
Styrelsen for Bostadsfdreningen Kettingen nr 3 upa f6r hiirmed avge redovisning for foreningens
verksamhet under riikenskapsiret 2010-01-01 - 2010 -12-31.
(Dess 90:e verksamhetsflr.)

TONVATTNINGSBERIiTTEL SE

Stlurelsen
Har haft folj ande sammansrittning:
Bassam Shraydeh Ordfdrande
Staffan Gojeryd Kassdr
Mattias Oliveira 6 Silva Ledamot tillika viceviird
Toni Kaski Sekreterare
Stig Andersson Suppleant
Clara Norman Suppleant (intriide under 2010)

Revisorer
Har varit Kjell Nel6nius och Mats Hedberg
Suppleanter: Lisbeth Olsson och Johan Magnusson

Valberednins
Utses vid behov.

Fdreningsfrflgor
Medlemsantalet ar for niirvarande 36 stycken, tidigare 32. Fyra nya medlemmar har tillkommit i
samband med fiirdigstiillande av vindsliigenheter.

Ordinarie fdreningsst[mma hdlls den 19 maj 2010.

Protokoll for fdreningsstiimma har skickats till samtliga medlemmar.

Styrelsen har haft 10 st. protokollfdrda sammantriiden samt etskilliga spontana kontakter vid
behov.

Av fdreningens liigenheter har overlfltelse (medlemskap) skett enligt foljande under 2009;

Nr 3 Mattias Oliveira e Silva/Jenny Hagblom till Sofia Gottberg
Nr 8 Andreas GoldmarVPetra Jansson till Fredrik Herrlin/Sara Svennung
Nr 10 Goran & Birgitta Johansson till Hanna Arnby
Nr 28 Magnus Mattisson till Svante Nilsson

Nytilltriidda medlemmar, vindsliigenheter
Nr 40 Tribecagruppen (kdp-/entreprenadavtal) till Johanna Ek
Nr 4l Tribecagruppen (kop-/entreprenadavtal) till Catarina & Per Bjork
Nr 42 Tribecagruppen (kop-/entreprenadavtal) till Jonas Wersch/Catarina Ingebro
Nr 43 Tribecagruppen (kop-/entreprenadavtal) till Christer & Caina Ahlberg

Lokaler nr 38 och 39 iir for niirvarande uthyrda.

Fastighetsskotseln
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Har delvis utftirts av boende under hela flret. Fastighetsiigarftireningen utftir kontinuerlig tillsyn
av fiiirrviirrneanlflggoing, avfuktare och maskiner i tvAttstugan. Behovet av snriskottning tak samt
besiktning tak utftirs av Jan-Erik Svensson AB. Trapphusstiidning skdts av Active Clean.
Snriskottning pe innergflrden har skdtts i egen regi av medlemmar. Under slutet av flret
kontrakterades BK Fastighetsservice att sk<ita fastighetsskritseln pi jouravtal.

FOrvaltning
Har utftirts i egen regi av boende. Bassam Shraydeh var ekonomisk fiirvaltare. Mattias Oliviera 6
Silva var vicevtird (teknisk ftirvaltare).

Fastieheten
F<ireningen iiger Kiittingen nr 28 i S:t Grirans ftirsamling. Taxeringsviirdet Ar 31 109 000 kronor.
Den iir fullviirdesftirsiikrad i Stockholms Stads Brandftirsiikringskontor. Styrelseansvar ingir,
o'Brabo".

Frireningens lfln per 3lll2 2010

Stdllda panter uppgir till 780 000 kronor (inom 780 000 kr).
Inneliggande pantbrev: 0 kronor
Ansvarsforbindelser: Inga.

Ekonomi
Arets resultat iir ett underskott om 90 tkr, vilket forklaras av den kalla och snciiga vintern som
ledde till okade kostnader utover vad som var budgeterat.

De totala kostnaderna for 2010 uppgick till 812 tkr.

Arets fastighetsunderhill blev 54 tkr, vilket iir 33 tkr liigre iin forgflende ir. I kostnaden ingir
2l tkr som sj[lvrisk for en vattenskada.

Kostnaden for triidgirdsprojektet har utfallit totalt med 111 tkr, yaray 99 tkr har belastat 2009 flrs
resultat.

Viirmekostnadema for 2010 var 317 tkr vilket iir 55 tkr hogre [n foregiende ir. Detta beror pi
hojda {iirrviirmepriser i kombination med en kall och tidig vinter jiimfort med iret innan. Detta
reflekteras iiven i kostnaden for sn6skottning som iir upp 20 tkr jamfort med foregflende frr.

