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Ordföranden har ordet

Å

rets olika tider har liksom gått i varandra, övergångarna mellan årstiderna har varit lugna.
Det har plötsligt blivit vår, sommar eller höst
utan att någon årstid riktigt gripit tag så att man känt
någon dramatisk skillnad. Vinterkylan kom förvisso
till slut men lyckades inte hålla sig kvar någon längre
tid. Nu när vi närmar oss årsmötet har våren redan
kommit trots att vi bara är i början av april. Skator och
duvor har börjat slåss om bästa plats i trädkronorna.
Måsarna kommer snart att vara de som hörs mest.
Verksamhetsåret har präglats av att vi tagit flera
stora beslut. Jag tänker naturligtvis på de beslut som
fattats om fasaderna och nybyggnationen på Masthuggsterassen. Vi hoppas att Klostergången 7 till 13
blir första huset med den nya färgsättningen.
Det är meningen att detta skall påbörjas i år. Föreningen har lämnat in ansökan om bygglov för genomförande av färgsättning av våra fasader utifrån det
färgförslag som föreningens medlemmar bestämt.
Detaljplanen för Masthuggsterrassen är godkänd och
vi hoppas att byggstart kan ske våren 2013.
De frågor som legat kvar på styrelsens bord har varit hur vi skall lösa balkonginglasningar och markiser.
Frågan om balkongerna har varit med hela tiden vi
diskuterat fasadmålningen. Som ofta tar det minst ett
år att förbereda en stor fråga och när beslut är fattat
av er medlemmar blir det kommande styrelse som får
genomföra det. Så blir det också med frågan om balkonger och markiser. Ni som kommer på årsmötet är
de som bestämmer hur vi skall gå vidare och vilka som
sitter i den styrelse som skall genomföra det som ni
bestämt.
Det är viktigt att så många som möjligt av medlemmarna engagerar sig kring de beslut som tas och att
det erbjuds tillfälle och plats för alla att vara med.
Styrelsen tycker att vi lyckas med detta, för den som
vill finns det möjlighet att påverka. De gånger vi använt oss av enkäter för att få in så många synpunkter
som möjligt har det varit lyckat, de flesta av er har
svarat. Vi kommer att fortsätta använda enkäter. De
möten vi har är inte så välbesökta som vi skulle vilja.
Det kan tolkas på olika sätt, ett är att ni är så nöjda
med det material som skickas ut och att styrelsen
sköter sitt arbete så bra så att det inte är nödvändigt
med möten. Men det kan ju också vara att det känns
som att allt redan är bestämt och att det är därför man
inte kommer. Det kan också vara ren bekvämlighet att
vara passiv. Hur aktiva vi är förändras också över tid,
vet vi som bott här länge. När det kommer en fråga
som är tillräckligt viktig blir det aktivitet. Som när
frågan om kompostering diskuterades för en hel del
år sedan eller fasadmålningen vi beslutade om förra
verksamhetsåret. Styrelsen känner att det finns ett
brett engagemang i de stora frågorna som föreningen
står inför och att de flesta medlemmarna är beredda
att fatta beslut när det kommer till frågor som har stor
ekonomisk betydelse.

Fasadmålningen kommer
att bli ett stort lyft
för fastigheterna,
det kommer att
bli ett lyft för hela
området. Men
räcker det? Nej,
jag tror inte det.
Fortfarande kommer karaktären
att vara dessa
stora fyrkantiga
kolosser som klättrar uppför berget till Masthuggskyrkan. Det har hela tiden funnits något som brutit
av mot detta, som varit en viktig kontrast. Gårdarna
med sin grönska och skillnaderna i hur olika gårdarna
utvecklats. Vad beror detta på, hur har gårdarna blivit
sådana? Naturligtvis är det de människor som bott där
som satt sin prägel på dem. Styrelsen har under året
som varit kallat till möten på en del gårdar. Samtliga
på gården har fått en skriftlig kallelse.
Uppslutningen har varit skiftande men fler än vanligt har kommit på dessa gårdsmöten. Syftet har varit
att ge möjlighet för er medlemmar att träffa någon ur
styrelsen och prata om det som gäller gården. Det har
också varit ett sätt att mäta intresset från er för att få
träffa oss i styrelsen. Vi hoppas att den nya styrelsen
kommer att fortsätta med dessa möten. Det kan mynna ut i att fler engagerar sig i det som vi kanske inte
upplever som någon stor fråga, men som är lika stor
och viktig som frågan om vilken färg vi skall ha på
fasaderna.
Frågan om hur vår närmiljö skall fungera kräver
ett annat engagemang. När det gäller fasaderna är det
någon annan som genomför det vi beslutat, det vill
säga förvaltningen. Om vi skall fortsätta att själva råda
över grönytorna på gården fattar vi besluten och får
själva genomföra det vi beslutat. Gå ut med spade och
hacka i rabatterna, vattna, städa och ta en fika ihop.
Gårdsombuden sätter upp ett anslag i trappuppgången
och vi hjälps alla åt att förbereda sommaren.
Vi tackar från styrelsen gårdsombud, kabel-tvgrupp, kulturförening, vårsalongen, alla på Masthuggsnytt, förvaltning och alla andra som ställer upp.
Alla medlemmar skall ha tack för förtroendet det år
som varit. Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna
till årsmötet.

Ingemar Albertsson
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årets styrelseledamöter. Övre raden från vänster: Ingemar Albertsson, Carin Gadd, Ingvar Ericson, Bimbi Dahne Widerberg, LarsOlof Eckerström. Nedre raden: Mattias Fransson, Sara Kanhede, Fredric Bergström, Thomas Ahlstrand och Mischa Gavrjusjov.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Ordinarie styrelseledamöter		 Styrelsesuppleanter

Ingemar Albertsson, ordförande		 Fredric Bergström
Carin Gadd, vice ordförande		 Thomas Ahlstrand
Ingvar Ericson, sekreterare		 Mischa Gavrjusjov
Bimbi Dahne Widerberg, vice sekreterare			
Lars-Olof Eckerström					
Mattias Fransson					
Sara Kanhede					
Avgående styrelseledamöter		

Avgående styrelsesuppleanter

Ingemar Albertsson		 Fredric Bergström
Carin Gadd		 Mischa Gavrjusjov
Lars-Olof Eckerström					
		

REVISORER

VALBEREDNING

Revisor

Susanne Vallin
Anders Lundmark
Anders Lundqvist
Pelle Berglund

Gunnar Eriksson
KPMG AB
Revisorssuppleant

Björn Trägårdh		
Revisionsbyrån KPMG AB har anmält auktoriserade
revisorn Göran Johansson som huvudansvarig.
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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 växter i samarbete med föreningens trädgårdsmästare.
Föreningen har delats in i fem områden.
Styrelsen har till varje område utsett en
gårdsombudsansvarig. 			
			
