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Ordföranden har ordet

D

et är en underlig vår som vi har fått uppleva.
Precis efter att jag har skrivit i Masthuggnytt
att det blir ingen vinter i år så lägger sig ett
snötäcke över hela Sverige. Så fel man kan ha, men
jag var ju inte ensam om att tro på våren. En hel
del av oss medlemmar hade bytt ut vinterdäcken till
sommardäck. Det var bara att ställa bilen eller byta
tillbaka till vinterdäck igen. Vi får hoppas att det vita
täcket har bytts ut mot det klargröna vårtäcke vi alla
längtar efter när vi skall ha vårt årsmöte.
Ett år går så fort och det kan vara svårt att plocka
fram de frågor som varit de viktigaste under året.
Styrelsen har tagit sig an de projekt som beslutats
sedan länge. Ett av de projekt som vi beslutade om
på förra årsmötet var bygget av ett eget fibernät.
Ambitionen har varit en bredbandslösning som vi tror
kan vara den bästa lösningen för föreningen under en
längre tid. Vi lyckades med att genomföra detta fram
till februari. De möten som arrangerades inför igångsättandet av bredbandet var välbesökta och många av
medlemmarna har idag valt den IT- lösning som vår
förening slutit avtal om. Vi kommer att gå vidare med
att se vilka möjligheter som finns att få ett bra TVutbud i vårt fibernät.
En annan sak som kommer att bli en fråga för
föreningen under flera år framöver är ombyggnaden
av en del av våra studentlägenheter till bostadsrätter.
De lägenheter som vi bestämde oss för att bygga på
Fjällgatan är snart färdiga. Det är ett stort ansvar att
vara styrelsemedlem när beslut tas i sådana här frågor.
Tillsammans med förvaltningen görs kalkyler för att
se om det är ekonomiskt försvarbart att bygga bostadsrätter. Det är än så länge inte svårt att få fram
lägenheterna till rätt pris. Men när det som på
Fjällgatan dyker upp problem med asbestsanering kan
kalkylen bli snäv. Styrelsen måste vara beredd på att
justera kalkylerna när det är nödvändigt. Det är som
med den uppskjutna våren, det är inget vi råder över
och vi måste anpassa oss på bästa sätt.
Samma sak kan man säga om hanteringen av vårt
hushållsavfall där styrelsen ser sig tvungen att be om
att ändra ett årsmötesbeslut för att kunna gå vidare
i denna viktiga fråga. Inte så mycket för att tidigare
beslut var felaktiga utan mer för att verkligheten har
sprungit ikapp oss med andra tekniska lösningar och
krav.

Fasadprogrammet kommer att följa med ännu ett
tag innan beslut kommer att fattas. För styrelsen är
det en av de frågor som upptagit en stor del av arbetet
under året. Så kommer det förmodligen att se ut även
för kommande styrelse då frågan skall ut till medlemmarna. Det kommer att bli den största investering
som föreningen gjort. Detta kommer naturligtvis
att påverka våra årsavgifter. Det krävs inga stora
höjningar av årsavgiften men det är viktigt att förstå
att det finns krav på stora investeringar i framtiden.
Föreningens ekonomi är god och det finns utrymme
att diskutera olika lösningar vad gäller nya fasader.
Den styrelse som nu lämnar över till årsmötet att
fatta beslut om ny styrelse och hur föreningen skall gå
vidare är övertygad om att föreningen står väl rustad
inför de frågor som föreningen står inför. Vi hoppas
att ni är många som tar tillfället att vara med och
bestämma på årsmötet som är en av föreningens viktigaste arenor för medbestämmande. Sittande styrelse
tackar för förtroendet.

Ingemar Albertsson
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Ordinarie styrelseledamöter

Styrelsesuppleanter

Ingemar Albertsson, ordförande
Per Olov Sporrong, vice ordförande
Christina Imark, sekreterare
Anders Lundqvist, vice sekreterare
Anita Albinsson, ledamot
Ingvar Ericsson, ledamot
Ingvald Jätby, ledamot

Mattias Fransson
Carin Gadd
Lina Lindquist

Avgående styrelseledamöter

Avgående styrelsesuppleanter

Ingemar Albertsson
Christina Imark
Per Olov Sporrong
Anders Lundqvist

Lina Lindquist

REVISORER
Revisor

Gunnar Eriksson
KPMG AB

Revisorssuppleant

Thomas Ahlstrand
Revisionsbyrån KPMG AB har anmält auktoriserade revisorn Lars Widell som huvudansvarig.

VALBEREDNING
Håkan Carlsson
Susanne Vallin
Petter Ekberg
Anders Lundmark

GÅRDSOMBUD
Gårdsombuden fungerar som en kontaktyta
mellan styrelse/förvaltning och de boende.
De har en viktig roll i föreningens strävan att
uppnå och upprätthålla en väl fungerande
medlemsdemokrati.
Gårdsombuden samordnar även gårdarnas
trädgårdsskötsel och inköp av sommarblommor.
Föreningen har indelats i fem områden.
Styrelsen har till vardera område utsett en
gårdsombudsansvarig. Områdesindelningen
och de gårdsombudsansvariga framgår
nedan.		