Kostnaden fcir el har utfallit med 39 tkr, vilket iir 15 tkr hdgre iin fdregiende 6r. Okningen ar i
hur,udsak relaterad till hojda elpriser.

Kostnaden fcir vatten, forsiikring, stridning, sophiimtning, kabel-TV och fastighetsavgift var
13 tkr h6gre iin foregiende 8r, vilket motsvarar normala foriindringar.
Riintekostnadema iir 10 tkr llgre iin foregiende 6r vilket beror pi fortsatt lig riintenivi.
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Arsavgiftema iir i stort sett oftiriindrade jiimftirt med ftiregiende fir'medan lokalhyromaix 9 tkr
liigre vilket beror pfl en kompensation till hyresgflsten i lokal 39 i samband med byggnationen av
kiillarftirriden. Rdnteintiiktema iir i stort seff obefintliga med anledning av det lflga riinteliiget.

Under Frethar ftireningen slutftirt arbetet med vindlhisslkiillarprojektet. Genomfiird
slutbesikfiring i mars 2011 resulterade i en del anmiirkningar som kommer att itgiirdas av
entreprend,ren innan slutreglering sker.

Finansieringen av vindlhiss/kiillarprojektet har skett via fdrsiiljningen av rflvinden. Projektet iir
redovisat som en regleringspost bland korlfristiga skulder i balansriikningen. Skulden iir
balanserad bland omsiitbringstillgingama som en del av ftireningens likvida medel.

Eftersom slutregleringen sker ftirst under vflren 20Il har styrelsen kortsiktigt placerat 1,1 mkr av
dverskottet i fast rtinta i 3 manader. Placeringen har skett den 17 december 2010.

Styrelsen floreslir fiiljande resultatdisposition.

Resultatdisposition

Arets underskott -89 987,56
Balanserat underskott -271,634,1,1,

Totalt
kronor

-361.621.,67

Disponeras sflledes i en ny riikning balanserat underskott -361 621,67
Fdreningens likviditet 2ir god.

Pantforskri vna I ii genheter
Separat fdrteckning finns hos styrelsen.

Reparations- och underh8llsarbeten 2010
Under 6ret har ett antal storre reparations- och underhillsarbeten genomfdrts.

Kiillare/hiss/vind
Foreningen skrev kontrakt fdr projektet kiillare/hiss/vind 2009- 10-14. Kontraktet innebar i
korthet att kiillarplanen skulle renoveras med nya forrid bide for gat- och girdshus, hiss
etableras i bflde gat- och girdshus samt byggnation av vindsliigenheter. Kontraktet var ett
totalentreprenadkontrakt skrivet med Tribeca Gruppen AB. Miiklarfirma Siv Kraft agerade
siiljare av vindsliigenheterna 6L Tribeca Gruppens vzignar och SBC kontrakterades som
by g gproj ektledare for F rireningens riikning.

Projektet hade formell byggstart under forsta och andra veckan i mars. Kiillaren ftirdigstdlldes
under viren och en ny fcirdelning av kiillarfrirrfld har gjorts.

Byggstart fdr hissarna beriiknades initialt vara 1 april. Trots att hisskonstruktionsarbetet fdrskdts
under iret, ftirdigstiilldes dessa och var under bruk till december 2010. I samband med
hisskonstruktionen har iiven llgenhetsdorrar brandskyddats.

Till december 2010 blev iiven de fyra nya vindsliigenheterna ftirdigstiillda for inflyttning vilket
skedde under fcirsta hZilften av december. De nya andelama ar en tvirums liigenhet och en
trerums liigenhet per vindsvining.



Av projektet i sin helhet flterstir ett slutforande av ett par punkter - exempelvis mfllrring - i den
itgardsplan som uppkom i och med slutbesiktningen.

Fdreningens andelsviirde var inte helt slutreglerad vid utgangen av 2010 med hiinsyn ti11de nya
andelarna(iigenheterna, mindre justeringar kommer ddrftir att behriva g<iras av andelstalen under
20ll nilrr projektet iir helt slutftirt och alla slutgiltiga mtitetal har blivit presenterade ftir
F0reningen. Det som avses iir smfl justeringar och har en begriinsad piverkan pfl varje individuell
andel.

