
Årsredovisning
2000



Våra anställda, ovanifrån från vänster: Gert Lindberg, trädgårdsmästare,Thomas Bergh, fastighetsskötare,
Walter Alfredsson, områdesansvarig, Eddy Sjögren, områdesansvarig, Kjell Söderberg, områdesansvarig.
Övre mittenraden fr v: Kjell Johansson, förvaltningschef, Göran Bewert, fastighetsskötare, Urban Junevik,
områdesansvarig, Lennart Kristersson, driftansvarig. Nedre mittenraden fr v:Christer Johansson, tekniskt
ansvarig,Tommie Löverdal, områdesansvarig, Cecilia Augustsson, ekonomiassistent, Lars Ohlsson, förval-
tare. Nedre raden fr v: Mikael Wårdh, områdesansvarig, Sonia Andersen-Siirak, ekonomiansvarig,
Christina Falk, förvaltningsassistent.

Foto:Anders Ocklind Layout: Siri Reuterstrand, Knockout Reportage Tryck: Informtrycket, 2001



3

Styrelsen för

Organisationsnummer 716408-5370

får härmed avge

ÅRSREDOVISNING

för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2000

Innehåll: Sida:

Förvaltningsberättelse 4
Resultaträkning 9
Balansräkning 11
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 11
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 12
Underskrifter 14
Revisionsberättelse 15
Kostnader per kvadratmeter upplåtelseyta och år 16
Begreppsförklaring 17
Föreningens verksamhetsplan 18
Dagordning 19



4

VERKSAMHET

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ordinarie styrelseledamöter Styrelsesuppleanter
Lillemor Svensson ordförande Cenap Turunç
Håkan Carlsson vice ordförande Patrik Jonsson
Ulla Warodell sekreterare Johannes Kilner
Karl-Åke Hansen vice sekreterare Annika Wendelid
Raymond Andersson ledamot
Gunnar Eriksson ledamot

Riksbyggens representanter:
Ulf Jacobson ledamot Kenneth Ljungqvist t.o.m. 2000-08-21

Thomas Erdegaard fr.o.m. 2000-08-21

Avgående styrelseledamöter Avgående styrelsesuppleanter
Lillemor Svensson Cenap Turunç
Håkan Carlsson Johannes Kilner
Ulla Warodell

REVISORER

Revisor Revisorssuppleant
Hans Olsson Christian Csóka

Revision har utförts av revisionsbyrån KPMG AB.Auktoriserade revisorn Lars Widell
är anmäld som huvudansvarig.

VALBEREDNING

Ingemar Albertsson Lennart Finné
Claudia Martini-Linger Per-Olof Sporrong
Mia Lockman-Lundgren

FÖRENINGENS VERKSAMHET

FASTIGHETER
Tomträtter
Föreningen innehar tomträtt till fastigheterna Stigberget 34:11, 34:14, 34:15, 34:16;
34:17, 34:18, 34:19, 34:20 och 34:21 i Göteborg.

Byggnader
På tomterna har under åren 1967-72 uppförts 20 hus.

Upplåtelseytor
Bostadslägenheter 1 050 st 79 345 kvm
Studentbostäder   119 st 3 625 kvm
Lokaler    98 st 19 306 kvm
Föreningslokaler     6 st 1 190 kvm
Garageplatser (bil) 1 565 st
Garageplatser (mc)     44 st
Parkeringsplatser     41 st

Fördelning, bostadslägenheter
1 rum och kokskåp: 8 st 3 rum och kök: 233 st
1 rum och kokvrå: 82 st 4 rum och kök: 198 st
1 rum och kök: 121 st 5 rum och kök: 95 st
2 rum och kokvrå: 21 st 6 rum och kök: 11 st
2 rum och kök :281 st

STYRELSENS SAMMANSÄTTNINGSTYRELSE

REVISORER

VAL-
BEREDNING
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Fastighetsadresser
Andra Långgatan 44-48 Masthuggsliden 10-22
Fjällgatan 11-29 Masthuggsterrassen 2-10, 5-7
Fyrmästaregången 2 -20 Rangströmsliden 1-7
Klamparegatan 3-17 Repslagaregatan 2
Klingers plats Skepparegången 2-30
Klostergången 1-13 Vaktmästaregången 1-13, 2-18
Mattssonsliden 2-28

Garageinfarter
Andra Långgatan 48 Klamparegatan 3
Fjällgatan 17 Repslagaregatan 2
Kjellmansgatan 28

Försäkring
Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade i Folksam. Fastighetsförsäkringens grundomfattning består av
egendom, hyresförlust, ansvar, rättsskydd, sanerings- och bekämpningsavtal samt olycksfall. Den inne-
håller även styrelseansvar, skadeståndsgaranti, självriskbefrielse och bostadstillägg för bostadsrätts-
havare. Föreningen har även en ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada

FÖRVALTNING
Föreningen har egen anställd personal som ansvarar för drift, teknisk, administrativ och ekonomisk
förvaltning. Städning av föreningens fastigheter har utförts via entreprenad av Vinga Städ AB. Under
första halvåret upphandlade föreningen ekonomitjänster av Riksbyggen.