			

Områdesindelningen och de gårdsombudsansvariga framgår nedan.
Område

Gårdsombudsansvarig

1 Mattssonsliden
Bimbi Dahne Widerberg
2 Klamparegatan, Rangströmsliden
Mattias Fransson
3 Skepparegången
Lars-Olof Eckerström
4 Fyrmästaregången, Masthuggsliden Sara Kanhede
5 Klostergången, Vaktmästaregången Fredric Bergström
					
Gårdsmöten har hållits på Mattssonsliden, Klostergången och Vaktmästaregången. Till mötena har samtliga boende bjudits in. Gårdsombudsansvariga, gårdsombud och representanter från förvaltningen har medverkat
på mötena. Under 2012 kommer gårdsmöten att hållas på övriga gårdar.		
					

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.
Kabel-tv-gruppen

Gruppen har styrelsens uppdrag att diskutera föreningens programutbud i kabel-tvnätet och framlägga förslag på ändringar till
styrelsen. De har regelbundna träffar med
vår programleverantör Canal Digital. Fredric
Bergström har varit styrelsens representant
i gruppen. Jan Carle, Anders Ocklind, Per
Sjöstrand och Per-Åke Wilhelmsson har ingått i kabel-tv-gruppen under året. 		
				

INTRESSEGRUPPER

Masthuggsnytt

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
genom att vara väl informerade skall kunna
påverka sitt boende. Carin Gadd är styrelsens
representant. Redaktionen består av Birgitta
Edgren, Sanja Peter, Inga Sandberg, Sten
Zackrisson och Peter Sahlberg.		
Redaktör och ansvarig utgivare är Björn
Ohlsson.					
		
				

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.
Bostadsrättsföreningen ger ekonomiskt stöd
till vissa aktiviteter. 		
Följande personer har varit aktiva i kulturföreningen under året. Dan Ottermalm
(ordförande), Bodil Björgan, Solveig Lillenes
(sekreterare), Ann-Marie Rutgersson (kassör),
Berit Pettersson, Karen Andersson, Ingvar
Andersson, Gull-Britt Andersson, Britt Emgard, Karl-Erik Pettersson, Ing-Marie Jonsson
och Peter Sahlberg.				
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PLANERINGS- OCH STYRINSTRUMENT

Planerings- och styrinstrumenten är avsedda att användas av styrelse och förvaltning i den
löpande förvaltningen och vid långsiktig planering av föreningens verksamhet. 			
			
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 som 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 underhållsfond. Underhållsplanen omfattar tio år och
revideras årligen.

Energisparprogram	

Energisparprogrammet syftar till att föreningen aktivt skall verka för kostnadseffektivitet
och efterlevnad av de miljömål som anges
Investeringsplan	
i miljöpolicyn. Programmet innehåller uppFramtida ny- och reinvesteringar finns med
gifter om förbrukningar, föreningens miljöi investeringsplanen. Planen syftar till att erbelastning och de energibesparande åtgärder
hålla planmässighet även för denna typ av
som analyserats. En prioriteringsordning för
åtgärder som ofta uppgår till stora belopp.
de energibesparande åtgärderna har tagits
Investeringsplanen omfattar tjugo år och refram och anges i energisparprogrammet.
videras årligen. 		
					
		

Övre raden: Kjell Johansson förvaltningschef, Sonia Andersen Siirak ekonomiansvarig, Christer Johansson tekniskt ansvarig
t.o.m. februari 2012. Nedre raden: Marianne Tellström förvaltningskontorist, Elisabeth Bensby vik. förvaltningskontorist
(Christina Falk Larsson, föräldraledig under hela 2011) Lars Ohlsson driftsansvarig och Daniel Lindgren, ny tekniskt ansvarig.
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FÖRENINGENS VERKSAMHET

FÖRVALTNING

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.					
		
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 fastigheterna
Stigberget 34:11, 34:14, 34:15, 34:16, 34:17, 34:18, 34:19,
34:20 och 34:21. Tomträttsavgälderna har efter dom i Hovrätten fastställts till 3 225 108 kronor per år under perioden 5 augusti 2005–4 augusti 2025.			
Byggnader

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

1
1
1
2
2
3
4
5
6

077 st		
87 st		
79 st		
4 st		
501 st		
71 st		
20 st		

80 669
2 821
17 002
858

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		307
kök		234
kök		198
kök		 95
kök		 11

st
st
st
st
st
st
st
st
st

Garage		

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

Andra Långgatan 44
Fjällgatan 17

Upplåtelseytor	

Bostadslägenheter		1
Studentbostäder		
Lokaler		
Föreningslokaler		
Garageplatser bil		1
Garageplatser mc		
Parkeringsplatser (ute)		

Fastighetsadresser	

Lägenhetsfördelning
bostadslägenheter

kvm
kvm
kvm
kvm

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
Försäkring

Föreningens fastigheter
har under 2011 varit
försäkrade hos
Moderna Försäkringar.
Försäkringen omfattar
egendom, hyresförlust,
extrakostnad, ansvar,
rättsskydd, olycksfall,
skadeståndsgaranti, styrelseansvar, sanerings- och
husbocksförsäkring, förmögenhetsbrott och krisförsäkring.

Övre raden: Tommy Lundqvist samordningsansvarig, Fredrik Blidö driftstekniskt ansvarig, Gert Lindberg trädgårdsmästare,
Urban Junevik områdesansvarig. Nedre raden: Eric Linger områdesansvarig, Håkan Lindmark områdesansvarig, Janos Lund områdesansvarig, Göran Bewert fastighetsskötare.
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HÄNDELSER UNDER ÅRET

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

STYRELSEN

ÖVERLÅTELSER

Den ordinarie föreningsstämman ägde
rum den 28 april 2011 i Folkets hus på
Olof Palmes Plats. På föreningsstämman var 67 medlemmar närvarande
och 3 medlemmar hade lämnat fullmakt.			

Styrelsen har under året haft 15 ordinarie styrelsesammanträden. Den 2-3
september hade den nya styrelsen en
konferens med huvudinriktning på
föreningens verksamhet och styrinstrument. 				
Den årliga rundvandringen i området
ägde rum den 18 september.		
Styrelsen och förvaltningen har träffat
gårdsombuden den 28 mars och den
17 oktober.			
Skriftlig information om budgeten för
år 2012 har tillställts samtliga medlemmar. Härutöver har budgeten presenterats muntligen på medlemsmöte den
30 november.			
			

Under verksamhetsåret har 90 lägenhetsöverlåtelser ägt rum inom föreningen vilket motsvarar 8 % av
bostadslägenheterna.
			

Extra föreningsstämma

En extra föreningsstämma angående
fasadrenoveringen hölls den 9 mars
2011 i Folkets hus på Olof Palmes
Plats. På den extra föreningsstämman var 237 medlemmar närvarande
och 27 hade lämnat fullmakt. Läs
mer om fasadprojektet under Projekt
och planerat underhåll 2011 och
2012.

ÅRSAVGIFTER

Årsavgifterna höjdes inte under 2011.
			