Relining
Under 2010 skedde en ftirbiittring av stammar genom si kallad relining, i enlighet med
presenterade renoveringsbehov pi stiimman 2009. Relining-projektet slutfordes enligt tidsplan.
Stammarna [tgardades enligt nedan:

Gathus kriksstammar
NO Tidigare belagd, nu belagd 4 tr upp till vind
SO Tidigare belagd, nu belagd 4 tr upp till vind
SV Tidigare belagd, nu belagd 4 tr upp till vind

Gfirdshus kdksstammar
SV Ej belagd, nu belagd 4 tr upp till vind
NO Tidigare belagd, nu belagd 4 tr upp till vind
SO Tidigare belagd, nu belagd 4 tr upp till vind
NV Tidigare belagd, nu belagd 4 tr upp till vind

Gathus WC-stammar
N Ej belagd, ej bytt, nu belagd 4 tr upp till vind
S Ej belagd,bytt, belagd 4 tr upp till vind

Gfrrdshus WC-stammar
N Nu belagd fr6n kiillare ti1lvind, alla liigenheter
S Nu belagd frfln k[llare till vind, alla liigenheter

Ovriga kommentarer: Wc-stammen s6der; nyligen bytt (inom en fem6rsperiod) och borde hilla i
l0-15 8r. Wc-stammen norr; detta iir ursprungstammen. Svdrt att veta hur liinge den kommer att
hiilatiitt. Ddrftir rekommenderar DaKKI att den relinas for att fdreningen skall ktinna sig siiker
pfl funktionen de niirmsta flren.

Styrelsen mottog under relining-projektets ging ett par klagomel fren medlemmar ftir skador
som uppkom i och med projektet. Dessa dokumenterades och StgArdades sedan av DaKKI.

Triidgflrdsprojektet
Triidgirdsprojektet avser fiirdigstiillandet av den gemensarnma renoveringen av innerg6rden mot
fastighetema mot St: Eriksgatan.

Entreprendren fiir traidgflrdsprojektet - Bygg och Miljri - visade sig vara nigot lynnig varftir hela
projektet kom att sliipa efter tidsplan. Ursprungligt slutdatum fiir projektet var 1 juni, men
datumet reviderades ett antal ginger. De sju styrelser som satt med i projektgruppen beslutade
sig slutligen ftir att betala ftir arbetet i etapper, varefter arbetet blev utfiirt av Bygg och Milj6.
Vecka 40 gjordes en slutbesikfiring diir man jiimftirde slutresultatet med ursprunglig offert.
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Obligatorisk Ventilations-Kontroll (OVK-besiktning)
OVK-besiktning genomftirdes 19 maj Habistat. Besiktringsprotokollet kom tillbaka med
anmiirkningar ph alla liigenheter utom tvi. Styrelsen begiirde in offert frin Habistat ftir en

itg[rdsplanlkosbradsftirslag och gick sedan vidare utifran denna for att ftirdigsttilla anmiirkningar
ftir godkiind OVK. Det arbetet kommer attphgi under ftirsta mflnaderra av 2011.

Bredbandsprojekt
Ett bredbandsprojekt initierades under flret via leverantdren Ownit Broadband AB. Styrelsen fick
in22"ja" giillande intresse ftir anslutring, och 3 "nej". 4 svarade ej. Styrelsen beslutade att
investera den fasta kostnaden om totalt 87 000 kr som bestir av 37 tttag 5 2000 kr samt 13 000

kr for framdragningsavgift (fiberanslufiring). Den ltipande kostnaden fiir varje medlem kommer
attvara 89 kr per mflnad av de som tecknat sig fdr bredband.

Ordnines- och skotselfrflgor
- Tillse att ytterdtirrar alltid iir stiingda, inbrott och strilder har ftirekommit. Uteliggare kan

komma in. Alla uppmanas att stiinga obevakade ytterdrirrar.
- Det iir ft)reningsmedlemmars eget ansvar att omhiinderta grovsopor. Fdreningen innehar inte

nflgot grovsoprum och allm[nna utrynmen fEr absolut inte anvflndas ftir forvaring av
grovsopor.

- Vattenskador orsakade av s6 kallat byggfel ersiitts inte av ftireningens forsiikringsbolag.
Frireningen ansvarar ftir fel orsakade av rdrstammen. Medlem ansvarar ftir skador frin alla
anordningar frin stamledningar, inklusive badrumsgolv. Al1a brir sflledes se 6ver sitt eget
lorsiikringsskydd och teckna tillflggsftirsiikring i respektive Hemfrrsfikring.

- Det flligger balkonginnehavare att sjiilv bekosta sk<itsel och underhiil av balkong.
Balkonginnehavare svarar iiven ftir renh8llning och sntiskotfiring av balkong.