ORGANISATIONSANSLUTNING
Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, FASTIGO
Riksbyggen ekonomisk förening och Riksbyggens representantskap i Göteborg
Fonus

HÄNDELSER UNDER ÅRET

FÖRENINGSSTÄMMA
Vid ordinarie föreningsstämma den 16 maj 2000 (del1) deltog 68 (163) medlemmar och den 17 maj
(del 2) var 32 (63) medlemmar deltagande.Vid extrastämma gällande sopsorteringssystem den 23
februari 2000 deltog 274 medlemmar

STYRELSEMÖTEN
Styrelsen har under året avhållit 24 (36) styrelsesammanträden.

BUDGETINFORMATION
Styrelsen och förvaltningen hade ett informationsmöte den 30 november 2000 då medlemmarna
erhöll information om budgeten för år 2001. Samtliga medlemmar erhöll härutöver skriftlig informa-
tion.

ÖVERLÅTELSER
Under verksamhetsåret har 94 (162) lägenhetsöverlåtelser ägt rum inom föreningen vilket motsvarar
8,9 % (15,4 %) av bostadslägenheterna

AVGIFTER
Under verksamhetsåret har inga höjningar av årsavgifter skett. Även hyror för garageplatser har varit
oförändrade för föreningens medlemmar.

ARBETSGRUPPER
Föreningen har arbetsgrupper för att utveckla och tillvarata medlemmarnas intressen inom olika
områden.Arbetsgrupperna har en fastställd målsättning och vid behov egen budget. En kontaktperson
från styrelsen ingår i varje arbetsgrupp.

Miljögruppen
Miljögruppen har uppdraget att värna om medlemmarnas miljö. Under året har arbetsgruppen bl.a
engagerat sig i frågor om trafikmiljön utanför bostadsområdet, energifrågor, sopsortering och den
bristfälliga skötseln av hiss och trappa vid Masthuggstorget. Gruppen består av  Andreas Milver, Birgitta
Edgren, Göran Gunnarsson, Maj-Britt Palm, Björn Olsson och Sune Andersson. Cenap Turunç är styrel-
sens representant.

HÄNDELSER
UNDER ÅRET

VERKSAMHET
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Kabel-TV gruppen
Gruppen är en samrådsgrupp med uppdrag att diskutera ändringar och önskemål angående program-
verksamheten med leverantören. De har träffats fyra gånger under året. Gruppen består av Jan
Andersson, Jan Carle,Anders Ocklind, Ellika Riise, Per Sjöstrand och Per-Åke Wilhelmsson. Styrelsens
representant är Karl-Åke Hansen. Frågor som diskuterats är bl.a. ojämna mottagningsförhållanden i
området, dålig bildkvalitet på vissa av kanalerna, utbyte av kanaler och effekter av att programföreta-
gen successivt går över från analog till digital sändning.

Estetiska gruppen
Gruppen har till uppgift att till styrelse och förvaltning ta fram förslag till konstnärlig utsmyckning 
och estetiska förbättringar. Gruppen har under året gjort en omstart och består av Annika Halén,
Nina Nordström, Per-Olov Sporrong, Kerstin Lindahl, Barbro Zetterling, Linda Neuman och Christina
Sjöstrand. Patrik Jonsson är styrelserepresentant. Gruppen har träffats vid tre tillfällen och bl.a. disku-
terat förslag till ny trappa vid Masthuggstorget, nya skyltar i området färgsättningsförslag av trapphus
och ny utsmyckning.

Masthuggsnytt
Föreningens egna tidning syftar till att ge medlemmarna löpande information om föreningens verk-
samhet.Tidningen har kommit ut fyra gånger under året. Redaktionen består av Inga Sandberg,Anders
Ocklind, Sten Zackrisson, Birgitta Edgren och Emma Linderum. Ny ansvarig utgivare är Björn Olsson.
Cenap Turunç är styrelserepresentant.

GEMENSAMMA AKTIVITETER

Gårdsombuden
Gårdsombuden utses av varje gård och är viktiga ambassadörer i vår stora förening. Ombuden främ-
jar kontakten mellan de boende samt tar tillvara gårdarnas intressen och behov. De är även delaktiga i
gårdarnas trädgårdsskötsel. Ombuden hade flera gemensamma möten under året. Gårdsombuden var
på en bussutflykt till Herrgården Hällene den 9 september. Under året skall gårdsombudsarbetet
utvecklas. Styrelsen har utsett Raymond Andersson till ansvarig för gårdsombuden.

