Stlrelsen for Bostadsforeningen Kettingen nr 3 u.p.a. fir hdrmed avge redovisning lor
foreningens verksamhet under rdkenskaps itret 2011 -01-01 - 2011-12-31.
(Dess 91 :e verksamhetsir.)
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NI NG SBE RIiT T E L SE

St)rrelsen
Har haft foljande sammansdttning:
Ordlorande
ClaraNorman
Kassor
Staffan Gojeryd
Sekreterare
Maria Jenryd
Ledamot
Sofia Gottberg
Johan Magnusson Ledamot
Suppleant
Bassam Shraydeh
Suppleant
Stig Andersson

Revisorer
Har varit Kjell Nel6nius och Mats Hedberg
Suppleanter: Lisbeth Olsson och Christer Ahlberg
Valberedning
Utses vid behov.

Foreningsfrigor
Medlemsantalet dr lor ndrvarande 37 stycken.

Ordinarie foreningsstdmma holls den 4 maj 2011.
Protokoll for foreningsstdmma har skickats

till

samtliga medlemmar.

Styrelsen har haft 11 st. protokollforda sammantrdden samt itskilliga spontana kontakter vid
behov.

Av foreningens ldgenheter har overlitelse (medlernskap) skett enligt foljande under 2011
Nr 5
Nr 7
Nr 14
Nr 18
Nr 23
Nr 25
Nr 26
Nr 36

Joel Andersson/Rachel

Toni

Kaski

Baran

Nyman
Pihlsson
Stig Andersson
Petter Barhammar
Frida Anderberg
Robin Filipsson
Sanna Gronhagen/Daniel

Lin Hallberg/Max

till
till
till
till
till
till
till
till

Johan Berner/Mehraneh Mir
Johan Bergstrorn/Caroline Svensson
Sara Gustavsson/Tomas Wering

Carin Ekelund
Matts Lissjanis
Sofia Grafstrom/Hans Grafstrom
Johanna Sondell
Richard Hagman

Lokaler nr 38 och 39 tir for n6rvarande uthyrda.
Fastiehetsskotseln
Utfors delvis av boende, men dr till stora delar utlagd. Fastighetsdgarloreningen utfor
kontinuerlig tillsyn av fidrrvdrmeanldggning och avfuktare i kdllare. Behovet av snoskottning
samt besiktning av tak utfors av Jan-Erik Svensson AB. Trapphusstddning skots av Active Clean.

Snoskottning pi innergirden har skotts i egen regi av medlemmar. BK Fastighetsservice 6r
kontrakterad att skota fastighetsskotseln/teknisk forvaltning enligt avtal.

Ekonomisk lorvaltnine
Har utforts i egen regi av boende. Bassam Shraydeh var ekonomisk forvaltare.
Fastigheten
Foreningen 6ger Kdttingen nr 28 i S:t Gorans forsamling. Taxeringsvdrdet [r 3l 109 000 kronor.
Den dr fullvdrdesfors[krad i Stockholm Stads Brandforszikringskontor. Styrelseansvar ingir,
"Brabo".
Foreningens

lin per 31/12

- 201 1

Nr Lfln
1

Stadshypotek (bottenl6n)

4

Stadshypotek (bottenl6n)
Stadshypotek (el stigare)
Stadshypotek (kabel TV)

5

Stadshypotek (m6lning)

2
J

Belopp
33 912
36 710
39 847
9 282

276 t66

Rilnta
fast 3 min
fast 3 min

Villkorsperiod

Sikerhet

Inom

feb 2012
feb 2012

150 000

150 000

7s 000

fast 3 m6n
fast 3 m6n
fast 3 m6n

april2012

75 000
80 000

apil2012

80 000

80 000

mars2012

145 000

145 000

80 000

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

Ekonomi
Arets resultat dr ett overskott om 30tkr'
De totala kostnaderna flor 2011 uppgick

till

853tkr.

Arets fastighetsunderhill blev 100tkr, vilket d.r 46tkr hogre 6n forgAende 6r. Utover normalt
underhill har loreningen efter upprepade inbrott i ktillarlorriden bytt lissystem med nya
liskolvar i b6de entr6dorrar och kdllare till en kostnad av 1Otkr. Utover detta dr foljande
kostnader noterbara:
o Reparation av belysning samt installation av skl.rnningsreld for 12tkr.
o Reparation i musikstudion, av vattenldcka samt tdtning av en vdgg for 17tkr.
. Ny namntavla och anslagstavla i entr6n for 22tkr.
V6rmekostnaderna for 2011 blev 19tkr ldgre dn loregiende 6r. Detta beror i huvudsak pi en sen
och mild staft av vintersdsongen, ddrmed en ldgre forbrukning. Detta mdrks dven pi kostnaden
for snoskottning och elforbrukningen som 5r 13tkr respektive 4tkr liigre jiimf,ort med foregiende
6r. Aven kostnaden for vatten 61 6tkr 16gre dn foregiende 6r. Kostnaderna f6r sophdmtning [r
6tkr hogre dn floregiende 6r. Orsaken till avvikelsen beror pA en Aterbetalning frin
renhillningskontoret pb 5 326 kr under 2010.