Styrelseledamöter, uppifrån och ned, från vänster till höger: Ingemar Albertsson, Per Olov
Sporrong, Christina Imark, Anders Lundqvist,
Anita Albinsson, Ingvar Ericsson, Ingvald Jätby,
Mattias Fransson, Carin Gadd och Lina Lindquist

Område		Adress		Gårdsombudsansvarig

1
2
3
4
5

Mattssonsliden			Per Olov Sporrong
Klamparegatan, Rangströmsliden			Anders Lundqvist
Skepparegången			Ingvald Jätby
Fyrmästaregången, Masthuggsliden		Ingvar Ericsson
Klostergången, Vaktmästaregången		 Christina Imark
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ARBETSGRUPPER
Föreningens arbetsgrupper har till uppgift att vara remissinstans eller utföra visst arbete i
en särskild fråga. Styrelsen har en representant i varje arbetsgrupp. Nedan presenteras de
grupper som varit verksamma under året.						
Masthuggsnytt		

Kabel-tv-gruppen		

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

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

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

Kulturföreningen arrangerar kulturella aktiviteter riktade till de boende i föreningen.
Föreningen består av Karen Andersson,
Ingvar Andersson, Bimbi Dahne Widerberg,
Jeanette Jonsson, Berit Kadefors, Kerstin
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Lindahl, Anders Lundmark, Eva Bergh, Peter
Sahlberg, Barbro Zetterling, Solveig Lillenes,
Nina Jonasson och Christina Lindberg. 		
					

PLANERINGS- OCH STYRINSTRUMENT
Föreningen har arbetat fram en rad planerings- och styrinstrument för verksamheten. Dessa
instrument är avsedda att användas av styrelse och förvaltning både i den löpande förvaltningen
och i den långsiktiga planeringen.
VERKSAMHETSPLAN

FINANSIERINGSPLAN

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

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

UNDERHÅLLSPLAN

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

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

Lars Ohlsson, driftsansvarig, Kjell Johansson, förvaltningschef, Christer Johansson, tekniskt ansvarig,
Christina Falk, förvaltningskontorist, Lena Hagenfeldt, förvaltningskontorist, Jörgen Jalmsjö, förvaltare och
Sonia Andersen Siirak, ekonomiansvarig,
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FÖRENINGENS VERKSAMHET
FÖRVALTNING

ORGANISATIONSANSLUTNING

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

Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, FASTIGO
SBC ekonomiska förening		

FASTIGHETER
Tomträtter

Byggnader

Föreningen äger inte marken utan hyr
den av Göteborgs kommun via tomträtt. Tomträttsavtal finns till fastigheterna
Stigberget 34:11, 34:14, 34:15, 34:16,
34:17, 34:18, 34:19, 34:20 och 34:21.		

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

Upplåtelseytor

Fastighetsadresser

Andra Långgatan 44-48
Fjällgatan 11-29
Fyrmästaregången 2 -20
Klamparegatan 3-17
Klingners plats
Klostergången 1-13
Mattssonsliden 2-28
Masthuggsliden 10-22
Masthuggsterrassen 4-14, 7-9
Rangströmsliden 1-7		
Repslagaregatan 2		
Skepparegången 2-30
Vaktmästaregången 1-13, 2-18		

Bostadslägenheter 1 059
Studentbostäder
119
Lokaler
84
Föreningslokaler
4
Garageplatser bil
1 565
Garageplatser mc
74
Parkeringsplatser (ute) 41

Lägenhetsfördelning

Garage		

1
1
1
2
2
3
4
5
6

rum
rum
rum
rum
rum
rum
rum
rum
rum

och
och
och
och
och
och
och
och
och

kokskåp:		 8
kokvrå:		 82
kök:		121
kokvrå:		 21
kök:		289
kök:		234
kök:		198
kök:		 95
kök:		 11

st
st
st
st
st
st
st
st
st

st
st
st
st
st
st
st

Andra Långgatan 44-48
Fjällgatan 17
Kjellmansgatan 28
Klamparegatan 3
Repslagaregatan 2
Besöksgarage			

Andra Långgatan 44
Fjällgatan 17

79 530
3 625
17 734
858

kvm
kvm
kvm
kvm

Försäkring

Föreningens fastigheter är försäkrade hos Länsförsäkringar.
Fastighetsförsäkringen omfattar egendom, saneringsavtal, husbocksförsäkring, hyresförlust, ansvar,
rättsskydd, ansvarsförsäkring för
styrelse och anställda tjänstemän, förmögenhetsbrott och kollektivt olycksfall.
				

Övre raden från vänster: Kjell Söderberg, områdesansvarig, Håkan Lindmark, områdesansvarig, Gert Lindberg,
trädgårdsmästare, Urban Junevik, områdesansvarig, Tommy Lundqvist, områdesansvarig och Jonas Engström,
fastighetsreparatör.
Småbilderna: Fredrik Blidö, fastighetsreparatör Göran Bewert fastighetsskötare.
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HÄNDELSER UNDER ÅRET
FÖRENINGSSTÄMMA

ÖVERLÅTELSER

Den ordinarie föreningsstämma ägde rum den
26 april 2007. På mötet deltog 80 medlemmar.
				

Under verksamhetsåret har 112 lägenhetsöverlåtelser ägt rum inom föreningen vilket motsvarar 10,5% av bostadslägenheterna.

Styrelsen har under året haft 13 ordinarie
styrelsesammanträden. Den 24 augusti hade
den nya styrelsen en konferens med huvudinriktning på föreningens verksamhet och styrinstrument.
Den årliga rundvandringen i området ägde
rum den 30 september.
Styrelsen har haft möte med gårdsombuden
den 2 april och 22 oktober.
Skriftlig information om budgeten för år 2008
har tillställts samtliga medlemmar. Härutöver
har budgeten presenterats på ett medlemsmöte
den 5 december.				

ÅRSAVGIFTER

STYRELSEN

Årsavgifterna höjdes inte under 2007. 		

PROJEKT 2007
Nya bostadsrätter på Masthuggsliden 18-22

En ledig lokal byggs om till 5 nya bostadsrättslägenheter. Samtliga lägenheter är på 2 rum och
kök med ytor mellan 55-63 kvadratmeter. Den
totala lägenhetsytan uppgår till 302 kvadratmeter. Färdigställande sker under april månad
2008.
Tätningsarbeten

Gårdsbjälklagen på Mattssonsliden 8-28 har
tätats. Detta för att undanröja problem med
läckage till Andra Långgatans garage.
Datorisering av ventilation

Tilluftsaggregaten på Mattssonsliden 2-28 och
Andra Långgatan 44-48 har datoriserats. Mer
information om datorisering av tilluftsaggregat
finns under projekt 2008 nedan.
Ombyggnad av studentrum till bostadsrätter

På årsstämman 2002 beslutades att studentkorridorerna skall byggas om till bostadsrättslägenheter. 16 studentrum på Skepparegången
14 byggs om till 6 bostadsrättslägenheter.
Alla lägenheter är på 2 rum och kök med
ytor mellan 59-66 kvadratmeter. Den totala
lägenhetsytan uppgår till 381 kvadratmeter.
Färdigställande sker under april månad 2008.