Masthuggets dag
Masthuggets Dag genomfördes i början av juni. Festen innehöll aktiviteter för barn och vuxna, mat
och musikunderhållning. Mellan 500-600 personer var med på festen.

ORGANISATION
Styrelsen har under verksamhetsåret anställt en ny förvaltningschef. En organisationsöversyn har slut-
förts under året. Förvaltningsorganisationen består av funktionerna drift, teknisk förvaltning, samt eko-
nomi och administration. Under året har även en tekniskt ansvarig och ekonomiansvarig anställts.
Tjänsten som tekniskt ansvarig är ny medan den ekonomiansvarige ersätter tidigare upphandlade eko-
nomitjänster.

VERKSAMHETSPLAN
Föreningens styrelse har tillsammans med förvaltningen arbetat fram en verksamhetsplan.
Planen syftar till att tydliggöra föreningens verksamhetsmål. Den skall fungera som ett styrinstrument
för styrelse och förvaltning.Verksamhetsplanen anger föreningens syfte, mål, strategi och handlingsplan
för 2001.

INTERNET
Föreningen har tecknat avtal med Thalamus Networks AB avseende fast uppkoppling till Internet.
Avtalet gäller under tre år.

GRANSKNING ENLIGT STÄMMOBESLUT
Föreningsrevisorn har med anledning av stämmobeslut genomfört utredning angående avskedandet av
tidigare förvaltningschef. Utredningen har utförts av en extern konsult. Samtliga medlemmar har erhål-
lit skriftlig information från föreningsrevisorn och konsulten under mars månad 2001.
Utredningskostnaden slutade på 100 tkr, inkl. moms.

HÄNDELSER
UNDER ÅRET
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BUDGETERADE PROJEKT
Källsortering
Vi har under året upprättat förfrågningsunderlag och erhållit två anbud på källsorteringssystem.
Provinstallation av de båda systemen kommer att ske med start april månad 2001. Beslut om upp-
handling planeras att ske under våren 2002.

Studentbostäder
Styrelsen har tagit beslut om att inte genomföra budgeterad ombyggnation av lokaler till student-
lägenheter. Ett av skälen är att de aktuella ytorna inte skulle ge en god boendekvalité.

Datorisering av undercentraler
Göteborg Energi AB har genomfört en förstudie inför upphandling av datoriserad driftsövervakning.
Projektet är framflyttat till 2001.

Gårdsrenovering
Klostergångens gård har byggts om under året. Utöver synligt arbete ovan mark har vi lagt ett nytt
tätskikt till underliggande garage.

Andra Långgatan,Trappa och hiss samt Terrassen
Vår del av Andra Långgatan, trappan och hissen mellan torget och terrassen samt Masthuggsterrassen
planeras ingå i den nya detaljplan som skall tas fram för området kring Masthuggstorget.Av denna
anledning har projekten flyttats fram.

Rensning av ventilationskanaler
Vi har forcerat arbetet med rensningen av ventilationskanalerna. Rensningarna planeras vara
avslutade under 2001.

Egenkontroll av ventilation enligt Jetasmetoden
Driftspersonalen använder sig av Jetasmetoden. Metoden syftar till att via egenkontroll och dokumen-
tation avseende drift och underhåll säkerställa en hög ventilationskvalité.

Uppfräschning inre miljö
Under året har vi utfört rengöring av garage, förbättringar av belysning och byte av dörrar.

Rengöring avloppsstammar
Projektet slutfördes under året.Tidigareläggandet medför att kostnader som ursprungligen planerats
till 2001 belastar årets resultat.

Ekonomi- och fastighetssystem
Föreningen har upphandlat och tagit ett nytt ekonomi- och fastighetssystem i drift.

Telefonväxel, traktor och släpkärra
Dessa projekt har flyttats över till år 2001.

NYA PLANERINGS- OCH STYRINSTRUMENT
Styrelsen och förvaltningen har i samband med framtagandet av ny verksamhetsplan beslutat om att ta
fram nya planerings- och styrinstrument. Instrumenten som avses är underhållplan, investeringsplan
och framtidsvision.

Underhållsplan
Planerat underhåll skall till skillnad mot löpande underhåll finnas med i föreningens underhållsplan.
Kostnaden för det planerade underhållet möts med motsvarande uttag ur föreningens reparations-
fond. Underhållsplanen syftar till att planmässigt underhålla föreningens tillgångar för att erhålla lång
livslängd. Planen skall även säkerställa att den årliga avsättningen överensstämmer med framtida behov
av uttag ur fonden.

