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Då det närmar sig nytt år vill styrelsen informera om det ekonomiska läget i föreningen 

och hur prognosen för medlemsavgifterna ser ut de närmaste åren. 

 

Resultat 
På helåret ser vi ut att göra ett positivt resultat i storleksordningen 2-3 MSEK. Det är 

naturligtvis glädjande siffror på det stora hela. Däremot måste vi hålla i minnet att en 

bostadsrättsförening inte har som syfte att år efter år gå med vinst, särskilt inte en 

relativt hög sådan. Syftet är snarare att föreningen, med viss marginal, ska gå ”plus 

minus noll”. 

 

Mot bakgrund av ovanstående finns det skäl till att förklara varför vi i år går mot ett så 

positivt resultat: 

 

 Under året har flera lån lagts om. På grund av rörliga och låga räntor har vi 

avsevärt lägre räntekostnader än prognostiserat. 

 Det planerade underhållet för 2013 var på 1,4 Mkr. Flera åtgärder har antingen 

inte varit akuta eller har med fördel sammanförts med andra projekt och har 

därför skjutits fram till 2014. 

 Då vi inte har haft en intern kö till våra p-platser har vi kunnat hyra ut några 

platser till externa företag och ta en högre avgift för det. 

 Vi har omförhandlat avtal med några lokalhyresgäster och i de nya avtalen 

kommit överens om högre, mer marknadsmässig hyra av affärslokalerna. 

 

Utdrag ur underhållsplan 2014-2018 
Styrelsen arbetar med en underhållsplan för att säkerställa att det årligen sätts av medel 

som skall täcka fastighetens planerade underhåll. Nedan listar vi ett utdrag med de 

större åtgärderna som planeras inom de närmsta fem åren samt hur de skall finansieras. 

Planen uppdateras i samband med den årliga fastighetsbesiktningen, vilket kan leda till 

förändringar i när åtgärder skall ske och deras omfattning. 

År Åtgärd Finansiering 

2014 Fönsterrenovering Underhållsfond och lån 

2014 Renovering av hiss (A) Underhållsfond 

2014 Renovering av hiss (F) Underhållsfond 

2014 Byte avloppsrör i allén Lån (ej med i prognos) 

   2015 Målning trapphus Underhållsfond 

   2016 Takarbeten Underhållsfond 

2016 Byte fläktaggregat Underhållsfond 

   2017 Målning trapphus Underhållsfond 

2017 Omläggning asfalt Underhållsfond 

   2018 Fasader Underhållsfond 

2018 Trädgård Underhållsfond 

mailto:info@morkullan.nu


 
Hemsida: www.morkullan.nu  Email: info@morkullan.nu 

Avgiftsnivå 2014 oförändrad 
Styrelsen har trots det mycket positiva resultatet valt att behålla avgiftsnivån oförändrad 

under 2014. Även om årets resultat kan ge intryck av att det finns utrymme att sänka 

medlemsavgiften gör styrelsen i samråd med föreningens ekonomiska förvaltare hos HSB 

bedömningen att det i dagsläget inte är lämpligt. 

 

Skälet är att vi måste väga en eventuell sänkning av medlemsavgiften mot hur 

säkerställd föreningens likviditet och stabilitet är för framtiden. Just nu står vi inför en 

omfattande fönsterrenovering såväl som åtgärder av ett rör som sprungit läck i allén. 

Eftersom räntorna dessutom är på historiskt mycket låga nivåer måste vi även ta höjd 

för en annan räntenivå i framtiden. Slutligen är det värt att betona att det finns ett 

mervärde i att medlemsavgifterna inte stiger och sjunker i linje med rådande konjunktur 

utan att nuvarande såväl som framtida medlemmar känner att vi har en trygg och stabil 

förening. 

 

Vi vill passa på att betona att vi fram till och med förra året hade planerat för relativt 

stora avgiftshöjningar. 2010 prognostiserade vi för avgiftshöjningar med 6 %, 6%, 6%, 

3% och 2% för 2011-2015. I 2011 års prognos stod sig dessa siffror. 2012 beslutade 

föreningen dock att frångå prognosen och höjde avgiften med 2 % för 2013 istället för 

planerade 6 %. Samtidigt sänkte vi prognosen till 2 % avgiftshöjning per år 2013-2017.  

 

Prognosen för 2014-2018 innehåller en oförändrad medlemsavgift. Eftersom 

driftskostnaderna beräknas öka med 2 % per år får det anses vara positivt att föreningen 

räknar med att kunna bära dessa höjda kostnader utan att höja avgifterna. 

 

 
I diagrammet ses den historiska utvecklingen av föreningens avgifter och de tre senaste 

prognoserna. 
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