PROJEKT OCH PLANERAT UNDERHÅLL 2011
Renovering av fasader,
balkonger och nya entrépartier

På den extra föreningsstämman 2011
fattade medlemmarna beslut om ett
nytt röstförfarande mellan de förslag
som lämnats in av KUB Arkitekter och
Arkitekturkompaniet.
Förslaget från Arkitekturkompaniet fick
flest röster och föreningen har därför
lämnat in bygglov för genomförande
av detta förslag till färgsättning och utformning av fasader och balkonger.
Betongrenovering

Renoveringen av garagen på
Klamparegatan (P 3), Kjellmansgatan
och Repslagaregatan är klar.		

Arbetena i Fjällgatans garage kommer att pågå till juli månad 2012.
Renoveringsarbetena omfattar lagning
av betong och armeringsjärn, beläggning av nya tät- och ytskikt samt
målning av väggar, pelare och takytor.
Cykelhus		

Nya cykelhus har byggts vid Skepparegången 20-30 och på baksidan vid
Klamparegatan 11.
		
Hissombyggnad		

Hissarna på Andra Långgatan 44-48,
Mattssonsliden 2-28, Klamparegatan
3-17 och Rangströmsliden 1-7 har
byggts om under 2011.
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Konstgräs på fotbollsplan	

Fotbollsplanen på Klingners plats har i
enlighet med beslut på föreningsstämma försetts med konstgräs.
Gästlägenheter

I enlighet med beslut på föreningsstämman 2009 har två gästlägenheter
på 37 kvm och 43 kvm byggts på
Masthuggsliden 1.		
Tvättstugor			

Tvättstugorna på Rangströmsliden 5,
Masthuggsliden 18, Klostergången 1
och Vaktmästaregången 7 har byggts
om under 2011.			
				

FRAMTIDA UTVECKLING		

PROJEKT OCH PLANERAT UNDERHÅLL 2012
Renovering av fasader,
balkonger och nya entrépartier

Ansökan om bygglov är inlämnad för
genomförande Arkitekturkompaniets
förslag till färgsättning och utformning
av fasader och balkonger.		
Målsättningen är att fasadrenoveringen
skall påbörjas under 2012 med det utvalda provhuset på Klostergången 7-13
och Masthuggets hus.
Balkongerna i området har betongskador i framkant och måste renoveras. I samband med betongrenoveringen monteras nya balkongräcken
och fronter. Tillsammans med Arkitekturkompaniet kommer föreningen
att ta fram förslag till balkongsystem.
Renoveringen omfattar 871 balkonger.
Befintliga entrépartier i aluminium
skall ersättas med nya partier i samband med fasadrenoveringen.		

Passersystem		

Garageportar och slussdörrar i samtliga garage samt dörrar till gemensamma utrymmen som miljörum, grovsoprum, återvinningsrum och mattvättstuga skall förses med beröringsfria
kortläsare. 			
Medlemmar och hyresgäster förses
med kodbärare i form av s.k. taggar
eller brickor. Tanken är att senare
bygga ut detta system till att även
omfatta samtliga entréer.		
Medlemmarna har på föreningsstämma
beslutat att de befintliga paviljongerna
på Masthuggsterrassen skall rivas och
ersättas med nyproduktion av bostäder.
Detaljplan som möjliggör bostadsproduktion har antagits av byggnadsnämnden och vunnit laga kraft.
Byggstart planeras till våren 2013.
			
Ventilation

Nya cykelhus skall byggas på Mattssonsliden 8-16, Vaktmästaregången
1-13 och 2-12.

Fläktarna och aggregaten i området
börjar bli gamla och utslitna vilket gör
att vi har ett stort reinvesteringsbehov. Investeringsplanen innehåller
tidplan för byte. I samband med byte
kommer vi att installera värmeåtervinning där detta är möjligt och
lönsamt. Besparingspotentialen är
stor i form av lägre el- och värmeförbrukning.			
Under 2012 planeras byte av fläktar och aggregat samt installation av
värmeåtervinning på Mattssonsliden 8-28 och Andra Långgatan
44-46.

Samtliga hissar skall byggas om. Nya
växellösa maskiner, ny automatik,
innerdörrar i hisskorgarna samt nya
enheter för överviktsmätning installeras. Under 2012 kommer hissarna på
Klamparegatan 13, Skepparegången
2-30, Fyrmästaregången 2-20 samt hissen i Andra Långgatans garage att byggas om.
		

Göteborgs kommun har sagt upp
hyresrätterna till en lokal (674 kvm)
och fyra lägenheter (209 kvm) på
Klamparegatan 3-5. Lokalen byggs om
till tre lägenheter på 2 rum och kök
(77 kvm) och tre lägenheter på 4 rum
och kök (135 kvm). De fyra lägenheterna på 1 rum och kök genomgår
renovering. Samtliga lägenheter
kommer att säljas och upplåtas med
bostadsrätt.

Masthuggsterrassen		

Cykelhus

Hissombyggnad		

Nya bostadsrätter på
Klamparegatan 3-5
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Ombyggnad av studentrum
till bostadsrätter

Medlemmarna har på föreningsstämmor tagit beslut om att studentkorridorerna skall byggas om till bostadsrättslägenheter. Den kvarvarande
studentkorridoren på Rangströmsliden
3 kommer med start hösten 2012 att
byggas om till sex lägenheter på
2 rum och kök.
ELIXIA Sweden AB	

Föreningen har träffat avtal med
ELIXIA Sweden AB om utbyggnad av
deras lokal på Andra Långgatan 44
med ytterligare c:a 1 000 kvm. Detta
sker genom flyttning av två befintliga
verksamheter och byggnation av nya
lokalytor i bakomliggande garage. Efter
ombyggnad kommer lokalen att uppgå
till c:a 2 630 kvm. 			
				
				
			

FRAMTIDA PLANERAT UNDERHÅLL OCH INVESTERINGAR

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

Underhållsplan	

Det planerade underhållet framgår av föreningens tioåriga underhållsplan. Till det planerade underhållet ansamlas medel via årlig avsättning till föreningens underhållsfond. 		
Underhållsplanen innehåller planerat underhåll uppgående till 87 500 000 kronor. Nedan framgår
de enskilt största posterna.								
				
Åtgärd		
Kostnad			Årtal för genomförande
Fasadrenovering		63 500 000 kronor		
2012-2015
Trapphusrenovering		16 500 000 kronor		
2014-2020
Fasadrenoveringen avser målning och renovering av befintliga plåtar, betongsocklar och fönster.
						
Investeringsplan

Föreningens investeringsplan innehåller projekt i form av ny- eller reinvesteringar. Dessa projekt aktiveras (bokförs som tillgång) och skrivs av under en beräknad nyttjandeperiod. Investeringsplanen
omfattar 20 år. Detta gör att vi har en god framförhållning avseende stora investeringar vilket är av
vikt för vår långsiktiga ekonomiska planering. Investeringsplanen innehåller investeringar uppgående
till 165 000 000 kronor.
De enskilt största posterna framgår nedan. 						
			