Investeringsplan
Utöver löpande och planerat underhåll utförs ny- och reinvesteringar. Dessa investeringar aktiveras
och skrivs av under en ekonomisk livslängd. Stora ny- och reinvesteringar kräver ofta nyupplåning.
Detta kan inverka på årsavgifterna. Investeringsplanen syftar till att erhålla bättre planmässighet och är
ett instrument som även ger oss bättre analysmöjlighet vad gäller framtida ändringar av årsavgifter.

FRAMTIDA UTVECKLING

HÄNDELSER
UNDER ÅRET
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Framtidsvision
Framtidsvisionen skall innehålla idéer och förslag på hur föreningens fastighetsbestånd kan förädlas
och förnyas både på kort och lång sikt. Detta instrument är viktigt för att leva upp till ett av målen i
verksamhetsplanen: "Att vara ett av de bästa bostadsområdena i Göteborg".

MASTHUGGSTERRASSEN, MASTHUGGSTORGET OCH ANDRA LÅNGGATAN
Området ingår i ett pågående upprustningsprojekt med framtagande av ny detaljplan. Projektet drivs
tillsammans med kommunen och övriga fastighetsägare. Området är prioriterat i föreningens arbete
avseende förädling och förnyelse. I samband med en allmän uppfräschning av området kommer före-
ningen även att renovera och se över utformning och nyttjande av fastigheterna utmed Andra
Långgatan.

MASTHUGGSLIDEN
Masthuggsliden är i behov av översyn vad gäller belysning och underhåll. Då området består av mark
inom föreningens tomträtt och allmän platsmark krävs samarbete med kommunen.
Kontakter har tagits under året och arbetet kommer att intensifieras under 2001.

BETONGRENOVERING I GARAGE
Vi har stora underhållsbehov i våra garage. Renovering av betongskador har kalkylerats till c:a 19 Mkr,
exklusive moms.Arbetena behöver genomföras inom tre till fem år. Etapp ett påbörjas under mars
månad 2001.

LOKALER
Föreningen har vakanta lokalytor uppgående till 2 642 kvadratmeter.Vakansgraden har minskat med
783 kvadratmeter under året. Föreningen har i de vakanta ytorna en outnyttjad resurs.

TOMTRÄTTSAVTAL
Föreningens tomträttsavtal löper ut 2004.Tomträttsavgälden kommer att öka i samband härmed.
Under 2001 kommer föreningen att påkalla förhandlingar.

ÅRETS RESULTAT

Föreningen redovisar ett överskott på 277 768 kronor. Beträffande föreningens resultat och 
ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning samt bokslutskommentarer.
Vid en jämförelse med föregående verksamhetsår måste det beaktas att just detta år omfattar 18
månader.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står enligt balansräkningen:

Balanserad vinst från föregående år 1 834 047
Årets vinst 277 768

2 111 815

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så 
att till föreningens fond för konstnärlig utsmyckning avsättes  100 000
att i ny räkning överföres 2 011 815

2 111 815

FRAMTIDA
UTVECKLING
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2000.01.01 1998.07.01
– 2000.12.31 – 1999.12.31

RÖRELSENS INTÄKTER
Årsavgifter bostäder 31 874 180 47 901 774
Medlemmarnas reparationsfond - -228 422
Hyreslägenheter 1 229 728 2 003 014
Studentbostäder 3 523 974 4 248 723
Lokaler 6 133 069 8 835 801
Uppvärmning 7 526 560 11 115 228
Garage o p-platser 5 544 653 7 531 818
Gemensamhetslokaler 152 484 30 000
Biltvätt/parkeringsautomat 911 811 1 071 056
Kabel-tv 796 263 1 181 111
Internet 735 927 641 000
Övriga intäkter 861 609 1 062 173

59 290 258 85 393 276

RÖRELSENS KOSTNADER
Förbrukningsavgifter
Fastighetsel -1 602 021 -3 390 050
Fjärrvärme -7 966 056 -11 510 768
Vatten -1 532 937 -2 142 782
Sophämtning -933 471 -1 181 645

-12 034 485 -18 225 245

Löpande underhåll
Löpande underhåll Not 2 7 398 333 -7 979 291

-7 398 333 -7 979 291

Planerat underhåll
Planerat underhåll Not 3 -10 853 910 -10 395 089
Lyft ur föreningens reparationsfond 10 853 910 10 395 089
Avsättning föreningens reparationsfond -6 900 000 -8 560 673
Avsättning fond konstnärlig utsmyckning - -50 000

