på Skepparegången 10-18 och Fyrmästaregången 2-20 har kostnadsförts 2017.   
   
 2017  2016
Fasadrenovering   -16 761 740    -15 320 211
 -16 761 740  -15 320 211
    

Not 11 Tomträttsavgäld   
Föreningens årliga tomträttsavgälder för perioden 5 augusti 2005 - 4 augusti 2025 är fastställda 
till 3 225 108 kronor.    
    

Not 12 Samfällighetsavgift      
 Brf Masthugget är tillsammans med Platzer Fastigheter AB och Göteborgs kommun  sakägare i 
Masthuggs terrassens samfällighetsförening som förvaltar hiss, trappa och terrass vid Masthuggs -
terrassen och Masthuggstorget.    
 

Not 13 Fastighetsskatt   
 Fastighetsskatt utgår för lokaler och uppgår till 1 % av taxeringsvärdet. 
   
 2017  2016
Fastighetsskatt   -1 596 000   -1 596 000
 -1 596 000  -1 596 000
    

Not 14 Fastighetsavgift   
Fastighetsavgiften för bostäder uppgår 2017 till 1 315 kronor per lägenhet dock  högst 0,3 % 
av taxeringsvärdet.   
 2017  2016
Fastighetsavgift  -1 553 860    -1 473 416
 -1 553 860  -1 473 416

Not 15 Förvaltning   
 2017  2016
Styrelsearvoden -221 233  -220 466
Arvoden föreningsrevisorer -25 770  -25 141
Arvoden valberedning -19 830  -12 898
Arvoden Masthuggsnytt -30 368  -36 060
Lönekostnader personal -5 990 330  -5 923 222
Sociala kostnader -2 176 829  -2 147 507
Pensionskostnader -735 467  -617 674
Uttagsskatt   -1 061 802    -1 034 559
 -10 261 629  -10 017 527
    
Styrelseomkostnader -101 264  -98 069
Personalomkostnader -647 475  -663 392
Auktoriserad revisor (KPMG)   -125 798    -130 000
 -874 537  -891 461 

 -11 136 166  -10 908 988
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 2017  2016 
Ordinarie styrelseledamöter 7 st  7 st
Kvinnor 43%  43%
Män 57%  57%

Styrelsesuppleanter 3 st  3 st
Kvinnor 67%  67%
Män 33%  33%

Förvaltningsledning 1 st  1 st
Kvinnor 0%  0%
Män 100%  100%

Medeltalet anställda 14 st  14 st
Kvinnor 29%  29%
Män 71%  71%
    
 Förvaltningsledningen utgörs av föreningens förvaltningschef som även ingår i medeltalet anställda.

 Ekonomisk, administrativ och teknisk förvaltning samt drift utför föreningen med egen anställd personal. 
 
Föreningen anställde under semesterperioden tre personer som extra personal inom driften. 
Under sommaren var även tolv ungdomar från området anställda för arbete med grönytor.   
 
Eventualförpliktelser 2017  2016
Föreningen har en garantiförbindelse till     117 530     117 140
Fastigo avseende arbetskonflikt 117 530  117 140
   
    

Not 16 Övriga kostnader   
    
Stora poster: 2017  2016
Besiktningskostnader -109 278  -121 454
Bevakning -313 794  -481 834
Driftsövervakning -348 498  -504 591
Brandskydd -292 289  -250 351
Hisservice -102 008  -
Konsultarvoden -752 502  -805 004
Transportmedel, maskiner -263 153  -338 327
Förbrukningsinventarier  -228 487  -416 281
Datakostnader -462 132  -737 318
Parkeringsautomater -193 629  -356 432
Tele -194 796  -164 496
Avisering -69 397  -95 474
Årsredovisning och föreningsstämmor -116 200  -100 742
Masthuggsnytt  -185 738  -205 731
Övrigt   -1 513 503     -737 465
 -5 145 404  -5 315 500
  

Not 17 Räntekostnader   
Information om föreningens skulder till kreditinstitut och derivat finns under not 31.   
   