Åtgärd			
Kostnad
Årtal för genomförande
Avloppsrenovering		40 000 000 kronor
2017-2019
Balkongrenovering		35 000 000 kronor
2012-2015
Hissombyggnad		 19 500 000 kronor
2012-2013
Takomläggning		
12 000 000 kronor
2020-2025
Ventilation		
33 000 000 kronor
2012-2021
Avloppsrenoveringen avser rörinfodring (invändig plastbeläggning) av befintligt avloppssystem.
Ventilationsåtgärderna avser byte av samtliga fläktar och aggregat samt återvinning av frånluft.
										
		

EKONOMISKA RELATIONSTAL		
			 2011

2010

2009

2008

2007

Årsavgifter 			 599
599
587
572
572
Lån 			
873
873
927 1 107 1 104
Byggnader och markanläggningar		
2 716 2 624 2 607 2 478 2 427
											
		
Relationstalet för årsavgifter anges i kronor per kvadratmeter och avser en genomsnittlig nivå inklusive 				
värme.							
Relationstalen för lån samt byggnader och markanläggningar anges i kronor per kvadratmeter upplåtelsebar
yta. Garageplatser är inte inräknade i dessa ytor.							
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ÅRETS RESULTAT
Föreningen redovisade 2011 en vinst på 4 108 435 kronor. 				
Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt bokslutskommentarer.							
									
Förslag till vinstdisposition					

Till årsstämmans förfogande står enligt balansräkningen:			
Balanserad vinst från föregående år				
Avsättning till föreningens underhållsfond				
Lyft ur föreningens underhållsfond				
Årets vinst				
				
				
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så
att i ny räkning överföres				
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19 476 345
-6 000 000
4 854 979
4 108 435
22 439 759

22 439 759
22 439 759

Förvaltningschefen har ordet

F

öreningens hus färdigställdes 1967-1971 och är
följaktligen 40-45 år gamla.
Byggnaderna samt de tekniska systemen och
installationerna har ökande behov av underhåll eller
byte.
Föreningen kommer under de närmaste åren att
genomföra planerat underhåll och projekt som tillsammans uppgår till betydande belopp. Den tioåriga
underhållsplanen innehåller planerat underhåll uppgående till 87 500 000 kronor. Investeringsplanen
som omfattar 20 år innehåller ny- och reinvesteringar
uppgående till 165 000 000 kronor.
Fasaderna skall målas om och förses med nya infästningspunkter. Balkongerna skall renoveras samt
förses med nya räcken och fronter. Entrépartier i aluminium kommer att ersättas med nya partier.
Samtliga hissar i området skall genomgå ombyggnad med byte till växellösa hissmaskiner, ny automatik, innerdörrar i hisskorgar för undvikande av klämrisk samt installation av ny överviktsmätning.
Under 2012 kommer vi att påbörja moderniseringen av ventilationssytemen. Fläktarna och aggregaten
börjar bli slitna och kommer att bytas ut till mer effektiva och energisnåla enheter. I samband med bytet
kommer vi att installera system för värmeåtervinning
där detta är möjligt. Besparingspotentialen är stor
vilket gör att åtgärderna är högprioriterade i föreningens energisparprogram.
Masthuggsterrassen skall genomgå en stor förändring med rivning av paviljongerna och nyproduktion
av bostäder.
Renoveringen av avloppssystemen i form av relining (invändig plastbeläggning) skall enligt investeringsplanen påbörjas 2017.

behov av årsavgiftsuttag
och ligger till grund för de
beräknade höjningsbehoven.
De fungerar även som en
resultatmässig buffert vilket
kan vara värdefullt i en projektintensiv fas.
Styrelsens mål är att över
tid hålla jämna årsavgiftsnivåer utan stora svängningar. Målsättningen är att
höjningar skall ske med god
framförhållning och stegvis
utan stora höjningar enstaka
år. Dessa mål och vetskapen
om de höjningsbehov som föreningen har inom en
snar framtid gör att styrelsen valt att inte genomföra
tillfälliga sänkningar av årsavgifterna.
Föreningen har tidigare direkt efter varje räkenskapsårs slut överfört föregående års upplåtelseavgifter till föreningens underhållsfond. Årsredovisningslagen (5 kap 15§) anger att upplåtelseavgifter
är bundet eget kapital. Bokföringsnämndens (BFN)
tolkning av detta är att upplåtelseavgifter inte kan tas
i anspråk för att möta kostnader för planerat underhåll utan skall förbli bundet eget kapital.
Avsättningen till underhållsfonden är planmässig och målsättningen är att avsättningen inte skall
variera mycket mellan olika år. Storleken på upplåtelseavgifterna varierar stort mellan åren. I det fall överföring sker utöver den årliga planmässiga avsättningen medför detta att avsättningen till fonden överstiger det planerade behovet. Detta kan mötas med
minskad avsättning under en period vilket försvårar
en jämn planmässig avsättning. En tillfälligt minskad
avsättning leder till ökade balanserade vinstmedel.
Det finns fördelar med att inte föra över upplåtelseavgifter till föreningens underhållsfond. Styrelsen
har därför tagit beslut om att upplåtelseavgifter skall
bokföras enligt BFNs tolkning.
Syftet med planmässigheten i verksamheten och
målsättningen att undvika stora variationer avseende
årsavgiftsnivåer och avsättningar är viktiga för att
föreningen över tid skall kunna säkerställa en rättvis
ekonomisk fördelning mellan medlemmarna.

Föreningens ekonomi är god vilket skapar bra förutsättningar och en ekonomisk trygghet när vi nu går
in i en kostnadsintensiv period.
Värdet på föreningens byggnader och markanläggningar är med pågående ombyggnader bokförda till
293 302 716 kronor. Det verkliga värdet kan med
taxeringsvärdet som utgångspunkt grovt beräknas till
1 488 266 000 kronor.
Föreningens låneskuld uppgår till 88 500 000 kronor. Låneskulden är låg sett både till det bokförda
och verkliga värdet på föreningens byggnader och
markanläggningar.
Finansieringsplanen visar vilken ekonomisk effekt
som det planerade underhållet samt de ny- och reinvesteringar som planeras beräknas få för föreningens medlemmar. Enligt våra beräkningar kommer
föreningen att kunna genomföra dessa åtgärder utan
kraftiga höjningar av årsavgifterna. Vi räknar med
årliga höjningsbehov på c:a 2 %. Alla planer av detta
slag innehåller en hel del osäkerhetsfaktorer som kan
förändra höjningsbehoven.
En bostadsrättsförening skall arbeta efter en
självkostnadsprincip och det måste finnas tydliga
mål med de medel som ansamlas. Föreningens balanserade vinstmedel har ökat under några år. Med
det förslag till vinstdisposition som styrelsen föreslår
kommer de balanserade vinstmedlen att öka med ytterligare 2 963 414 kronor till 22 439 759 kronor.
De balanserade vinstmedlen minskar föreningens

Förvaltningen har haft en del omsättning på personal. Christer Johansson (tekniskt ansvarig) har
gått i pension. Sonia Andersen Siirak (ekonomiansvarig) och Jonas Engström (områdesansvarig fastighetsskötare) har sagt upp sina anställningar. Vi har
anställt Daniel Lindgren som tekniskt ansvarig, Olga
Nabugodi som ekonomiansvarig och Janos Lund som
områdesansvarig fastighetsskötare på Klostergången
och Vaktmästaregången.
Vi har en spännande tid framför oss med delvis
ny personal och många intressanta projekt och
utmaningar.