-6 900 000 -8 610 673

Övriga kostnader
Tomträttsavgäld -1 959 562 -2 939 339
Fastighetsskatt -3 710 240 -7 076 075
Fastighetsförsäkring -188 529 -344 572
Styrelse och revisionskostnader Not 1 -561 797 -768 133
Förvaltning Not 1 -3 148 024 -3 221 543
Fastighetsskötsel Not 1 -4 639 803 -7 062 700
Transportmedel, maskiner, verktyg -238 567 -265 291
Städning -1 269 172 -1 787 753
Kabel-tv -666 566 -1 662 388
Internet -921 091 -1 039 962
Externa tjänster -1 617 320 -2 003 848
Administration och övrigt -1 697 051 -2 873 256

-20 617 722 -31 044 860

Rörelseresultat före avskrivningar 12 339 718 19 533 207

RESULTAT
RÄKNINGRESULTATRÄKNING
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2000.01.01 1998.07.01
– 2000.12.31 – 1999.12.31

Avskrivningar
Not 5

Avskrivningar byggnader och markanläggningar -3 962 475 -7 285 371
Avskrivningar maskiner och inventarier -978 264 -731 932

-4 940 739 -8 017 303

Rörelseresultat efter avskrivningar 7 398 979 11 515 904

Finansiella intäkter och kostnader
Utdelning på andelar 4 500 4 500
Ränteintäkter 296 062 354 140
Räntekostnader -8 852 844 -14 208 053
Räntebidrag 58 395 1 027 285
Övriga finansiella kostnader - -30 737

-8 493 887 -12 852 865

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -1 094 908 -1 336 961

Extraordinära intäkter och kostnader
Vinst vid försäljning lägenheter Not 11 1 632 127 1 380 979
Skattereduktion 81 449 482 772
Återbetald fastighetsskatt 34 031 -
Jämförelsestörande poster Not 4 2 225 069 -
Extra avsättning föreningens reparationsfond -2 600 000 -

1 372 676 1 863 751

ÅRETS RESULTAT 277 768 526 790

RESULTAT
RÄKNING
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2000.12.31 1999.12.31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Byggnader och markanläggningar Not 6 236 128 761 237 789 259
Pågående ombyggnad Not 7 428 479 -
Maskiner och inventarier Not 8 2 958 402 3 915 423
Andelar Not 9 75 200 75 200

239 590 842 241 779 882

Omsättningstillgångar
Likvida medel Not 10 7 975 685 10 772 078
Avgifts- och hyresfordringar 270 590 249 932
Fastighetsskattefordran 1 310 303 -
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 923 400 1 221 501
Hyreslägenheter Not 11 9 289 383 9 800 234
Övriga fordringar 365 729 682 073

21 135 090 22 725 818

SUMMA TILLGÅNGAR 260 725 932 264 505 700

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Bundet eget kapital
Grundavgifter 91 201 010 91 201 010
Fritt eget kapital
Balanserad vinst 1 834 047 1 407 257
Årets vinst 277 768 526 790

93 312 825 93 135 057

Långfristiga skulder
Inteckningslån Not 12 146 393 538 148 195 529

146 393 538 148 195 529

Reservationer
Föreningens reparationsfond Not 13 8 467 193 9 821 103
Fond för konstnärlig utsmyckning Not 14 150 000 50 000

8 617 193 9 871 103

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 7 892 660 5 772 970
Fastighetsskatteskuld - 1 306 657
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 159 198 2 472 347
Övriga kortfristiga skulder 350 518 3 752 037

12 402 376 13 304 011

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 260 725 932 264 505 700

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar 159 375 656 159 375 656

Ansvarsförbindelser
FASTIGO 40 394 40 394

BALANS
RÄKNINGBALANSRÄKNING
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Not 1 Styrelse och personalkostnader 2000 1999
Medeltalet anställda 16 st 15 st
Kvinnor 16% 13%
Män 84% 87%

Löner och ersättningar
Styrelsearvode 151 046
Övriga ersättningar till styrelsen 34 607
Föreningsvald revisor 11 474
Övriga anställda 4 383 286
Sociala kostnader 1 504 814

6 085 227

Under året arbetade 20 ungdomar i tre veckor vardera hos föreningen. De ingår 
i angivna löner och sociala kostnader.

Not 2 Löpande underhåll 2000
Konton överstigande 300 tkr: Tkr
Bostadsrätter 748
Studentbostäder 343
Lokaler 1 127
Gemensamhetslokaler 416
Ventilation 545
Låssytem 377
Fasad 357
Hårdgjorda markytor 628
Övriga konton 2 857

7 398

Not 3 Planerat underhåll 2000
Tkr

Entréer och trapphus 486
Tvättstugor 628
Rengöring avloppsstammar 1 307
Asbestsanering 780
Rengöring ventilationskanaler 1 547
El 90
Ombyggnation hissar 1 770
Fönster 220
Balkonger 543
Hårdgjorda ytor 3 377
Garage 105

10 853

Not 4 Jämförelsestörande poster 2000.12.31
Fastighetsskatteskuld 2 262 530
Övriga balansposter -37 461

2 225 069

Avser justering av felaktiga ingående balansposter.