Bredbandsnät

Föreningen har byggt ett nytt bredbandsnät.
Områdesnätet består av fiberkablar och
fastighetsnätet av kopparkablar (kategori 6).
Bredbandsnätet togs i drift den 30 januari
2008.
Avtal har tecknats med Teracom som utsetts
till föreningens kommunikationsoperatör.
Teracom ansvarar för den aktiva utrustningen
i bredbandsnätet och skall se till att föreningens medlemmar erbjuds ett attraktivt utbud
av tjänster inom Internet, IP-telefoni och IPTV.
Föreningens nät är öppet där tjänsteleverantörer
ges möjlighet att i konkurrens erbjuda sina
tjänster till föreningens medlemmar och hyresgäster.
Garagesäkerhet

Samtliga slussdörrar i garagen på
Klamparegatan, Fjällgatan, Repslagaregatan och
Kjellmansgatan skall bytas ut. De nya dörrarna
utrustas med fönster och kortläsare för ökad
trygghet och säkerhet. Dörrarna har beställts
och kommer att installeras under första halvåret
2008.
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FRAMTIDA UTVECKLING		
TOMTRÄTTSAVTAL

Tomträttsavgälderna har under senare år varit en
stor ekonomisk osäkerhetsfaktor för föreningen.
Göteborgs kommun har inlämnat en stämning
mot föreningen med yrkande på höjning
av avgälderna från 1 959 560 kronor till
10 656 950 kronor. Kommunens yrkande
har efter politiska beslut och ändringsbeslut
avseende taxeringsvärdet minskat till 4 739 895
kronor.
Föreningens nya tomträttsavgälder för perioden
5 augusti 2005 – 4 augusti 2025 är ännu inte
fastställda.
Fastighetsdomstolen har i sin dom bestämt
de nya årliga avgälderna till 4 454 955 kronor.
Denna dom har överklagats av både föreningen
och Göteborgs kommun.
Hovrätten kommer nu att fastställa de nya
tomträttsavgälderna. Föreningen yrkar på att de
fastställts till 3 225 105 kronor medan Göteborgs kommuns yrkande ligger på 4 739 895
kronor.
Föreningens ekonomi klarar utan höjning av
årsavgifterna den nivå som Göteborgs kommun
yrkat.
BUDGETERADE PROJEKT 2008
Datorisering av ventilation

Med datorisering av tilluftsaggregat får vi bättre
kontroll över temperaturen i våra mekaniska
tilluftsflöden.
Detta inverkar positivt på både värmekomforten och förbrukningen. En förutsättning för
god värmekomfort och energisnål drift är balans
mellan den värme som tillförs via ventilationen
och den som tillförs via radiatorkretsen.
Datorisering av de kvarvarande husen är
beställd och kommer att genomföras under
våren 2008.

varmvatten och värme samt förutsättningar
för bergvärme. Arbete med att analysera och
dokumentera de energibesparande åtgärder som
kan göras i föreningens fastigheter pågår och
kommer att fortsätta under 2008. Tanken är att
vi skall ta fram ett program där alla tänkbara
besparingsåtgärder analyseras och beskrivs.
Programmet skall innehålla en prioriteringsordning så att fokus läggs på de åtgärder som snabbast och enklast kan ge bra resultat.
I samband med detta arbete tas energideklarationer fram.

Förädling av Masthuggsterrassen

Tätningsarbeten

Föreningen har planer på att ersätta de befintliga paviljongerna på Masthuggsterrassen med
ny produktion.
Arbetet med framtagande av förslag till ny
utformning pågår och planändring är begärd.
Planärendet kommer tidigast att tas upp 2008.
Byggstart kan tidigast ske 2009. Beslut kommer
att fattas på föreningsstämma.
Fasadprogram

Arkitekt, tekniska konsulter med kompetens
inom konstruktion och energi samt personal från förvaltningen ingår i en arbetsgrupp
som utreder våra fasader. Gruppen gör en
bedömning av nuvarande fasaders skick och
beskaffenhet. Arbetet omfattar även utredning
av energiförbättrande åtgärder och alternativa
fasadmaterial.
Målning av fasader är i underhållsplanen
planerad att utföras under 2009-2011.
Fasadrenoveringens omfattning kan eventuellt
utökas vilket även gör att tidpunkten för genomförandet kan komma att revideras.
Energisparprogram

Stämman har beslutat att föreningen skall
utreda individuell mätning och debitering av
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Tätning av gårdsbjälklag kommer att genomföras
på Klamparegatan 3-9, Masthuggsliden 10 (gaveln), Masthuggsliden 7-9 samt Klingners plats.
Även väggytor i Fjällgatans garage kommer att
tätas.
Betongrenovering

Renovering av betong i Andra Långgatans
garage kommer att genomföras under 2008.
Arbetet är stort till både omfattning och belopp.
Komposthus

Smedlund Miljösystem AB har tagit fram ett
nytt system för omhändertagande av biologiskt
avfall. Insamling sker i komposthus med utvändig placering. Systemet bygger på torrkonservering vilket innebär att vi kan få en vikt- och
volymreduktion av matavfallet med 75 % före
borttransport. Den produkt vi får kvar kan
användas till framställning av biogas eller jordförbättring. Systemet är mycket intressant sett till
miljönytta och ekonomi.
Styrelsen har lagt en proposition till årsstämman 2008 med förslag till nytt beslut avseende
hantering av biologiskt avfall med inriktning på
detta nya system. I budgeten har medel avsatts
för inköp av ett komposthus.