 2017  2016
Räntekostnad fastighetslåneskuld -329 335  -319 614
Räntekostnad derivat -2 422 128  -2 697 271
Räntekostnad övrigt     -3 858       -13 155
 -2 755 321  -3 030 040
    

Not 18 Inkomstskatt    
 Schablonbeskattningen för bostadsrättsföreningar avskaffades den 1 januari 2007.  
 Föreningen är ett privatbostadsföretag och har ingen skattskyldighet för inkomster tillhörande 
fastighets förvaltningen.   
Föreningen har efter deklaration avseende inkomståret 2017 ett outnyttjat skattemässigt 
underskott uppgående till 69 958 231 kronor.    
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Not 19 Byggnader och markanläggningar 
  

Byggnader 2017-12-31  2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:   
Vid årets början 586 707 150  564 726 349
Årets utrangeringar -233 815  -
Årets anskaffningar    43 914 849     21 980 801
 630 388 184  586 707 150
Ackumulerade avskrivningar:   
Vid årets början -176 498 061  -160 889 475
Årets utrangeringar 233 815  -
Årets avskrivningar   -16 802 168    -15 608 586
 -193 066 414  -176 498 061   
 
Bokfört värde byggnader 437 321 770  410 209 089

Markanläggningar   
Ackumulerade anskaffningsvärden:   
Vid årets början 813 750  813 750
Årets anskaffningar              -               -
 813 750  813 750
Ackumulerade avskrivningar:   
Vid årets början -408 705  -358 718
Årets avskrivningar   -49 987    -49 987
 -458 692  -408 705

Bokfört värde markanläggningar 355 058  405 045
    
Bokfört värde byggnader och  437 676 828  416 986 349
markanläggningar   
    
Årets anskaffningar byggnader 2017  2016  
Fasadprojekt etapp 4 -  17 316 711
Fasadprojekt etapp 3 17 805 719  1 220 780
Andra Långgatan 44-48: fasader 10 690 175  -
Skepparegången 10-30: markarbeten 3 286 433  -
Ventilation  3 915 521  2 999 524
Lokalombyggnad 8 002 195  -
Cykelhus 214 806  -
Masthuggets Hus                  -       443 786
 43 914 849  21 537 015
    
Taxeringsvärde: 2017  2016
Byggnader bostäder 754 000 000  754 000 000
Byggnader lokaler 141 000 000  141 000 000
Mark bostäder 697 000 000  697 000 000
Mark lokaler      18 600 000       18 600 000
 1 610 600 000  1 610 600 000
    

Not 20 Pågående projekt   
Pågående om- och tillbyggnad, pågående lägenhetsförsäljningar och pågående skadeärenden 
kostnadsförs eller aktiveras efter färdigställande.      
    
Ackumulerade värden: 2017-12-31  2016-12-31
Vid årets början 43 132 264  24 342 358
Kostnadsförda och aktiverade projekt -38 695 788  -37 301 012
Tillkommade projekt    2 331 283     56 090 918
Bokfört värde pågående projekt 6 767 759  43 132 264

Pågående om- och tillbyggnad 4 297 684  43 021 377
Pågående lägenhetsförsäljningar 1 789 022  110 887
Pågående skadeärenden    681 053                    -
 6 767 759  43 132 264
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Not 21 Maskiner och inventarier   

Maskiner 2017-12-31  2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:   
Vid årets början 4 172 648  4 172 648
Årets utrangeringar -52 580  -
Årets anskaffningar    402 067                 -
 4 522 135  4 172 648
Ackumulerade avskrivningar:   
Vid årets början -4 040 841  -3 868 079
Årets utrangeringar 52 580  -
Årets avskrivningar    -146 316     -172 762
 -4 134 577  -4 040 841  
 
Bokfört värde maskiner 387 558  131 807
   
Inventarier och verktyg   
Ackumulerade anskaffningsvärden:   
Vid årets början 3 538 475  3 538 475
Årets utrangeringar -51 882  -
Årets anskaffningar                -                 -
 3 486 593  3 538 475
Ackumulerade avskrivningar:   
Vid årets början -3 350 920  -3 257 143
Årets utrangeringar 51 882  -
Årets avskrivningar       -93 778       -93 778
 -3 392 816  -3 350 920
    
Bokfört värde inventarier och verktyg 93 777  187 555   
 
Bokfört värde maskiner, inventarier  481 335  319 362
och verktyg   
    

Not 22 Andelar   
 2017-12-31  2016-12-31
Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk    
Förening    10 000     10 000
 10 000  10 000
    

Not 23  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   
 
Förutbetalda kostnader 2017-12-31  2016-12-31  
Försäkringspremie 664 984  488 263
Tomträttsavgäld 806 277  806 277
Övrigt 204 096  157 735
Upplupna intäkter   
Hyresintäkter 16 200  15 975
Lönebidrag       15 000         15 000
 1 706 557  1 483 250
    

Not 24 Hyreslägenheter     
Föreningen köpte 121 lägenheter av Riksbyggen den 1 juli 1996. Sedan köpet har föreningen sålt 92 lägenheter. 
Vid bokslutet var följaktligen 29 lägenheter kvar som hyresrätter till ett bokfört anskaffningsvärde på 3 365 780 kronor. 
    