Not 5 Avskrivningar enligt plan
Avskrivningar enligt plan grundas på anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärden 
och fördelas över den beräknade ekonomiska livslängden.Avskrivningstider enligt 
tabell sidan 13 har tillämpats:

NOTER NOTER
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Not 5 Byggnader och markanläggningar
(forts) Ursprunglig anskaffning 143 år

Nyanskaffningar 3-50 år
Maskiner och inventarier 3-20 år

Not 6 Byggnader och markanläggningar 2000.12.31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början 281 032 416
Årets anskaffningar 2 301 977
Ackumulerade avskrivningar:
Vid årets början -43 243 157
Årets avskrivningar -3 962 475

236 128 761

Taxeringsvärde: 2000 1999
Byggnader bostäder 271 000 000 192 500 000
Byggnader lokaler 61 360 000 76 426 000
Mark bostäder 108 000 000 50 820 000
Mark lokaler 17 680 000 13 725 000

458 040 000 333 471 000

Not 7 Pågående ombyggnad 2000.12.31
Källsorteringsprojektet 105 189
Ombyggnad Skepparegången 14 U3 186 093
Garagerenovering 137 197

428 479

Not 8 Maskiner och inventarier 2000.12.31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början 9 103 853
Årets anskaffningar 136 563
Avyttringar och utrangeringar -1 821 643
Ackumulerade avskrivningar:
Vid årets början -5 188 430
Avyttringar och utrangeringar 1 706 323
Årets avskrivningar -978 264

2 958 402

Under året har Internetutrustning avyttrats och utrangerats. Bokfört restvärdet på
115 320 kr har kostnadsbokförts. Föreningen har sålt utrustningen för 309 000 kr 
vilket intäktsbokförts. Den bokförda vinsten vid avyttring av inventarierna uppgår
följaktligen till 193 680 kr.

Not 9 Andelar
Posten avser 150 andelar (75 000 kr) i Riksbyggen ekonomisk förening samt 1 st 
andel (200 kr) i FONUS.

Not 10 Likvida medel 2000.12.31 1999.12.31
Handkassa 18 731 9 338
Postgiro 634 927 877 053
Nordbanken 2 322 027 4 706 048
Nordbanken deposit 5 000 000 5 000 000
Skattekonto - 179 639

7 975 685 10 772 078

Not 11 Hyreslägenheter
Föreningen köpte 121 lägenheter av Riksbyggen den 1 juli 1996. Sedan köpet
har föreningen sålt 40 lägenheter.Vid bokslutet var 81 lägenheter kvar som  
hyresrätter till ett bokfört anskaffningsvärde på 9 289 383 kr. Under året har
5 st hyreslägenheter sålts. (forts sidan 14)

NOTER
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Not 11 Vinst vid försäljning av lägenheter 2000.12.31 1999.12.31
(forts) Likvid 2 595 000 2 773 000

Avskrivning anskaffningskostnad -510 851 -797 126
Ombyggnadskostnad -337 458 -468 259
Försäljningskostnad -114 564 -126 636

1 632 127 1 380 979

Not 12 Inteckningslån 2000.12.31 1999.12.31
Spintab 9 632 952 9 670 398
Nordbanken 67 203 524 67 513 524
Stadshypotek 55 151 051 55 241 203
SBAB 14 406 011 15 770 404

146 393 538 148 195 529

Genomsnittlig räntesats 6,01%
Genomsnittlig bindningstid 2,5 år

Låneomsättning 2001 31 338 792
Planmässiga amorteringar 2001 1 348 608

Not 13 Föreningens reparationsfond 2000.12.31 1999.12.31
Behållning vid årets början 9 821 103 11 655 519
Avsättning 6 900 000 8 560 673
Extra avsättning 2 600 000 -
Lyft ur föreningens reparationsfond -10 853 910 -10 395 089

8 467 193 9 821 103

Not 14 Fond för konstnärlig utsmyckning 2000.12.31 1999.12.31
Behållning vid årets början 50 000 -
Avsättning 100 000 50 000

150 000 50 000

NOTER
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2000.01.01 1998.07.01
– 2000.12.31 – 1999.12.31

Förbrukningsavgifter
Fastighetsel -16 -22
Fjärrvärme -77 -74
Vatten -15 -14
Sophämtning -9 -8

-117 -118

Löpande och planerat underhåll
Löpande underhåll -72 -52
Planerat underhåll -105 -67