FRAMTIDA PLANERAT UNDERHÅLL OCH INVESTERINGAR

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

Betongen i föreningens garage har skador som
behöver åtgärdas inom c:a fem år. Detta projekt beräknas hamna på 34 175 000 kronor
uppdelat på planerat underhåll ( 6 875 000
kronor) och investering (27 300 000 kronor).
Andra Långgatans garage som skall renoveras
2008 ingår i dessa belopp.		
Fasader

Arbete med att ta fram ett beslutsunderlag
avseende renovering eller byte av fasadmaterial
pågår. I föreningens underhållsplan har kostnaden för ommålning av fasadytor beräknats till
25 700 000 kronor. Skulle beslut om byte av
fasadmaterial fattas kommer kostnaden att öka.
Hissombyggnad

Våra hissar behöver byggas om för att bl.a.
klara nya säkerhetsföreskrifter. Dessa åtgärder har i investeringsplanen beräknats till
15 700 000 kronor.				
		

EKONOMISKA RELATIONSTAL		
			

2007

2006

2005

2004

2003

Årsavgift (inklusive värme)			
Lån			
Byggnader och markanläggningar		

572
1 104
2 427

572
1 198
2 498

563
1 271
2 465

537
1 274
2 388

502
1 374
2 435

Relationstalen för lån samt byggnader och mark anges i kronor per kvadratmeter upplåtelsebar yta.
Garageplatser är inte inräknade i dessa ytor.			
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ÅRETS RESULTAT

Föreningen redovisade 2007 en vinst på 2 714 122 kronor. Beträffande föreningens resultat
och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning samt bokslutskommentarer.							
Förslag till vinstdisposition					

					
Till årsstämmans förfogande står enligt balansräkningen:				

Balanserad vinst från föregående år		
10 721 661
Avsättning till föreningens reparationsfond		
-3 750 000
Lyft ur föreningens reparationsfond		
136 350
Årets vinst		
2 714 122
			
		
9 822 133
			
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så
att i ny räkning överföres			
		
9 822 133
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9 822 133

Förvaltningschefen har ordet

F

öreningen redovisade 2007 en vinst på
2 714 122 kronor. Efter avsättning till
och lyft ur reparationsfonden minskade
detta resultat de balanserade vinstmedlen
med -899 528 kronor. Vinstmedlen minskade
beroende på att beslut tagits om att utföra
löpande underhåll i större utsträckning än
vad som från början var planerat. Vi har även
drabbats av en del stora oförutsedda kostnader. Vinstmedlen per den 31 december 2007
uppgår till 9 822 133 kronor.

gen skall behålla
ekonomisk balans.
Höjningarna kommer inte att vara
särskilt stora vare
sig under enstaka
år eller över perioden. Det som kan
förändra denna
bild är beslut om
stora förändringar
av det planerade
underhåll och de
investeringar som återfinns i underhålls- och
investeringsplanerna.

Föreningen har en god ekonomi med
stora tillgångar och låg belåningsgrad.
Årsavgifterna ligger nära den genomsnittliga
nivån för föreningar med fastigheter i StorGöteborg byggda mellan 1961-1980.

Förvaltningen utreder på styrelsens uppdrag
olika alternativa underhålls- och investeringsåtgärder avseende fasader, fönster och
balkonger. Resultatet av utredningsarbetet
kommer att presenteras för medlemmarna.
Skulle föreningens medlemmar besluta om
stora åtgärder kommer detta att medföra
ytterligare höjningsbehov.

Tillgångarna består till största delen av materiella anläggningstillgångar som byggnader,
markanläggningar, maskiner och inventarier.
Föreningens byggnader och markanläggningar är bokförda till 252 012 237 kronor. Ett
indikativt verkligt värde kan vi få med hjälp
av taxeringsvärdet som under 2007 uppgick
till 1 134 800 000 kronor. Taxeringsvärdet
motsvarar 75 % av ett beräknat marknadsvärde på 1 513 067 000 kronor. Föreningens
verkliga tillgångar överstiger följaktligen
kraftigt det bokförda värdet.

Föreningen har många intressanta projekt
på gång. Utöver det stora fasadprojektet
pågår arbete med energisparprogrammet och
förädlingen av Masthuggsterrassen.

Den långfristiga skuldsättningen på
112 314 000 kronor är låg sett till både bokfört och framförallt verkligt värde på föreningens tillgångar.

Kjell Johansson

Enligt finansieringsplanen kommer
årsavgifterna att behöva höjas under den
kommande tioårsperioden för att förenin-
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RESULTATRÄKNING

RÖRELSENS INTÄKTER		
Bostadsrätter
Not 1
Hyreslägenheter
Not 2
Studentbostäder
Not 2
Lokaler
Not 3
Garage och parkeringsplatser
Not 4
Gemensamhetslokaler		
Besöksparkeringar		
Biltvätt		
Kabel-tv		
Internet		
Övriga intäkter
Not 5
		

RÖRELSENS KOSTNADER				

2007
43 356 231		
3 128 985		
3 960 577		
11 324 792		
7 271 936		
159 550		
898 674		
-		
1 062 267		
1 188 788		
498 850		
72 850 650		

2006
43 323 154
3 236 423
4 137 563
10 743 916
7 172 857
118 000
849 029
145 809
1 066 777
1 194 179
728 188
72 715 895

			

Förbrukningsavgifter				

Fastighetsel
Not 6
-3 940 838		
Fjärrvärme
Not 7
-9 930 039		
Vatten
Not 8
-2 035 950		
Sophämtning		
-961 862		
		
