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Här återfinner du en sammanfattning av 

föreningens budget för åren 2018 – 2022. 

Några sammanfattande kommentarer: 

Förutom sedvanliga indexuppräkningar och 

kontraktsuppdateringar planerar vi ökade 

avsätttningar till våra underhållsfonder.  

När planen var lagd visade den på ett rätt 

kraftigt likviditetsöverskott över åren. Vi 

planerar därför med extra amorteringar på 

våra lån med ca 5 milj kr under vardera åren 

2017, 2018 och 2019 och nya upplåningar när 

pengarna behövs.  Vi har räknat med 

oförändrade månadsavgifter och p-plats- 

kostnad för medlemmar.  

En mer utfyllig beskrivning av vår budget kan 

du hämta på föreninsexpeditionen. 

Kommentarer till budget 2018. 

Nettoomsättningen ökar: (+ 1 458 kkr). Ökade 

intäkter från utdebitering av el, nya 

hyreskontrakt visar på en ökningn jämfört 

med bokslutet 2016. 

 

 

 

 

 

 

Fastighetskostnaderna ökar: (+ 2 409 kkr. 

jämfört med bokslutet 2016). Förändringarna 

ligger i ökade drifts- och underhållskostnader 

jämfört 2016. Fastighetsskötsel och Städ (+ 

311 kkr) - förändrade avtal gör en direkt 

jämförelse svår. Reparationer bygger på ett 

femårssnitt. Fjärrvärmen visar på en ökning  

(ca 104 kkr) dels beroende på vår befintliga 

förbrukning, dels på en liten temperatur-

höjning i delar av fastigheten). Sopsugs- och 

gårdssamfällighet -  bygger på utfall för nio 

månader samt samfälligheternas. Summan av 

Kabel-TV,  Administrativa avtal  samt Övrig 

drift och Föreningsavgäld pekar mot ca 43 kkr 

lägre jämfört 2016. I det planerade 

underhållet planerar vi för en spolning av våra 

stammar, tvättmaskinsbyten, gårdsöversyn. 

Rörelseresultatet något lägre: lägger vi 

samman intäkterna och drar av 

fastighetskostnderna får vi rörelseresultatet 

(ca 950 kkr lägre än 2016) – men resultatet 

efter finansiella poster mer positivt (ca + 

1 308 kkr jämfört 2016). Vi planerar minska 

lånekorgen med ca fem milj kr 2017-2018-

2019) då vi kommer att bygga ett 

likviditetsöverskott.   

Resultat efter fondavsättning: för 2018 räknar 

vi med ett överskott på ca 1,4 milj kr. 

På nedanstående sidor har vi på likartat sätt 

tagit med indexuppräkningar och känd data. 

Omsättningen ligger stabilt på strax under 25 

milj kr. Driftskostnaderna ökar från ca 13 milj 

kr till ca 14. Underhållskostnaderna varierar 

över åren, fastighetsskatten bygger på det 

som är känt och avskrivningarna följer vår 

plan. Som vi ser får vi positiva resulat för åren 

2018-2021 medan det för femte året (2022) 

ligger ett mindre underskott (- ca 1,1 milj kr). 

Med detta balanserar vi över den kommande 

femårsperioden utan avgiftsjusteringar. 

 Detaljer nedan: 
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