-177 -119

Övriga kostnader
Tomträttsavgäld -19 -19
Fastighetsskatt -36 -46
Fastighetsförsäkring -2 -2
Styrelse och revisionskostnader -5 -5
Förvaltning -30 -21
Fastighetsskötsel -45 -46
Transportmedel, maskiner, verktyg -2 -2
Städning -12 -12
Kabel-tv -6 -11
Internet -9 -7
Externa tjänster -16 -13
Administration och övrigt -16 -19

-198 -203

Avskrivningar
Avskrivningar byggnader och markanläggningar -38 -47
Avskrivningar maskiner och inventarier -9 -5

-47 -52

Finansiella kostnader
Räntekostnader -86 -92
Räntebidrag 1 7

-85 -85

Kommentar:
Kostnaderna har omräknats per kvadratmeter upplåtelseyta och kalenderår. I upplåtelseytan ingår
bostadslägenheter, studentbostäder, lokaler och föreningslokaler. I beräkningen ingår inte yta för 
garageplatser.
Sammanställningen syftar till att enklare kunna jämföra årets kostnader med föregående räkenskapsår

KOSTNADER PER KVADRATMETER UPPLÅTELSEYTA OCH ÅR
KOSTNADER

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

Årsredovisning
Detta är den redovisning styrelsen avger över ett
avslutat verksamhetsår och som skall behandlas
vid ordinarie föreningsstämma. Årsredovisningen
skall omfatta förvaltningsberättelse, resultaträk-
ning och balansräkning. Även revisionsberättelse
ingår.
1. Förvaltningsberättelsen
redogör i text för verksamheten och utarbetas av
föreningens styrelse
2. Resultaträkningen
visar föreningens samtliga intäkter och utgifter
under verksamhetsåret. Överstiger intäkterna
utgifterna blir mellanskillnaden vinst.Vid omvänt
förhållande uppstår förlust. Styrelsen skall till för-
eningsstämman föreslå hur vinsten skall dispone-
ras eller om det blivit förlust, hur denna skall
täckas.
3. Balansräkningen
visar föreningens samtliga tillgångar och skulder
per bokslutsdatum. Föreningens tillgångar består
av anläggningstillgångar (t ex fastigheter, inventari-
er) samt omsättningstillgångar (kontanter, ford-
ringar mm). Föreningens skulder är fastighetslånen
samt olika slag av kortfristiga skulder (förskotts-
hyror, leverantörsskulder, ännu ej betalda kostna-
der mm). Som eget kapital redovisas grundavgif-
ter, disponibla vinstmedel samt reserveringar.
Notförklaringarna kompletterar siffermaterialet i
resultat-  och balansräkningen.
4. Revisionsberättelsen
Där revisorerna skall uttala sig om fastställande av
resultat- och balansräkningen, om styrelsens för-
slag till användande av överskott eller täckande av
underskott samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet
för styrelsens ledamöter.

Omsättningstillgångar
Skall i allmänhet kunna förvandlas till pengar inom
ett år.

Anläggningstillgångar
Är de tillgångar som är anskaffade för långvarigt
bruk inom föreningen, t ex fastigheten.

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

Långfristiga skulder
Är i huvudsak de lån föreningen erhållit för att
finansiera fastighetsförvärvet. Dessa skulder åter-
betalas efter en särskild amorteringsplan.

Likviditet
Med likviditet menas föreningens betalningsbered-
skap, alltså förmågan att betala sina skulder i rätt 
tid. God eller dålig likviditet bedöms utifrån för
hållandet mellan likvida medel och kortfristiga
skulder. Om likvida medel motsvarar kortfristiga
skulder anser man att likviditeten är god.

Avskrivning byggnader och mark
Avskrivningar måste ske på grund av ålder och
nyttjande.

Avskrivning maskiner och inventarier
Genom avskrivning fördelas anskaffningskostna-
den för maskiner och inventarier över flera år.

Föreningens reparationsfond
Till denna fond görs årliga avsättningar. Ur fonden
tas erforderliga medel för årets planerade under-
håll.Avsikten är att fondens behållning skall täcka
de kommande större underhållsbehov som finns
medtagna i föreningens underhållsplan.

Räntebidrag
Statligt bidrag som utgör skillnaden mellan mark-
nadsränta och garanterad ränta.

Ställda panter
Avser den säkerhet som lämnats för erhållna lån.
Detta sker genom att ett pantbrev (inteckning)
uttages i fastigheten på belopp som i regel mot-
svarar erhållna lån.