- Frin och med fiireningsstiimman2}ll skall alla strirre renoveringar som inbegriper vetskikt,
flytt av vdggar, ftiriindring av tak, ftir6ndringar av k6k eller ventilation anmlilas och
godkiinnas av styrelsen fore byggstart. AI1a skador som uppkornmer vid oti1l6ten eller icke
godktind renovering bekostas ti1l fullo av liigenhetsinnehavaren.

Verksamhets8ret 2011
Styrelsen har abrupt fiitt kalla till extrainsatta mciten med anledning av att det uppkom starka

indikationer ph att gflrden var i akut behov av en renovering. En oberoende konsult, Billy Molin,
konstaterade till en bdrjan att en provborming miste genofbras ftir att faststiilla gfirdens exakta
skick och ftir att komma fram till en itgiirdsplan. Cement och Betonginstitutet (CBD giorde ftirst
en okulfir besiktning, och sedan en provborming varefter de konstaterade att den dverbyggda
gfirden iir i akut behov av totalrenovering (detta g511er b&de fyllning, bjiilklag och yta). Styrelsen
arbetar fiir att tafram skriftligt underlag for ftireningsstiimman 4 maj si att man kan besluta niir
och hur renoveringen skall utftiras; fiirhoppningen [r att komma igang direkt efter
sofirmarsemestem eftersom girden i nuvarande skick tir en stor risk for alla som vistas under
den.

Det har diskuterats en renovering/uppfrdschning av tvdttstugan. Detta projekt har dock lagts pi is
tills det att girdsprojektet tir klart. Eventuellt renoveras tvtittstugan i samband med slutfasen av
girdsrenoveringen.

Radonmiitning miste genomfiiras senast i juli 2011.
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Verksamhetsf,ren 20 I 2-20 1 3

De 2010-2011 omfattatlomfattar extremt mycket fdriindringar och arbete i fdreningen
ytterligare planerat till20l2-2013 annat iin den del av gflrds-lwiittstugerenoveringen
eventuellt spiller iiver till 2AD.

Stockholm den 18 april20l1

krc^fu% Staffan Giijeryd Mattias Oliveira e Silva



RESULTATn"IixTTIIIUc r0n gr KETTINGEN NR 3 UPA 2Or.O

rurArrnR

Kvartalsavgifter
Lokalhyror
Rdnteintdkter
Owiga intdkter

Summa intikter

KOSTNADER

Linerdntor
Vdrdeminskning byggnad

Virdeminskning inventarier
Underhflllskostnader
Tridgflrdsprojek:tet
Takbevakning/s no skottning
Styrelsearvode
Fastighetsfd rs iikring
Virmekostnader
Vatten
El,gas

Stidning
Div driftkostnader
Sophimtning
Owiga kostnader
Kabel TV

Lriner och omkostnader
Fastighetsskatt

Summa kostnader

Arets resultat

2010

635 677,00
86 670,00

40,74

30,00

722 4L7,74

-L2 432,00
-2 966,00
-4 155,00

-54 045,00
-'1.1674,00

-39 205,00
-13 000,00
-23 443,00

-31_6 885,00
-38 251,00
,38 956,00
-42 000,00
-11 238,80
-16 963,00
-32 079,50
-29 567,00
-78 327,00
-482L8,00

-812 405,30

-89 987,56

2009

739 677,00
95 432,00

352,22
60,00

835 521,22

-22 L0L,56
-2966,00

-519,00

-86 628,00
-99 002,00
-19 056,50
-13 000,00
-20 929,00

-261.39L,00
-38 638,00
-24 075,00
-42 000,00

-4 943,00
-2L3L6,00
-26 005,00
-29 168,00
-77 31.4,00

-43 130,00

-83L L8.2,O6

4 339,16
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BATANSRIIKNING FOR BF KETTINGEN NR 3 UPA aOLO

TITTGANGAR

oMsArrNrNGsrrLLcArucan
Bank

Postgiro
Skattekonto
Placering Nordea
Summa omsdttningstillgingar

KORTFRISTIGA
FORDRINGAR

Diverse fordringar
Skattefordran
Summa kortfristiga fordringar

ANTAGGNINGSTITLCAUCEN

Mark
Byggnad
VArdeminskning byggnad
Inventarier
Vdrdeminskning inventarier
Summa
anliggningstillgfl ngar

Summa tillgflngar

SKULDER OCH EGET
KAPITAL

KORTFRISTIGA SKULDER
Fdrskottshyror/avgifter
Owiga interimsskulder
Upplupna sociala avgifter
Upplupna prel.skatt
Skuld till balkong projekt
Skuld till medlemmar-skatt
Avrdkning- vindproj ektet
Summa kortfristiga skulder