-16 868 689		
				

-3 910 863
-10 243 969
-1 918 929
-942 771
-17 016 532

Löpande underhåll
Not 9
-12 503 341		
Skattereduktion
Not 10
-		
		
-12 503 341		
				

-8 031 448
-975 705
-9 007 153

Planerat underhåll
Not 11
-136 350		
		
-136 350		
				

-150 000
-150 000

Löpande underhåll				

Planerat underhåll				

Övriga kostnader				

Tomträttsavgäld
Not 12
Samfällighetsavgift
Not 13
Fastighetsskatt
Not 14
Fastighetsförsäkring		
Styrelse och revisionskostnader
Not 15
Förvaltning
Not 15
Fastighetsskötsel
Not 15
Transportmedel, maskiner, verktyg		
Städning		
Kabel-tv		
Internet		
Brf Kostern
Not 16
Externa tjänster
Not 17
Administration och övrigt
Not 18
		

-4 454 955		
-306 476		
-3 726 000		
-422 078		
-455 919		
-3 711 577		
-4 663 050		
-506 908		
-1 155 135		
-1 168 686		
-1 279 945		
-		
-3 359 697		
-1 523 660		
-26 734 086		

-5 073 880
-362 094
-4 033 733
-371 920
-513 365
-3 223 796
-4 532 530
-263 354
-1 142 898
-1 147 882
-1 147 681
-750 000
-2 105 786
-1 930 014
-26 598 933

Rörelseresultat före avskrivningar		

16 608 184		

19 943 277
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2007		

				

2006

Avskrivningar				

Avskrivningar byggnader och markanläggningar		
-7 998 193		
Avskrivningar maskiner och inventarier		
-774 934		
Avskrivningar Masthuggsterrassen		
-195 896		
		
-8 969 023		
				
Rörelseresultat efter avskrivningar		
7 639 161		
				

-7 832 463
-829 683
-195 896
-8 858 042

Ränteintäkter		
263 588		
Räntekostnader		
-5 195 633		
Räntebidrag		
7 006		
		
-4 925 039		
			
Resultat efter finansiella intäkter och				
kostnader		
2 714 122		
			
Inkomstskatt
Not 19
-		
				

168 658
-5 553 142
27 818
-5 356 666

ÅRETS RESULTAT		

5 728 569

11 085 235

Finansiella intäkter och kostnader				

2 714 122		
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5 728 569
-

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR		

2007-12-31		

2006-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar				

Byggnader och markanläggningar
Not 20
Pågående ombyggnad
Not 21
Maskiner och inventarier
Not 22
		

252 012 237		
9 490 495		
984 424		
262 487 156		

253 683 902
4 105 531
1 081 836
258 871 269

Masthuggsterrassens samfällighet
Not 23
Andelar
Not 24
		

1 377 504		
10 000		
1 387 504		

1 573 400
10 000
1 583 400

Summa anläggningstillgångar		
		

263 874 660		

260 454 669

Finansiella anläggningstillgångar				

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar				

Avgifts- och hyresfordringar		
Övriga kortfristiga fordringar		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Not 25
		

868 506		
771 370		
1 577 939		
3 217 815		

678 235
901 097
1 516 507
3 095 839

Not 26
Not 27

6 854 003		
7 731 629		

7 014 417
11 605 137

Hyreslägenheter
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar		

17 803 447		

SUMMA TILLGÅNGAR		

281 678 107		

		

21 715 393

282 170 062		

EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital
Bundet eget kapital				

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

91 715 790		
1 923 515		
40 949 800		
527 768		
135 116 873		

91 715 790
1 421 111
35 915 039
527 768
129 579 708		

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

10 721 661		
-3 750 000		
136 350		
2 714 122		
9 822 133		

8 593 092
-3 750 000
150 000
5 728 569		
10 721 661

Summa eget kapital		

144 939 006		

Fritt eget kapital				

140 301 369

Skulder
Långfristiga skulder				

Inteckningslån
Not 31
		

112 314 000		
112 314 000		

121 644 539
121 644 539

Leverantörsskulder		
Övriga kortfristiga skulder		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Not 32
		

11 899 858		
793 907		
11 731 336		
24 425 101		

8 610 759
593 590
11 019 805
20 224 154

Summa skulder		

136 739 101		

141 868 693

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

281 678 107		

282 170 062

Kortfristiga skulder				

POSTER INOM LINJEN				
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser				
Ställda säkerheter				

Fastighetsinteckningar		

145 781 956		

155 511 956

FASTIGO		
93 642		
				

96 477

Ansvarsförbindelser				
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NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar har
efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.				
				

Avskrivningsprinciper				

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

Ursprunglig anskaffning		
Nyanskaffningar		
Maskiner och inventarier		

143 år		
3-50 år		
3-20 år		

Not 1

Bostadsrätter			
Årsavgifterna har inte höjts under 2007. 			
				
Not 2 Hyreslägenheter och studentbostäder			

Hyrorna för hyreslägenheter och studentbostäder höjdes per den 1 januari 2007			
med i genomsnitt 1,75 %.			
				

Not 3

Lokaler			

Not 4

Garage och parkeringsplatser			

Not 5

Övriga intäkter			

Föreningen hade per den 31 december 2007 vakanta lokaler till en yta på 2 126 kvm. 		
Av dessa ytor pågår ombyggnad av 326 kvm på Masthuggsliden 18-22 till bostads-			
rättslägenheter. Även lokal på 136 kvm kommer troligen att byggas om till bostäder.		
Planer finns på att ersätta de befintliga paviljongerna på Masthuggsterrassen med ny 		
produktion. I paviljongerna finns vakanta ytor på 837 kvm, som f.n. inte uthyrs.			

Per den 31 december 2007 hade vi 117 lediga garageplatser för bilar och 39 lediga 		
platser för motorcyklar.			
				