Not 25 Kassa och bank   
 2017-12-31  2016-12-31
Handkassa 3 306  9 551
Kreditkortsautomat -11 888  -
Nordea    9 516 232    12 083 649
 9 507 650  12 093 200
    

Not 26 Grundavgifter   
Grundavgift är den kapitalinsats som en bostadsrättshavare betalar till föreningen när bostadsrätten upplåtes första 
gången. Grundavgift utgår vid upplåtelse av nya lägenheter och av lägenheter som tidigare upplåtits med hyresrätt.  
Föreningen har upplåtit 2 hyreslägenheter och 10 studentlägenheter med bostadsrätt.  
Grundavgifterna för dessa lägenheter uppgår till 465 185 kronor.     
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Not 27 Upplåtelseavgifter   
Upplåtelseavgift är en särskild avgift som en bostadsrättsförening utöver grundavgift kan ta ut när en bostads-
rätt upplåtes.      
  
Föreningen har upplåtit 2 hyreslägenheter och 10 studentlägenheter med bostadsrätt.   Upplåtelseavgifterna 
för dessa lägenheter uppgår efter avdrag för renoverings- och försäljningsutgifter till 26 468 189 kronor.   
Årsredovisningslagen (3 kap §10b) 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 28 Underhållsfond   
Redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll skall enligt bokföringsnämndens 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 resultaträk-
ningen. Detta gäller även vid ianspråktagande av medel.    
Den planmässiga avsättningen till föreningens underhållsfond uppgick under 2017 till 5 000 000 kronor. 
Lyft ur föreningens underhållsfond har genomförts med 16 761 740 kronor, vilket motsvarar det planerade 
underhållet under året.     

 2017-12-31  2016-12-31 
Behållning vid årets början 38 934 462  48 254 673
Planmässig avsättning  5 000 000  6 000 000
Lyft ur föreningens underhållsfond   -16 761 740    -15 320 211
 27 172 722  38 934 462
    
Enligt underhållsplanen kommer under de närmaste tio åren lyften ur fonden att variera mellan 1 050 000 
och 14 240 000 kronor.  Nedan framgår behållningen i underhållsfonden med planerade avsättningar och lyft. 
   

Not 29 Fond konstnärlig utsmyckning   
 2017-12-31  2016-12-31
Behållning vid årets början 527 768  527 768
Avsättning               -                 - 
 527 768  527 768
   

Not 30 Förslag till vinstdisposition   
Enligt föreningens stadgar skall eventuellt överskott i verksamheten avsättas till fond för planerat 
underhåll eller balanseras i ny räkning.   
Till föreningsstämmans förfogande står enligt balansräkningen:   
   
Balanserad vinst  49 860 030
Årets resultat    -7 527 341  
 42 332 689  
   
Styrelsen föreslår att vinstmedlen    
disponeras så att i ny räkning överföres 42 332 689  
   
 

Not 31 Skulder till kreditinstitut   
 2017-12-31  2016-12-31
Nordea   115 000 000    139 200 000
 115 000 000  139 200 000

Ställda säkerheter   
Fastighetsinteckningar 177 809 156  177 809 156
    
 Nedan framgår genomsnittlig ränta och räntebindningstid för lånen.   
  
 2017-12-31  2016-12-31
Genomsnittlig räntesats: 0,26 %  0,14 %
Genomsnittlig bindningstid: 0,18 år  0,18 år
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 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 0,28% 2018-03-29 2018-09-29 35 000 000
Nordea 0,28% 2018-03-29 2018-09-29 25 000 000
Nordea 0,21% 2018-02-28 2018-11-30 25 000 000
Nordea 0,25% 2018-01-30 2018-01-30 20 000 000
Nordea 0,31% 2018-01-02 2018-07-30 10 000 000  
    
 Nedanstående diagram visar räntebindning för föreningens lån.    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 Räntesäkring har skett genom tecknande av derivat i form av ränteswapar. Per den  
31 december 2017 var 62 950 000 kronor av låneskulden säkrad med ränteswapar.    
    
Ränteswap Räntesats Förfallodag Belopp Marknadsvärde
Nordea 3,63% 2020-06-30 20 000 000 -1 873 254
Nordea 2,35% 2021-12-30 22 250 000 -1 865 262
Nordea 2,32% 2019-12-30 10 700 000 -541 369
Nordea 2,78% 2022-06-30 10 000 000 -1 088 803   
 
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 2017 
när effekterna av tecknade ränteswapar inkluderats.     
   