IAUcTRISTIGA SKULDER

Stadshypotek AB - bottenlSn
Stadshypotek AB - bottenlfln

20LO

42 269,57
2 t61,983,46

9 476,00

1 100 000,00
3 313 729,03

3 669,00

32 590,00

36259,00

316 200,00

197 702,82
-90 430,00

114 033,00
-97 932,00

439 573,82

3 789 561,85

t3t272,00
L84286,00

3 623,00
L29,00

2366,00
25733,00

29367L9,00
3 284128.,OO

39 L72,00

35 575,00

2009

54 645,83

990 489,76

13 877,00

0,00
1059 012,59

0,00

37 678,00

37 678,00

315 200,00

t97 702,82
-87 464,00

114 033,00
-93 777,00

446 694,82

L543 385,41

L44 095,00

L25 234,00

3 161,00
0,00

7 989,00

25 733,00

6L8 750,00

924 962,00

41,728,00

37 571,,00
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StadshypotekAB - kabel TV

Stadshypotek AB - el-stigare
Handelsbanken - mfllning
Summa lflngfristiga skulder

EGET KAPITAL
Inbetalda insatser
Balanserat underskott
Arets resultat
Summa egetkapital

Summa skulder och eget
kapital

11527,00
42 447,00

291,296,04

420 0L7,OO

20to

447 038,52
-277 634,1t

-89 987,56

85 416,85

3 789 561,85

13 068,00

45 049,00

305 603,00
443 0t9,OO

2009

447 038,52
-275 973,27

4339,L6
175 404,41,

L 543 385,4L



Kompletterande information till Fiirvaltnin gsb erflttels en

Med anledning av att vi berdr en sna.r renovering av gflrdens bjalklag i
irsredovisningen kompletterar vi med denna information.

Innerg&rdens skick:

Under vflren hade vi lflckage fr6n gflrden ner i kAllaren. Fdr att forsti var liickorna kom
ifrfln kontaktade styrelsen Billy Molin, konsult fr6n HSB, med stor erfarenhet av
betong och innerg irdar.

Billy blev mycket oroad av de sprickor och resningar han s6g i kiillaren och av 6sarna

pfl gflrden. Han rekommenderade en undersdkning av CBI, Cement och Betong
Instifutet (som dr ett oberoende forskningsinstitut som arbetar med betong och
bergmaterial)

CBI gjorde en undersdkning av girden 15 mars 2011 diir man dels tog upp tvfl hfrl pi
gflrden frr att underscika stilbalkarnas kondition, dels undersOkte ktillarens tak
"okulArt" dvs genom atttiltapi det och analysera sprickor och resningar.

CBI's svar iir helt entydigt. G6rdens betong har Mycket lig hflllfasthet och balkarna
har kraftiga rostangrepp. CBI beddmer att bjtilklaget miste rivas och ersiittas.

Tilltggas ska aff foreningen genom f,ren haft flera besikhringsmiin och kontroller av
girden genom 6ren och har en omfattande dokumentation av deLla. Flera Stgarder

vidtogs p6 8O-talet (1982) ftir alt staga upp k6llartaket och byta fuktigt
frllnadsmaterial etc.
I det materialet framgir att de itgarderna var av akut typ och skulle fdrliinga gflrdens

livstid med max 30 6r.

Nu 6r vi framme vid20l1 och 29 itrhar gfifit.

Den hiir perioden oroade sig konsulter och byggbranschen florst och friimst 6ver
stilb alkarnas tillst6nd.
Under senare 6r har ett nytt problem framkommit - betongens hflllbarhet. Betong har
en livstid, ju biittre blandad den iir och ju torrare fullnadsmateial den har desto liingre
hiller den.

Har fukt kommit in i ffllnadsmaterialet sfr sprider det sig i betongen som reagerar med
resningar och sprickor med minskad hflllfasthet som f61jd.

I Stockholms innerstad stflr en 16ng rad f6reningar och fastighetsiigare inftir safllma
problem - overbyggda innergirdar spricker och - i vissa fall- rasar helt eller delvis.

Det [r inte farligt att gir river eller leka pfl gflrden i nul2iget. De delar av kiillaren som

beddms ha mest akut rasrisk har fiirsetts med ett rasskydd.



Billy Molin, konsult frfln HSB, kommer attndwara vid firsstiimman fiir att git igenom
CBI's rapport och svara pfl frflgor om g6rdens skick samt ber6tta om hur en renovering
av ett gexdsbjalHag gflr till.
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