				
Stora poster:
		
Pantsättningsavgifter
Överlåtelseavgifter
Nycklar
Inkassokostnader/påminnelseavgifter
Förvaltningsuppdrag
Övrigt
		
					

Not 6

2007
112 522		
98 195		
37 899		
27 170		
115 600		
107 464		
498 850		

			

Fastighetsel			

Avgiften för grön el höjdes 2007 med 0,5 öre/KWh och energiskatten med 0,1 öre/KWh.
Elförbrukningen har ökat med 1,81 % jämfört med föregående år. Från 2003 har förbrukningen
minskat med -5,43 %.			
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Not 7

Fjärrvärme			

Den normalårskorrigerade förbrukningen för 2007 har vid en jämförelse med
föregående år ökat med 7,2 %. Vid en jämförelse av energiförbrukning mellan 		
år används alltid normalårskorrigerade förbrukningstal. Detta för att kunna jämföra		
månader och år med olika utetemperaturer.			
			
Förra året (2007) var ett varmt år som vid korrigering endast motsvarar 83 % av ett 		
normalår. En så stor korrigering kan bli missvisande vilket kan förklara den ökade 		
förbrukningen efter normalårskorrigering. 			
Nedanstående diagram visar hur den normalårskorrigerade (vänstra stapeln) och 		
verkliga (högra stapeln) förbrukningen förändrats sedan 2003.		
Som framgår har den verkliga förbrukningen under 2003-2007 varit lägre än den		
normalårskorrigerade.
			
Den normalårskorrigerade förbrukningen har sedan 2003 minskat med -1,48 % .		
Under samma period har den verkliga förbrukningen minskat med -15,30 %.		
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Not 8

Vatten			

Förbrukningen av vatten har ökat med 0,57 % jämfört med föregående år.
Vattenförbrukningen har ökat med 2,78 % från 2003.
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Not 9

Löpande underhåll			

Det löpande underhållet består av planmässigt löpande underhåll men utgörs till största
delen av oförutsett underhåll.			
				
Konton överstigande 300 000 kronor:
2007
Bostadsrätter
Studentbostäder
Lokaler
Gemensamhetslokaler
Driftsutrymmen
Tvättstugor
Värme
Ventilation
Hissar
Fasad
Hårdgjorda markytor
Övrig utrustning
Garage
Besöksparkering
Övriga konton
		

-826 609
-326 097
-949 528
-1 564 828
-1 054 458
-451 473
-351 071
-739 989
-426 796
-809 513
-1 648 050
-426 046
-778 758
-432 934
-1 717 191
-12 503 341

Not 10 Skattereduktion			

Ansökan har lämnats in avseende skattereduktion för byggnadsarbeten (ROT) under
perioden 15 april 2004-30 juni 2005. Skattereduktionen är 30 % av arbetskostnaden
för viss typ av byggnadsarbete. Föreningens ansökan uppgick till 1 880 755 kronor, vilket
bokförts 2005. EG-regler begränsar maxbeloppet till 905 050 kronor. Detta medför att
975 705 kronor måste bokföras som kostnad 2006. 			
				

Not 11 Planerat underhåll			

Planerat underhåll är underhåll som ingår i föreningens underhållsplan. Till detta 		
underhåll görs årliga avsättningar.			
				
		
2007		
Balkongrenovering
-136 350
		
-136 350		
				
					

Not 12 Tomträttsavgäld			

Föreningen har under 2007 erlagt tomträttsavgälder uppgående till 1 959 560 kronor.		
De nya avgälderna från och med den 5 augusti 2005 är ännu inte fastställda utan 			
kommer att beslutas efter prövning i Hovrätten.			
Fastighetsdomstolen har i sin dom bestämt de nya årliga avgälderna till 4 454 955 			
kronor. Av försiktighetsskäl har vi bokfört detta belopp som kostnad 2007.			

				

Not 13 Samfällighetsavgift			

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

Not 14 Fastighetsskatt			

				
		
		
2007		
Fastighetsskatt
Återbetalning ändrat taxeringsvärde
		

2006

-3 726 000		 -4 036 000
-		
2 267
-3 726 000		 -4 033 733				
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Not 15 Styrelse och personalkostnader			

			
		
2007		
				
Medeltalet anställda
15 st		
Kvinnor
18%		
Män
82%		
				
Löner och ersättningar			
Styrelsearvode
-170 405		
Föreningsvald revisor
-28 250		
Övriga anställda
-5 161 576		
		
-5 360 231		
			
Sociala kostnader
-1 801 830		
Pensionskostnader
-530 955		
		
-7 693 016		

2006
15 st
18 %
82 %
-232 665
-25 000
-4 632 290
-4 889 955
-1 698 151
-345 207
-6 933 313

Angivna löner och ersättningar inkluderar 4 säsongarbetare under två till två och en
halv månad. 12 ungdomar arbetade under sommaren i ca tre veckor var i föreningen.
Säsongarbetarna och ungdomarna är dock inte inräknade i medeltalet anställda.		
Sjukfrånvaro		
		De anställdas samlade ordinarie arbetstid under året uppgick till 29 253 timmar.		
Sjukfrånvaron uppgick till 941 timmar , vilket motsvarar 3,2 % av ordinarie arbetstid.
		Långtidssjukfrånvaron uppgick till 352 timmar, vilket motsvarar 37,4 % av den 		
totala sjukfrånvaron.			
		

Not 16 Brf Kostern

Avser ersättning till Brf Kostern i samband med förlikning i avtalstvist under 2005.