Kjell Johansson
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RESULTATRÄKNING

RÖRELSENS INTÄKTER		

2011

2010

Bostadsrätter
Not 1
46 777 007		 46 458 799
Hyreslägenheter
Not 2
2 378 186		
2 536 781
Studentbostäder
Not 3
3 690 821		
3 652 567
Lokaler
Not 4
13 066 874		
11 454 294
Garage och parkeringsplatser
Not 5
6 994 776		
7 724 991
Gemensamhetslokaler		
142 930		
136 750
Besöksparkeringar		
1 687 215		
1 491 505
Kabel-tv		
930 233		
977 925
Övriga intäkter
Not 6
421 084		
547 202
		
76 089 126		 74 980 814

			
		
RÖRELSENS KOSTNADER
Förbrukningsavgifter				

Fastighetsel
Not 7
-4 322 098		
-4 134 314
Fjärrvärme
Not 8
-10 932 802		 -12 525 552
Vatten
Not 9
-1 950 326		
-2 037 564
Sophämtning		
-1 317 732		
-1 196 513
		
-18 522 958		 -19 893 943
		
Löpande underhåll				

Löpande underhåll
Not 10
-10 267 077		 -9 214 922
		
-10 267 077		
-9 214 922
		
Planerat underhåll				

Planerat underhåll
Not 11
		

-4 854 979		 -3 831 356
-4 854 979		
-3 831 356

Övriga kostnader				

Tomträttsavgäld
Not 12
Samfällighetsavgift
Not 13
Fastighetsskatt
Not 14
Fastighetsavgift
Not 15
Fastighetsförsäkring		
Styrelse- och revisionskostnader
Not 16
Förvaltning
Not 16
Fastighetsskötsel
Not 16
Städning		
Kabel-tv		
Övriga externa kostnader
Not 17
		

-3 225 108		
-3 225 108
-230 682		
-297 924
-1 232 000		
-1 232 000
-1 515 528		
-1 486 428
-423 752		
-415 000
-526 529		
-531 956
-4 174 976		
-3 778 818
-5 208 285		
-5 274 673
-1 723 375		
-1 416 146
-1 154 289		
-1 169 027
-4 891 162		 -4 903 152
-24 305 686		 -23 730 232

Rörelseresultat före avskrivningar		

18 138 426		
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18 310 362

		

2011		

2010

			
Avskrivningar 				

Avskrivningar byggnader och markanläggningar		
Avskrivningar maskiner och inventarier		
Avskrivningar Masthuggsterrassen		
		

-10 037 856		
-373 923		
-195 896		
-10 607 675		

-9 337 259
-373 923
-195 896
-9 907 079

Rörelseresultat efter avskrivningar		

7 530 751		

8 403 284

				
Finansiella intäkter och kostnader				

Ränteintäkter		
91 238		
45 341
Räntekostnader
Not 18
-3 513 554		
-2 582 736
Räntebidrag		
-		
846
		
-3 422 316		
-2 536 549
Resultat efter finansiella intäkter och				
kostnader		
4 108 435		
5 866 735
Not 19
-		
				

Inkomstskatt

ÅRETS RESULTAT		

4 108 435		

-

5 866 735
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR		
2011-12-31		
2010-12-31
				

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar				

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

275 253 926		
18 048 790		
613 592		
293 916 308		

265 983 351
9 942 408
987 515
276 913 274

Finansiella anläggningstillgångar				

Masthuggsterrassens samfällighet
Not 23
Andelar
Not 24
		

Summa anläggningstillgångar		

593 919		
10 000		
603 919		

294 520 227		

789 815
10 000
799 815

277 713 089

		
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar				

Avgifts- och hyresfordringar		
16 696		
179 903
Övriga kortfristiga fordringar		
905 281		
966 096
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Not 25
1 230 360		
1 722 560
		
2 152 337		
2 868 559
4 955 350		
4 604 260		

4 955 350
10 544 886

Summa omsättningstillgångar		

11 711 947		

18 368 794

SUMMA TILLGÅNGAR		

306 232 174		

296 081 884

Hyreslägenheter
Kassa och bank

Not 26
Not 27

EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital
Bundet eget kapital				

Grundavgifter
Not 28
Upplåtelseavgifter
Not 29
Föreningens underhållsfond
Not 30
Fond för konstnärlig utsmyckning
Not 31
		

93 096 462		
24 645 493		
60 619 153		
527 768		
178 888 876		

92 816 220
20 716 803
59 474 132
527 768
173 534 923

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

19 476 345		
-6 000 000		
4 854 979		
4 108 435		
22 439 759		

15 778 254
-6 000 000
3 831 356
5 866 735
19 476 345

Fritt eget kapital				

Summa eget kapital		

201 328 635		

193 011 268

Skulder
Långfristiga skulder				

Skulder till kreditinstitut
Not 32
88 500 000		
88 500 000
		
88 500 000		
88 500 000
Kortfristiga skulder				

Leverantörsskulder		
9 591 061		
7 585 395
Övriga kortfristiga skulder		
707 457		
801 559
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Not 33
6 105 021		
6 183 662
		
16 403 539		
14 570 616

Summa skulder		

104 903 539		

103 070 616

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

306 232 174		

296 081 884

				
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser				
Ställda säkerheter				

Fastighetsinteckningar		

117 795 441		

Ansvarsförbindelser				

FASTIGO		
113 524		
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117 795 441
108 319

KASSAFLÖDESANALYS
2011		 2010
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster
4 108 435		
5 866 735
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
10 607 675		
9 907 079
			
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 			
förändringar av rörelsekapital
14 716 110		
15 773 814
			
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Ökning (-) / Minskning (+) av hyreslägenheter
-		
712 469
Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar
880 028		
2 021 286
Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder
1 669 117		 -8 843 972
Kassaflöde från den löpande verksamheten
17 265 255		
9 663 597
			
Investeringsverksamheten 			
Förvärv av anläggningstillgångar
-27 414 813		
-18 829 056
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-27 414 813		
-18 829 056
			
Finansieringsverksamheten			
Ökning av grundavgifter
280 242		
470 351
Ökning av upplåtelseavgifter
3 928 690		
9 063 573
Amortering av låneskulder
-		 -5 492 600
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
4 208 932		
4 041 324
			
Likvida medel			
Årets kassaflöde
-5 940 626		
-5 124 135
Likvida medel vid årets början
10 544 886		 15 669 021
Likvida medel vid årets slut
4 604 260		
10 544 886
			
Tilläggsupplysningar			
			
Betalda räntor och erhållen utdelning			
Erhållen ränta
91 238		
45 341
Erlagd ränta
3 572 680		
3 317 399
			
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet			
Avskrivningar av tillgångar
10 607 675		
9 907 079
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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.				
								