 2017-12-31  2016-12-31
Genomsnittlig räntesats: 2,10%  2,13%
Genomsnittlig bindningstid: 1,83 år  2,04 år
    
 Nedanstående diagram  visar föreningens räntebindning med ränteswapar.    
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UNDERSKRIFTER

   

 
    

Not 32 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   

 2017-12-31  2016-12-31
Upplupna kostnader   
Räntekostnader 20 601  17 350
Driftskostnader 74 959  1 911 644
Semesterlöner 687 503  645 398
Arvoden 124 565  23 967
Sociala avgifter 262 801  202 785
Övriga kostnader 220 024  335 072
   
Förutbetalda intäkter   
Hyresintäkter och årsavgifter   5 826 653     6 218 340
 7 217 106  9 354 556
    

Not 33 Väsentliga händelser efter balansdagen   
Förvaltningsberättelsen innehåller redogörelse för projekt och planerat underhåll 2017. 
Här framgår även stora beräknade poster avseende planerat underhåll de kommande 10 åren samt 
stora poster avseende ny- och reinvesteringar under de kommande 20 åren. I övrigt finns inga 
väsentliga händelser efter balansdagen.       
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REVISIONSBERÄTTELSE
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VERKSAMHETSPLAN

SYFTE
Föreningen har till ändamål att främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen 
genom att i föreningens hus, mot ersätt-
ning, till föreningens medlemmar upp-
låta bostadslägenheter för permanent 
boende, till nyttjande utan tidsbegräns-
ning. Föreningen skall i sin verksamhet 
främja bostadsrätten som upplåtelse-
form.

MÅL
• Att i första hand upplåta ytor till bostä-

der 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 fort-
löpande 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. 

• Att föreningen i egenskap av hyresvärd 
skall erbjuda hyresobjekt med god 
standard.

• Att extern uthyrning skall ske på kom-
mersiell grund.

Medlemsdemokrati
• Att verka för en god uppslutning på 

före ningsstämmor.

• 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 medlems-
demokrati.

• 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, Mast-
huggsnytt, informationsbrev 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 potentiella 
medlemmar och hyresgäster.

• Att vid behov revidera föreningens triv-
selregler.

• Att skapa ett boende som är attraktivt 
och väl fungerande för alla.

• Att verka för god trygghet inom områ-
det och i den intilliggande närmiljön.

• Att aktivt verka för utveckling av stads-
delen och föreningens närområden.

• Att i enlighet med medlemmarnas öns-
kemål tillhandahålla gemensamhets-
lokaler för fritidsaktiviteter, träffar och 
sammankomster.

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

Teknisk planering
• Att årligen revidera underhållsplanen 

omfattande tio år.

• Att årligen revidera investerings- 
planen omfattande tjugo år.

Ekonomisk planering
• Att årligen revidera finansierings- 

planen omfattande tio år.

• Att årligen fastställa och vid behov re-
videra finanspolicyn.

Förvaltning
• Att förvaltningen skall verka för både 

kostnadseffektivitet och kvalitets- 
tänkande i samband med drift samt 
vid upphandling av entreprenader, va-
ror och tjänster.

• Att utveckla skötselkvalitén i syfte att 
uppnå och upprätthålla en god skötsel 
av området.

• Att hålla hyresnivåer som är marknads- 
eller bruksvärdesmässiga.

• Att aktivt verka för en hög uthyrnings-
grad.

• 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 upprätthål-
la en hög kvalité och god service inom 
förvaltningen.

• Att förvaltningen i sin verksamhet skall 
verka för att de i verksamhetsplanen 
satta målen efterlevs.

• Att förvaltningen vid upphandling 
och i övrigt skall verka för god miljö-
hänsyn.

Miljö
• Att vid behov revidera miljöpolicyn.

Etik
• Att vid behov revidera föreningens 

etiska regler.
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DAGORDNING VID FÖRENINGSSTÄMMA

 

  

a) Stämmans öppnande.
 
b) Fastställande av röstlängd.
 
c) Val av stämmoordförande.
 
d) Anmälan om styrelseordförandens val av protokollförare.
 
e) Val av en person som jämte stämmoordföranden skall 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 styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.
 
o) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 
p) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande
 fall val av styrelseordförande.

q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 
r) Val av valberedning.
 
s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor (propositioner) samt av föreningsmedlemmar
 till föreningsstämman anmälda ärenden (motioner).
 
t) Stämmans avslutande.