Not 17 Externa tjänster			

			
Stora poster:
2007
Besiktningskostnader
Bevakning
Hisservice
IT-tjänster
Konsultarvoden
Juridiska arvoden
Övrigt
		
		

Not 18

-91 023
-300 803
-511 804
-74 517
-1 675 619
-502 076
-203 855		
-3 359 697

Administration och övrigt

		
Stora poster:
		
Data
Annonsering
Tele
Årsredovisning
Masthuggets Dag
MasthuggsNytt
Övrigt
		
		

2007
-126 221
-167 884
-212 134
-135 284
-95 593
-231 017
-555 527		
-1 523 660		

Not 19 Inkomstskatt 			

Riksdagen har beslutat om att ta bort schablonintäkten för bostadsrättsföreningar 		
från och med den 1 januari 2007. 			
Föreningen hade efter deklaration avseende inkomståret 2006 ett outnyttjat underskott
uppgående till 67 438 231 kronor.			
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Not 20

Byggnader och markanläggningar			

			
		
2007-12-31		
				
Ackumulerade anskaffningsvärden:			
Vid årets början
337 501 140		
Årets anskaffningar
6 326 528		
		
343 827 668		
Ackumulerade avskrivningar:			
Vid årets början
-83 817 238		
Årets avskrivningar
-7 998 193		
		
-91 815 431		
		
		
Bokfört värde
252 012 237		
Taxeringsvärde:			
				
		
2007		
				
Byggnader bostäder
668 000 000		
Byggnader lokaler
121 000 000		
Mark bostäder
331 000 000		
Mark lokaler
14 800 000		
		
1 134 800 000		

2006-12-31
325 028 137
12 473 003
337 501 140
-75 984 774
-7 832 464
-83 817 238
253 683 902

2006
358 000 000
88 000 000
234 000 000
19 600 000
699 600 000

Not 21 Pågående ombyggnad			

Pågående arbeten resultatavräknas eller aktiveras i takt med färdigställande. 		
			
		
2007-12-31		
2006-12-31
				
Ombyggnad lokaler
2 191 199		
2 314 193
Nya bostadsrättslägenheter
2 479 288		
Förädling Masthuggsterrassen
-		
347 752
Fasadprogram
-		
170 029
Bredbandsnät
3 204 529		
97 438
Ventilationsarbeten
-		
1 176 119
Datorisering ventilation
758 010		
Garagerenovering
21 798		
Garagesäkerhet
44 913		
Pågående lägenhetsförsäljning
790 758		
		
9 490 495		
4 105 531
				

Not 22

Maskiner och inventarier			

					
		
2007-12-31		
2006-12-31
				
Ackumulerade anskaffningsvärden:			
Vid årets början
9 341 294		
9 544 620
Utrangering
-19 945		
-203 326
Årets anskaffningar
677 522		
		
9 998 871		
9 341 294
		
Ackumulerade avskrivningar:			
Vid årets början
-8 259 459		
-7 633 102
Utrangering
19 945		
203 326
Årets avskrivningar
-774 933		
-829 683
		
-9 014 447		
-8 259 459
Bokfört värde
984 424		
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1 081 836

Not 23

Masthuggsterrassens samfällighetsförening			

Föreningen är medlem i Masthuggsterrassens samfällighetsförening som förvaltar
hiss, trappa och terrass vid Masthuggstorget och Masthuggsterrassen.
		
Ombyggnad av hiss, trappa och terrass har genomförts. Föreningen har bidragit 			
med medel till dessa ombyggnader som bokförts på detta konto. 			
						
		
2007-12-31		
				
Ackumulerade anskaffningsvärden:			
Vid årets början
1 958 962		
Årets anskaffningar
-		
		
1 958 962		
Ackumulerade avskrivningar:			
Vid årets början
-385 562		
Årets avskrivningar
-195 896		
		
-581 458		

2006-12-31
1 896 657
62 305
1 958 962
-189 666
-195 896		
-385 562

Bokfört värde
1 377 504		
			

1 573 400		

Not 24 Andelar			

				
		
2007-12-31		
				
SBC ekonomiska förening
10 000		
		
10 000		
				

2006-12-31
10 000
10 000

Not 25 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			

				
		
2007-12-31		
				
Förutbetalda kostnader			
Försäkringspremie
405 811		
Kabel tv
295 387		
Tomträttsavgäld
489 890		
Förutbetald samfällighetsavgift
52 451		
Förutbetald räntekostnad
28 125		
Övrigt
46 480		
Upplupna intäkter			
Fastighetsskattefordran
259 795		
Lönebidrag
-		
Räntebidrag
-		
		
1 577 939		
		

2006-12-31
422 078
292 275
489 890
30 018
54 875
209 016		
14 030
4 325
1 516 507		

Not 26 Hyreslägenheter 			

Föreningen köpte 121 lägenheter av Riksbyggen den 1 juli 1996. Sedan köpet		
har föreningen sålt 62 lägenheter. Vid bokslutet var 59 lägenheter kvar som 		
hyresrätter till ett bokfört anskaffningsvärde på 6 854 003 kronor. Under året 			
har 2 st hyreslägenheter sålts med bostadsrätt. Se även not 28.			

				

Not 27 Kassa och bank			

				
		
2007-12-31		
				
Handkassa
46 815		
Parkerings- och tvättautomater
-		
Plusgiro
1 861 008		
Nordea
5 799 598		
Swedbank
24 208		
		
7 731 629		

2006-12-31
44 491
69 296
2 667 894
8 822 629
827
11 605 137

Föreningen har en checkräkningskredit hos Nordea på 3 000 000 kronor som per 		
den 31 december 2007 var outnyttjad.			
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Not 28 Upplåtelseavgifter			

Upplåtelseavgift är en särskild avgift som en bostadsrättsförening utöver grundavgift
(insats) kan ta ut när en bostadsrätt upplåtes. 			

Styrelsen har tagit ett principbeslut innebärande att upplåtelseavgifterna direkt efter
		varje räkenskapsårs slut överförs till föreningens reparationsfond. Detta minskar framtida
avsättningsbehov och därmed även föreningens uttag av årsavgifter. 			
		Föreningen har under året sålt 2 hyreslägenheter med bostadsrätt. Försäljningen specificeras
nedan. Se även not 26.			
				