Redovisning av intäkter				

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

Avskrivningsprinciper

				
Avskrivningar enligt plan baseras på anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärden och			
fördelas över den beräknade nyttjandeperioden. 				
Samtliga avskrivningar på byggnader, markanläggningar, maskiner och inventarier sker enligt 			
linjär avskrivningsplan.				
Följande avskrivningstider har tillämpats:				
										

Byggnader och markanläggningar				

Ursprunglig anskaffning
Nyanskaffningar

143 år		
3-50 år		
3-20 år		

Maskiner och inventarier

Not 1

Bostadsrätter			

Not 2

Hyreslägenheter			

Not 3

Studentbostäder			

Not 4

Lokaler			

Not 5

Garage och parkeringsplatser

Årsavgifterna höjdes inte under 2011.
			

Hyrorna för hyreslägenheterna höjdes per den 1 april 2011 med i genomsnitt 2 %.		
			
Hyrorna för studentbostäder höjdes per den 1 april 2011. Studentlägenheternas 			
hyror höjdes med i genomsnitt 2,25 %. Hyrorna för studentrummen höjdes med 			
i genomsnitt 2,5 %.			

Föreningen hade per den 31 december 2011 vakanta lokaler på 1 634 kvm. 			
De befintliga paviljongerna på Masthuggsterrassen skall ersättas med nyproduktion		
av bostäder. I paviljongerna finns vakanta ytor på 896 kvm som inte kommer att 			
hyras ut.			
				
Per den 31 december 2011 var 208 st garageplatser för bilar outhyrda. Antalet 		
outhyrda platser för motorcyklar uppgick till 23 st. Den höga vakansgraden förklaras
av våra behov av evakueringsplatser i samband med renovering av garagen på
Klamparegatan, Fjällgatan, Kjellmansgatan och Repslagaregatan. 			

			
Not 6 Övriga intäkter
Stora poster:
Pantsättningsavgifter
Överlåtelseavgifter
Nycklar
Påminnelseavgifter
Förvaltningsuppdrag
Ersättning för juridiska kostnader
Övrigt
		

2011		
77 080		
83 460		
28 864		
18 853		
115 600		
17 210		
80 017		
421 084		
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2010
115 798
103 905
30 432
20 204
115 600
94 996
66 267
547 202

MWh

Not 7

Fastighetsel			

Föreningen upphandlar grön el till en extra kostnad på 0,80 öre/kWh, exklusive			
moms.			
Elförbrukningen har minskat med 1,1 % jämfört med föregående år. Från 2007			
har förbrukningen minskat med 5,4 %.
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MWh

Not 8

Fjärrvärme		

Den normalårskorrigerade förbrukningen för 2011 har vid en jämförelse med
föregående år ökat med 3,3 %. Vid en jämförelse av energiförbrukning mellan
år används alltid normalårskorrigerade förbrukningstal. Detta för att kunna jämföra
månader och år med olika utetemperaturer.			
År 2011 var vid en graddagsjämförelse 13 % varmare än ett normalår medan 2010
var 21 % kallare än ett normalår. 			
Nedanstående diagram visar hur den normalårskorrigerade (vänstra stapeln) och
verkliga (högra stapeln) förbrukningen förändrats sedan 2007.		
Den normalårskorrigerade förbrukningen har sedan 2007 minskat med 8,1 %.
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Not 9

Vatten			

Förbrukningen av vatten har ökat med 3,2 % jämfört med föregående år.
Vattenförbrukningen har minskat med 17,2 % från 2007.						
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Not 10 Löpande underhåll			

Det löpande underhållet består av planmässigt löpande underhåll men utgörs
till största delen av oförutsett underhåll.			
				
Konton överstigande 300 000 kronor:
2011		
2010
				
Bostadsrätter
−863 944		
−923 979
Studentlägenheter
−486 194		
Lokaler
−1 281 246		
−1 738 603
Entréer och trapphus
−503 067		
−438 906
Tvättstugor
−741 445		
−479 891
Vatten och avloppssystem
-		
−380 350
Ventilationssystem
−545 341		
−452 080
Fasad
−370 144		
−427 542
Markytor
−755 189		
−332 300
Planteringar
−697 680		
Övrig utrustning
−698 498		
−736 024
Garage
−820 194		
−835 212
Övriga konton
−2 504 135		 −2 470 035
		
−10 267 077		
−9 214 922
				

Not 11 Planerat underhåll			

Planerat underhåll är underhåll som ingår i föreningens underhållsplan. Till detta
underhåll görs årliga avsättningar.			
				
		
2011		
2010
				
Gemensamhetslokaler
−697 347		
−48 224
Tvättstugor
−2 250 125		
−2 085 582
Vatten och avloppssystem
-		
−1 064 617
Ventilation
−868 009		
−416 013
Garage
-		
−216 920
Värmesystem
-		
Fönster
−1 039 498		
		
−4 854 979		
−3 831 356
				

Not 12 Tomträttsavgäld			

Föreningens årliga tomträttsavgälder för perioden 5 augusti 2005 - 4 augusti 2025
är fastställda till 3 225 108 kronor. 			
				

Not 13 Samfällighetsavgift			

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

Not 14 Fastighetsskatt			

Fastighetsskatt utgår för lokaler och uppgår till 1 % av taxeringsvärdet.
				
		
2011		
2010
Fastighetsskatt
−1 232 000		 −1 232 000
		
−1 232 000		 −1 232 000
				

Not 15 Fastighetsavgift			

		Fastighetsavgiften för bostäder uppgår 2011 till 1 302 kronor per lägenhet dock
högst 0,4 % av taxeringsvärdet.			
				
		
2011		
2010
Fastighetsavgift
−1 515 528		 −1 486 428
		
−1 515 528		 −1 486 428
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Not 16 Styrelse och personalkostnader			

Styrelse- och revisionskostnader, förvaltning och fastighetsskötsel inkluderar
arvoden till förtroendevalda och löner till anställd personal.		
				
		
2011		
2010
Medeltalet anställda
14 st		
14 st
Kvinnor
21 %		
21 %
Män
79 %		
79 %
				
Löner och ersättningar			
Styrelsearvode
−206 490		
−215 072
Föreningsvald revisor
−21 884		
−20 979
Övriga anställda
−5 337 882		 −5 409 501
		
−5 566 256		
−5 645 552
				
Sociala kostnader
−1 793 323		
−1 832 215
Pensionskostnader
−635 636		 −656 122
		
−7 995 215		
−8 133 889
				
Föreningen hade under semesterperioden fyra personer anställda som extrapersonal
inom driften. Tolv ungdomar som är boende i området var under sommaren anställda
under tre veckor var. Angivna löner och ersättningar inkluderar extraanställd personal
men de är inte inräknade i medeltalet anställda.		
				

