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Budgeten är lagd  
 

På styrelsemötet i november fastlades budgeten 2019-2023, samt beslutet att inte göra någon 
justering av avgifterna inför 2019. 
Som vi skrev i förra numret av vår tidning hade vi några öppna  poster. Alla är inte utredda; bl.a vet vi 
ännu inte omfattningen av den värme-/ventilationsgenomgång som ligger planlagd. Ingen höjd är 
därför tagen för denna i skrivande stund, men ett återbesök till  budgeten kommer att göras så snart vi 
har fakta på bordet. 
 
Nedanstående kan ses som kommentarer till sifferdelen längre ner: 
 
Intäkter: totalt summerar intäktssidan till c 25,4 miljoner kr vilket jämfört med 2017 är en ökning med 
ca 5% ökning.  Lokalhyrorna är uppräknade med index jmf dagens intäkt. Garagelatser enligt dagens 
debitering medan mer osäkra poster (som gästrum och föreningslokal) bygger på ett snitt över fem år 
tillbaka i tiden. Elavgifterna är den som vi hade i halvårsbokslutet – dessaåterfinns både som 
kostnader och som intäkter i och med att vi har IMD-el, detsamma gäller kostnader för vatten 
(affärslokerna betalar för sina kostnader).  
Fastighetsskatten ökar i och med att det kommer ett nytt taxeringsvärde 2019, posten återfinns både 
som intäkt och kostnad eftersom vi belastar affärslokalerna med deras del. 
 
Kostnader: Här finns flera underrubriker sombygger upp de olika  kostnadsslagen; 
Fastighetskostnader; här finner vi personalkostnader (oförändrat), Fastighetsskötsel och städ har 
högre kostnader i grundavtalen och något mindre i extrabeställningar (här ligger ofta ändrade 
frekvenser och förändrade poster med) – totalt en ökning från ca 1,7 miljoner kr till ca 1,9 miljoner kr. 
Reparationer är alltid svårt att förutse, och vi lägger planen på en totalnivå, uppskattad till ca 1,7 milj 
kr. El kostnaderna har ökat men tack vare föreningens lösning med IMD-el har effekterna mot oss 
boende inte känts av, däremot är en justering uppåt trolig för att kompensera föreningen för 
prisökningarna. När det gäller kostnader för konsulter ser vi en kommande ökning jmf med 2018 (men 
lägre än 2017). Ökningen ligger dels i en pågående värme- och ventialtionsundersökning som 
förhoppningsvis ska svara på om vi behöver göra en helt ny upphandling för ventilationen, eller om vi 
kan använda dagens teknik för att minska de upplevda temperaturskillnaderna i föreningen, och de 
utmaningar med dofter vi har på Linnégatan 70.  

 

Kopplat till hissarna följer även entréer i 
och med att vi tror att de nya hissarna 
kommer medföra att vi måste ändra 
ytskikten kring hissarna – ett sådant 
arbete spiller snart vidare till golv. 
Styrelsen jobbar därför med frågan hur 
entréerna ska se ut för framtiden.  
Därutoöver ligger endast mindre arbeten 
planerade; byte av tvättmaskiner, 
gårdsförbättringar olika målningsarbeten 
t.ex. 

 

Vi kommer att använda de fonder vi bygger upp under perioden med hissar, men vi planerar gå ur 
hissperioden med fonderade medel. Nya taxeringsvärden för bostadsdelen kommer 2019 och vi har 
tillsammans med HSB gjort antagandet att värdeökningen kommer med ca 30% - vilket medför en ca 
15%-ig kostnadsökning för föreningen.  
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Finansiella kostnader: Räntorna har ju varit låga under en mycket lång tid: både HSB och banken tror 
på en räntehöjning med ca 0,25% (de har  olika tro om tidpunkt och storlek) i budgeten har vi tagit 
höjd för en höjning i december 2018 och en i mars 2019. 
 
Fondavsättningar: Innan vi får det prognosticerade resultatet ska även  avsättningar till fonder göras, 
här har vi tagit med en avsättning med 4,5 miljoner kr för 2019 och därefter en uppräkning med 2,5% 
årligen. 
 
Likviditetsutveckling: När vi så lägger samman alla komponenter har vi först tittat på utvecklingen av 
våra likvida medel. Den översynen visar att vi kan göra extra amorteringar med fem miljoner kr under 
2019, tre 2020 och två 2021 samt göra avsättningar till vår underhållsfond enligt ovan. 
 
Resultatprognos: Därefter har vi tittat på resultatet – och summan av ovanstående pekar på att vi inte 
kommer att göra någon justering på avgiften under perioden 2019-2020. Inför 2021 finns ett 
matematiskt höjningsbehov. Samtidigt har vi osäkerheter i både ränteutveckling och värme/ventilation 
som kan påverka, 
 

Nyckeltal: 
Historisk/projekterad finansiell information 2017 Utfall Q3 2018 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1 Nettoomsättning, kkr. 23 551 18 302 24 738 25 362 25 404 25 447 25 490 25 533

2 Resultat efter finansiella poster. kkr. -7 200 5 116 4 448 4 203 -3 341 -5 684 -5 173 -156

3 Eget kapital, kkr. 52 858 57 974 62 421 66 624 63 283 57 599 52 426 52 270

4 Taxeringsvärde, kkr. 734 600 734 600 954 980 954 980 954 980 954 980 954 980 954 980

5  ---- varav byggnad, kkr. 319 000 319 000 319 000 319 001 319 002 319 003 319 004 319 005

6 Solliditet, % 22,4% 24,5% 26,3% 28,7% 28,8% 26,5% 24,1% 23,5%

7 Årsavgift/kvm bostadsrättsyta bostäder, kkr./kvm 687 687 687 687 687 687 687 687

8 Årsavgift/kvm bostadsrättsyta lokaler, kkr./kvm 8 8 8 8 8 8 8 8

9 Hyresintäkt lokal/kvm lokalyta, kkr./kvm 2,194 2,008 2,766 2,582 2,602 2,623 2,643 2,664

10 Hyresintäkt bostad/kvm hyresbostadsyta N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

11 Bankskuld/kvm bostadsrättsyta, kkr./kvm 6,972 6,972 6,972 6,775 6,578 6,578 6,578 6,578

12 Belåningsgrad (skuld/tax.värde), % 24% 24% 19% 18% 17% 17% 17% 17%

13 Avsättning underhållsfond/kvm byggnadsyta, kkr. 0,16 0,12 0,16 0,20 0,26 0,32 0,40 0,50

14 Ianspråktagande av underhållsfond/kvm byggnadsyta, kkr./kvm0,27 0,04 0,05 -0,03 -0,11 -0,10 -0,10 -0,10

15 Kapitaltillskott från medlemmar, kkr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Avskrivning/kvm byggnadsyta 0,11 0,08 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10  
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