		
2007		
2006
				
Köpeskilling
2 260 000		
1 600 000
Avskrivning anskaffningskostnad
-160 414		
-134 304
Ombyggnadskostnad
-108 031		
-44 585
Försäljningskostnad
-68 040		
-		
		
1 923 515		
1 421 111		
		

Not 29 Föreningens reparationsfond			

Kronor

Redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll i bostadsrätts-		
föreningar 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 resultaträkningen. Detta gäller även vid ianspråktagande av medel.			
				
		
2007-12-31		
2006-12-31
				
Behållning vid årets början
35 915 039		
27 432 337
Planmässig avsättning
3 750 000		
3 750 000
Avsättning upplåtelseavgifter
1 421 111		
4 882 702
Lyft ur föreningens reparationsfond
-136 350		
-150 000		
		
40 949 800		
35 915 039
				
I enlighet med föreningens underhållsplan har under 2007 avsatts 3 750 000 kronor 			
till reparationsfonden. Enligt underhållsplanen kommer under de närmaste tio åren 			
lyften ur fonden att variera mellan -350 000 och -22 933 000 kronor. 			
Nedan framgår behållningen i reparationsfonden med ovan angivna planerade 			
förutsättningar.					
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Not 30 Fond för konstnärlig utsmyckning			

				
		
2007-12-31		
				
Behållning vid årets början
527 768		
Avsättning föregående års vinst
-		
		
527 768		

2006-12-31
527 768
-		
527 768

Not 31 Inteckningslån			

Kronor

				
		
2007-12-31		
2007-12-31
				
Swedbank
10 700 000		
9 330 539
Nordea
49 792 600		
60 492 600
Stadshypotek
51 821 400		
51 821 400
		
112 314 000		
121 644 539
				
Genomsnittlig räntesats:
4,25%		
4,62%
Genomsnittlig bindningstid:
2,2 år		
2,5 år
				
Låneomsättning 2008:
26 321 400		
Planmässiga amorteringar 2008:
0		
				
Nedanstående diagram visar framtida lånekonverteringar. 			
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Not 32 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
				
		
2007-12-31		
				
Upplupna kostnader			
Upplupna utgiftsräntor
317 370		
Upplupna driftskostnader
918 329		
Upplupna semesterlöner
275 685		
Fastighetsskatteskuld
-		
Upplupen tomträttsavgäld
6 806 045		
Övriga upplupna kostnader
359 303		
Förutbetalda intäkter			
Förutbetalda hyresintäkter och årsavgifter 3 054 604		
		
11 731 336		
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2006-12-31
385 521
952 830
364 570
135 114
4 310 650
561 765
4 309 355		
11 019 805
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BEGREPPSFÖRKLARING

Bostadsrättsförening

Omsättningstillgångar

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

Skall i allmänhet kunna omvandlas till pengar
inom ett år.

Årsredovisning

Är i huvudsak de lån som föreningen har.

Långfristiga skulder

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

Kortfristiga skulder

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

1. Förvaltningsberättelsen

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

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

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

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

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

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

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

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

Räntebidrag

Använd den möjligheten!

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

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

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

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

Boendekvalité

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

• Att förvaltningen i sin verksamhet
skall verka för att de i verksamhetsplanen satta målen efterlevs.
• Att förvaltningen vid upphandling
och i övrigt skall verka för god
miljöhänsyn.
Medlemsdemokrati

• Att verka för en god uppslutning på
föreningsstämmor.

MÅL

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

• Att vara ett av de bästa bostadsområdena i Göteborg och bidraga till en
levande stadsmiljö.

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

• Att vid behov via rådgivande
medlemsenkäter få en bättre grund
för väl förankrade beslut.

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

• Att uppmuntra medlemmarna till att
löpande inkomma med förslag och
synpunkter.

• Att i första hand upplåta ytor till
bostäder med bostadsrätt.

• Att via långsiktig teknisk och ekonomisk planering säkerställa teknisk
hög standard och god ekonomi samt
fortlöpande fastighetsförädling.
• Att den egna förvaltningen skall
hålla en hög kvalité och servicenivå
vad gäller ekonomisk, administrativ
och teknisk förvaltning samt fastighetsservice.
• Att föreningen i egenskap av hyresvärd skall erbjuda hyresobjekt med
god standard.
• Att föreningen skall ha en väl
fungerande medlemsdemokrati.
• Att medlemmar och hyresgäster skall
vara väl informerade om föreningens
verksamhet.
• Att föreningen i sin verksamhet skall
verka för god miljöhänsyn.
• Att föreningen i sin verksamhet skall
verka för och iakttaga god etik och
moral.
STRATEGI
Upplåtelseformer

• Att som komplement till upplåtelse
med bostadsrätt, i syfte att skapa en
levande stadsmiljö och god boendekvalité, uthyra lämpliga ytor till
verksamhetslokaler och studentlägenheter.
• Att 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 omfattande tio år.

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

Information

Ekonomisk planering

• Att via föreningsstämmor, informationsmöten, årsredovisning, informationspärm, Masthuggsnytt, informationsbrev och Internet föra ut viktig
information om föreningen och dess
verksamhet.

• Att upprätta och årligen revidera
finansieringsplan omfattande tio år.

Miljö

• Att upprätta och årligen revidera
investeringsplan omfattande tio år.

• Att upprätta och årligen revidera
finanspolicy.
Förvaltning

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

• Att de fastställda etiska riktlinjerna
efterlevs.

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE

		

a)

Stämmans öppnande.

b)

Fastställande av röstlängd.

c)

Val av stämmoordförande.

d)

Val av stämmosekreterare.

e)

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

f)

Val av rösträknare.

g)

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

h)

Framläggande av styrelsens årsredovisning.

i)

Framläggande av revisorernas berättelse.

j)

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

k)

Beslut om resultatdisposition.

l)

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

m)

Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.

n)

Fråga om arvoden åt förtroendevalda.

o)

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

p)

Val av styrelseledamöter och suppleanter.

q)

Val av revisorer och revisorssuppleanter.

r)

Val av valberedning.

s)

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

t)

Stämmans avslutande.
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