Not 17 Övriga externa kostnader			

				
Stora poster:
2011		
2010
Besiktningskostnader
−160 939		
−93 354
Bevakning
−340 180		
−349 416
Hisservice
−326 233		
−546 430
IT-tjänster
−28 495		
−86 874
Konsultarvoden
−399 256		
−717 296
Juridiska arvoden
−70 594		
−54 239
Transportmedel, maskiner, verktyg
−694 481		
−703 969
Data
−113 123		
−215 560
Annonsering
−298 382		
−252 962
Kontorsmaterial och trycksaker
−180 955		
−132 078
Tele
−179 013		
−201 571
Årsredovisning och föreningsstämmor
−173 975		
−134 255
Masthuggsnytt
−287 290		
−224 306
Övrigt
−1 638 246		 −1 190 842
		
−4 891 162		
−4 903 152
				

Not 18 Räntekostnader			

Räntekostnaderna har ökat beroende på högre marknadsräntor och att räntesäkring
skett. Mer information finns under not 32. 			
				

Not 19 Inkomstskatt 			

Föreningen har efter omprövningsbeslut ett outnyttjat underskott uppgående till
69 958 231 kronor avseende inkomståret 2010.			
				

Not 20 Byggnader och markanläggningar			

				
		
2011-12-31		 2010-12-31
Byggnader			
Ackumulerade anskaffningsvärden:			
Vid årets början
384 316 701		 373 209 418
Årets försäljningar
−10 708		
Årets anskaffningar
18 842 888		 11 107 283
		
403 148 881		 384 316 701
Ackumulerade avskrivningar:			
Vid årets början
−118 562 070		 −109 227 173
Årets avskrivningar
−9 987 867		 −9 334 897
		
−128 549 937		 −118 562 070
				
Bokfört värde byggnader
274 598 944		265 754 631
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Markanläggningar			
Ackumulerade anskaffningsvärden:			
Vid årets början
337 500		
337 500
Årets anskaffningar
476 250		
		
813 750		
337 500
Ackumulerade avskrivningar:			
Vid årets början
−108 780		 −106 417
Årets avskrivningar
−49 988		
−2 363
		
−158 768		 −108 780
				
Bokfört värde markanläggningar
654 982		
228 720
				
Bokfört värde byggnader och
275 253 926		265 983 351
markanläggningar			
					
Taxeringsvärde:
2011		 2010
Byggnader bostäder
641 000 000		 641 000 000
Byggnader lokaler
105 000 000		 105 000 000
Mark bostäder
352 000 000		 352 000 000
Mark lokaler
18 200 000		
18 200 000		
1 116 200 000		 1 116 200 000
				

Not 21 Pågående ombyggnad			

		Pågående arbeten resultatavräknas eller aktiveras i takt med färdigställande.
				
		
2011-12-31		2010-12-31
				
Pågående lägenhetsförsäljning
981 862		
Masthuggsterrassen
928 244		
717 048
Nya bostadsrättslägenheter
1 230 253		 4 817 049
Tätningsarbeten
-		
595 297
Cykelhus
11 234		
193 749
Ventilation
432 557		 1 504 672
Ombyggnad lokal
3 753 116 		
358 947
Hissombyggnad
-		
815 441
Garagerenovering
9 819 881		
123 240
Försäkringsskador
448 033 		
626 834
Gästlägenheter
-		
37 893
Fasadrenovering
117 956 		
Balkongrenovering
152 238 		
152 238
Passersystem
173 416 		
		
18 048 790		 9 942 408
				

Not 22 Maskiner och inventarier			

				
		
2011-12-31		2010-12-31			
Ackumulerade anskaffningsvärden:			
Vid årets början
11 072 225		 9 998 871
Årets anskaffningar
-		
1 073 354
		
11 072 225		 11 072 225
Ackumulerade avskrivningar:			
Vid årets början
−10 084 709		 −9 710 786
Årets avskrivningar
−373 924
−373 923
		
−10 458 633		−10 084 709
				
Bokfört värde
613 592		
987 515
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Not 23 Masthuggsterrassens samfällighetsförening		

Föreningen är medlem i Masthuggsterrassens samfällighetsförening som förvaltar
hiss, trappa och terrass vid Masthuggstorget och Masthuggsterrassen.
				
Föreningen har bidragit till samfällighetsföreningens ombyggnad av hiss, trappa
och markytor.			
				
		
2011-12-31		2010-12-31		
Ackumulerade anskaffningsvärden:			
Vid årets början
1 958 962		
1 958 962
Årets anskaffningar
		
		
1 958 962		
1 958 962
Ackumulerade avskrivningar:			
Vid årets början
−1 169 147		
−973 250
Årets avskrivningar
−195 896		
−195 896
		
−1 365 043		 −1 169 147
				
Bokfört värde
593 919		
789 815
				

Not 24 Andelar			

				
		
2011-12-31		2010-12-31				
Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk 			
Förening
10 000		 10 000
		
10 000		
10 000
				

Not 25 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		

				
		
2011-12-31		2010-12-31
Förutbetalda kostnader			
Försäkringspremie
-		
423 752
Kabel tv
280 704		
301 683
Tomträttsavgäld
806 277		
806 277
Samfällighetsavgift
60 290		
72 259
Övrigt
67 828		
103 328
Upplupna intäkter			
Lönebidrag
15 261		
15 261
		
1 230 360		
1 722 560
				

Not 26 Hyreslägenheter 			

		Föreningen köpte 121 lägenheter av Riksbyggen den 1 juli 1996. Sedan köpet
har föreningen sålt 78 lägenheter. Vid bokslutet var 43 lägenheter kvar som
hyresrätter till ett bokfört anskaffningsvärde på 4 955 350 kronor. Under året
har inga hyreslägenheter sålts. 			
				
				

Not 27 Kassa och bank			

		
2011-12-31		2010-12-31
				
Handkassa
17 112		
14 202
Kreditkortsautomat
1 700		
Nordea
4 557 629		 10 503 983
Swedbank
27 819		
26 701
		
4 604 260		
10 544 886
				
Föreningen har en checkräkningskredit hos Nordea på 3 000 000 kronor som per
den 31 december 2011 var outnyttjad.			
				

Not 28 Grundavgifter			

		Grundavgift (insats) är den kapitalinsats som en bostadsrättshavare betalar till
föreningen när bostadsrätten upplåts första gången. Grundavgift utgår både vid upplåtelse av nya lägenheter och av lägenheter som tidigare upplåtits med hyresrätt.
				