Föreningsstämma
Föreningsstämman är det tillfälle där medlemmar-
na fattar beslut i föreningens angelägenheter.
Ordinarie stämma (årsmöte) hålls en gång årligen
inom sex månader efter verksamhetsårets utgång.
Då behandlas styrelsens årsredovisning och då
väljs styrelse och revisorer. Extra stämma kan hål-
las när styrelsen anser någon fråga så viktig att
medlemmarna bör besluta eller om 10 % av röst-
berättigade så begär. Som medlem i bostadsrätt-
förening har du genom att närvara möjlighet att
vid stämma själv vara med och påverka din boen-
demiljö, boendekostnad och andra frågor som rör
föreningen.

Använd den möjligheten!

BEGREPPBEGREPPSFÖRKLARING
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SYFTE
• Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas 

ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot 
ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads-
lägenheter, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande 
utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksam-
het främja de kooperativa idéerna, i första hand inom 
bostadsförsörjningen.

MÅL
• Att föreningen skall ha en väl fungerande medlems-

demokrati.
• Att medlemmar och hyresgäster skall vara väl informe-

rade om föreningens verksamhet.
• Att vara ett av de bästa bostadsområdena i Göteborg.
• Att i första hand upplåta ytor till bostäder med bostads-

rätt.
• Att föreningen i egenskap av hyresvärd skall hålla en hög 

servicenivå och erbjuda hyresobjekt med god standard.
• Att via långsiktig teknisk och ekonomisk planering säker-

ställa 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 fastighetsservice.

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

STRATEGI
Medlemsdemokrati
• Att verka för en god uppslutning på föreningsstämmor.
• Att via gårdsombud och arbetsgrupper verka för en väl 

fungerande medlemsdemokrati.
• Att via rådgivande medlemsenkäter kunna fatta väl för-

ankrade beslut.

Information
• Att via föreningsstämmor, informationsmöten, årsredovis-

ning, informationspärm, Masthuggsnytt, informationsbrev 
och Internet föra ut viktig information om föreningen 
och dess verksamhet.

Boendekvalité
• Att verka för en god boendemiljö genom att fortlöpande 

underhålla och förädla området så att det är attraktivt 
för både befintliga och potentiella medlemmar och hyres-
gäster.

• Att i enlighet med medlemmarnas önskemål tillhandahålla
gemensamhetslokaler för fritidsaktiviteter, träffar och 
sammankomster.

• Att genomföra trivselaktiviteter i syfte att skapa trivsel 
och samhörighetskänsla.

Upplåtelseformer
• Att som komplement till upplåtelse med bostadsrätt och 

i syfte att skapa en levande stadsmiljö uthyra lämpliga 
ytor till verksamhetslokaler och studentlägenheter.

• Att extern uthyrning skall ske på kommersiell grund.
• Att bostadslägenheter som idag upplåtes med hyresrätt 

snarast möjligt övergår till bostadsrätt.

Teknisk planering
• Att upprätta och årligen revidera underhållsplan om-

fattande tio år.
• Att upprätta och årligen revidera investeringsplan 

omfattande tio år.

Ekonomisk planering
• Att upprätta och årligen revidera ekonomisk plan 

omfattande tio år.
• Att upprätta och årligen revidera finanspolicy.

Förvaltning
• Att höja skötselkvalitén i syfte att uppnå och upprätthålla

en synligt god skötsel av området.
• Att förvaltningen skall verka för kostnadseffektivitet i 

samband med drift samt upphandling av entreprenader,
varor och tjänster.

• Att hålla hyresnivåer som är marknads- eller bruks-
värdesmässiga.

• Att aktivt verka för en hög uthyrningsgrad.
• Att föreningen skall verka för en god arbetsmiljö för 

anställd personal.
• Att via god tillgänglighet och servicemedvetenhet hos 

föreningens personal hålla en hög servicenivå till med-
lemmar och hyresgäster.

• Att via kompetensutveckling av anställd personal uppnå 
och upprätthålla en hög kvalité och god service inom 
förvaltningen.

• Att förvaltningen årligen upprättar handlingsplan för 
säkerställande av att de av styrelsen satta målen efter-
levs.

Etik
• Att de fastställda etiska riktlinjerna efterlevs.

VERKSAMHETSPLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Föreningens verksamhetsplan består av syfte, mål, strategi och handlingsplan. Nedan presenteras
föreningens syfte, mål och strategi.
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DAGORDNING 
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 styrelseledamöter och revisorer.

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.

VÅR STYRELSE

Ulf Jacobsson, Riksbyggen

Raymond Andersson

Cenap Turunç, suppleant

Lillemor Svensson, ordförande

Ulla Warodell, sekreterare Karl-Åke Hansén

Håkan Karlsson, vice ordf

Gunnar Eriksson

Patrik Jonsson, suppleant

Annika Wemdelid, suppleant

Johannes Kilner, suppleant
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