Föreningen har under året sålt fem nyproducerade lägenheter på Klamparegatan 13
med bostadsrätt. Grundavgifterna för dessa lägenheter uppgick till 280 242 kronor.
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Not 29 Upplåtelseavgifter			

		Upplåtelseavgift är en särskild avgift som en bostadsrättsförening utöver grundavgift
(insats) kan ta ut när en bostadsrätt upplåtes. 			
		Föreningen har under året sålt fem nyproducerade lägenheter på Klamparegatan 13
med bostadsrätt. Upplåtelseavgifterna uppgick till 3 928 690 kronor.
		Föreningen har tidigare direkt efter varje räkenskapsårs slut överfört föregående års
upplåtelseavgifter till föreningens underhållsfond. 		
		Årsredovisningslagen (5 kap §15) anger att upplåtelseavgifter är bundet eget kapital.
Bokföringsnämndens (BFN) tolkning av detta är att upplåtelseavgifter inte kan tas i
anspråk utan skall förbli bundet eget kapital. 			
		Föreningens styrelse har beslutat att bokföra upplåtelseavgifter enligt BFNs tolkning.
Det finns fördelar med att inte föra över upplåtelseavgifterna till underhållsfonden.
				

Not 30 Föreningens 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 resultaträkningen. Detta gäller även vid ianspråktagande av medel.
				
Den planmässiga avsättningen till föreningens underhållsfond uppgick under 2011
till 6 000 000 kronor. Lyftet ur föreningens underhållsfond med 4 854 979 kronor
motsvarar det planerade underhållet under året.		
				
		
2011-12-31		2010-12-31
Behållning vid årets början
59 474 132		 57 305 488
Planmässig avsättning
6 000 000		
6 000 000
Lyft ur föreningens underhållsfond
−4 854 979		 −3 831 356
		
60 619 153		
59 474 132
				
Enligt underhållsplanen kommer under de närmaste tio åren lyften ur fonden att
variera mellan 0 och 27 500 000 kronor.			
				
					
Nedan framgår behållningen i underhållsfonden med ovan angivna planerade
förutsättningar.			
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Not 31 Fond för konstnärlig utsmyckning			

				
		
2011-12-31		2010-12-31
Behållning vid årets början
527 768		
527 768
Avsättning föregående års vinst
-		
		
527 768		
527 768
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2020

2021

Not 32 Skulder till kreditinstitut			

				
		
2011-12-31		2010-12-31
Swedbank
10 700 000		 10 700 000
Nordea
56 550 000		 44 300 000
Stadshypotek
21 250 000		 33 500 000
		
88 500 000		
88 500 000
				
Föreningen har valt kort (3 månader) räntebindning för en stor del av lånen. Räntesäkring för lån med kort räntebindning har skett genom derivat i form av ränteswapar.
				
Nedan framgår genomsnittlig ränta och räntebindningstid för lånen.
Genomsnittlig räntesats:		
Genomsnittlig bindningstid:
Långivare
Nordea
Nordea
Nordea
Nordea
Stadshypotek
Stadshypotek
Swedbank

Räntesats
2,73%
2,73%
2,73%
3,55%
4,06%
3,63%
4,91%

3,35 %		
0,93 år
Räntebindning
3 månader
3 månader
3 månader
2015-03-18
2012-01-31
2015-07-30
2012-06-15

Kapitalbindning
2012-12-31
2012-12-31
2012-12-31
2015-03-18
2012-01-31
2015-07-30
2012-06-15

Belopp
15 000 000
20 000 000
12 250 000
9 300 000
10 000 000
11 250 000
10 700 000

Kronor

				
Nedanstående diagram visar räntebindning för föreningens lån. 		
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Föreningen har utöver räntesäkring genom längre räntebindning av lån även
tecknat ränteswapar. Under 2011 var 35 000 000 kronor av låneskulden räntesäkrad
med ränteswapar. Föreningen har under 2012 räntesäkrat ytterligare 32 950 000
kronor via tecknande av ränteswapar.			
				
Ränteswap
Räntesats
Förfallodag
Belopp
Marknadsvärde
Nordea
3,51%
2017-06-30
15 000 000
-1 224 413
Nordea
3,63%
2020-06-30
20 000 000
-2 260 709

				
Nedan framgår föreningens genomsnittliga ränta och räntebindningstid per den
31 december 2011 när effekterna av tecknade ränteswapar inkluderats.
				
Genomsnittlig räntesats:
3,88 %		
Genomsnittlig bindningstid:
3,73 år		
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Kronor

Nedanstående diagram visar föreningens räntebindning med ränteswapar.
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Not 33 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		

				
		
2011-12-31		 2010-12-31
Upplupna kostnader			
Räntekostnader
217 794		
273 482
Driftskostnader
849 176		
750 000
Semesterlöner
294 176		
333 934
Arvoden
114 187		
110 978
Sociala avgifter
128 304		
103 357
Övriga kostnader
103 869		
114 307
				
Förutbetalda intäkter			
Hyresintäkter och årsavgifter
4 397 515		
4 497 607
		
6 105 021		
6 183 665
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2019

2020
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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.
Långfristiga skulder

Är i huvudsak de lån som föreningen har.

Årsredovisning

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).
Under eget kapital redovisas grundavgifter,
reserveringar samt disponibla vinstmedel.
4. Revisionsberättelsen

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

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 underhållsfond

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!

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.
MÅL

• Att i första hand upplåta ytor till
bostäder med bostadsrätt.
• Att föreningen skall ha en väl
fungerande medlemsdemokrati.
• Att vara ett av de bästa bostadsområdena i Göteborg.
• Att verka för en levande och trygg
stadsmiljö.
• 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 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 föreningen i egenskap av hyresvärd skall erbjuda hyresobjekt med
god standard.
• Att extern uthyrning skall ske på
kommersiell grund.
• Att bostadslägenheter som idag upplåtes med hyresrätt snarast möjligt
övergår till bostadsrätt.

Medlemsdemokrati

Ekonomisk planering

• Att verka för en god uppslutning på
föreningsstämmor.

• Att årligen revidera finansieringsplanen omfattande tio år.

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

• Att årligen revidera finanspolicyn.

• Att via gårdsombud och arbetsgrupper verka för en väl fungerande
medlemsdemokrati.
• Att vid behov via rådgivande medlemsenkäter 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, informationsmöten, årsredovisning, 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 hyresgäster.
• Att vid behov revidera föreningens
trivselregler.
• Att skapa ett boende som är attraktivt och väl fungerande för alla.

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.
• 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.

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

Miljö

• Att aktivt verka för utveckling av
stadsdelen och föreningens närområden.

• Att följa de etiska riktlinjer som anges i styrelsens arbetsordning.

• Att i enlighet med medlemmarnas
önskemål tillhandahålla gemensamhetslokaler 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 investeringsplanen omfattande tjugo år.
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• Att vid behov revidera miljöpolicyn.
Etik

DAGORDNING VID FÖRENINGSSTÄMMA

		

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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