Ovriga kostnader visar en minskning om totalt l2tkr jiimfort med 2010. Detta beror i huvudsak
pi ati avgiften for fiiirvrirmekontroll under perioden januari till september 2011 om Ttkr
belastade 2010 irs kostnader.
Diverse driftskostnader visar en okning om l0tkr jiimfort med foregiende ir. I utfallet ingir bl.a.
kostnader for container samt trivselkostnader i samband med irsmotet och girdsstddning.

a

J

motsvarar normala
Kostnader flor st6d, kabel TV, fastighetsforsdkring samt fastighetsavgift
separat avgiftsuttag och
flordndringar. Kostnaden for bredband och hissunderhill motsvaras av ett
ingAr i medlemsavgiftema.
R6ntekostnaderna dr 1gtkr hogre 6n floregiende
2010.

ir vilket beror pA hogre rdntenivier

jzimfort med

frin
Rdnteintdkterna om 1Stkr hrirleds till en placering hos Nordea avseende overskottet
dn loregiende ir,
vindsflorsdljningen. Lokalhyrorn a dr l4tkr liigre tin budgeterat ochT tkr ldgre
av
vilket beroi pn en kompensation till hyesgdsten i lokal 39 i samband med byggnationen
kdllarflorr6den.
Ovriga intdkter hdnlors till en iterbetalning frin skatteverket pga' for hogt beriiknad
fastighetsavgift avseende 20 1 0.

kortsiktig placering hos
Balansrzikningen visar bland omsdttningstillgingar per 201 1-r2 -31 en
Overskottet frin
Nordea om 600tkr. placeringen binds lopande till en fast rdnta i 3 minader.
insatser har okat
vindsforsriljningen iir uppta[en i balansidkningen under eget kapital. Inbetalda
med 53 tkr och avser andelsinsatser for vindsldgenheterna.
Styrel sen foresl6r lolj ande re sultatdisposition'

Resultatdisposition
Arets overskott

P-:1ly

nn

?Zftli',L

::-:l'"d""k"il-

-331171,88

Totalt kronor
Disponeras siledes i en ny rdkning balanserat underskott -33
Foreningens likviditet 6r god.

I

771 ,88

Pantforskrivna l5 genheter
Separat forteckning finns hos styrelsen.

Under

20ll har", d"l *, o-fattande

arbete utforts dven om mycket har varit centrerat kring

projekten.
Renovering 6verbyggd innergird samt fiirdigstiillande Kiillarelhiss/vind

Renovering iiverbYggd innergird
den
I samband mea norviitningsbeieuelse for 2010 si omndmndes det akut uppkomna 15get ftir
Billy Molin HSB
overbyggda innergarderValfaltsgirdens diliga skick. En oberoende konsult,
for
att faststiilla
genomforas
Konsult, konstaterade till en b6tan att en provborrning miste
g6rdens exakta skick och for att komma fuam till en itgiirdsplan. Cement och-Betonginstitutet
provborrning varefter de konstaterade att
iCgU $orde forst en okul[r besiktning, och sedan en
j.r, OrE Uyggda girden iir i akut behov av totalrenovering (detta giiller bflde fyllning, bjiilklag
och yta).

I samband med F6reningsstlimman 2011-05-04

presenterades ett underlag for samtliga

Dessutom
medlemmar, CBIs "Undersdkning av Girdsbjiilklag, Fridhemsgatan70"'
avgiften. Tyviirr var
av
piverkan
for
spann
ett
presenterades en grov forvlintad kostnadsbild och

4

skicket pi girden si pass daligt och det beslutades att arbete skulle utfiiras sfl snart det var
praktiskt mojligt. I samband med stdmman hade styrelsen en forhoppning om att arbetet skulle
kunna pib6rjas.redan under hosten 2011, vilket sedermera visades sig vara lite for optimistiskt
di piverkan pi musiklokalen var tvungen att utredas mer.
Styrelsen gav Billy Molin uppdraget att kontakta en rad utvalda firmor i en strukturerad
upphandling samt att agera som byggkonsult for hela projektet. Styrelsen har dven kontrollerat
kontaktade firmor och referenser pi dessa firmor.
Det foretag som kommit med l6gst anbud och hade bdst rekommendationer var Dipart som ocksi
fick kontraktet. Renoveringen startar i april 2012 ochberiiknas vara klar september 2012.

KiiIIare/hissivind
Foreningen skrev kontrakt for projektet k?illare/hiss/vind 2009-10-14. Kontraktet innebar i
korthet att kiillarplanen skulle renoveras med nya forrid bide for gat- och girdshus, hiss
etableras i bide gat- och girdshus samt byggnation av vindsliigenheter. Kontraktet var ett
totalentreprenadkontrakt skrivet med Tribeca Gruppen AB. Miiklarfirma Siv Kraft agerude
siiljare av vindsldgenheterna och SBC kontrakterades som bygglrojektledare. Den storsta delen
av detta arbete beskrevs avseende 2010, dock sldpade en del saker over till 2011.

Av projektet i sin helhet iterstir ett slutfiirande av ett par punkter inom slutbesiktning.

Triidgflrdsprojektet
Triidgfirdsprojektet avser f;irdigstiillandet av den gemensafirma renoveringen av innergirden mot
fastighetema mot ST: Eriksgatan.
Planen framriver dr altvaqe ft)rening ldpande skall kunna bidra med upp till 15 000 kr per 6r
forbiittringar/underhill. Under 20l2kommer kompletterande plantering griras samt ev.

for

belysning.

Radonmiitning
Under 2011 genomfordes den av Miljoforvaltningen pikallade obligatoriska radonmdtningen av
byggnaderna. Det innebar att Foreningen under ett antal mflnader har mdtinstrument utlagda i ett
antal liigenheter i Foreningen. Slutrapport avseende Radonmdtning inkommer i btirjan av 2012,
men beriiknas inte behova leda till nilgra vidare itgdrder.

Trapphusmfllning
Under 2011 genomfordes en trapphusmfllning i bide gat- och girdshus. Kostnaden for detta
delades med entreprendren for Kdllare/hissivind projektet.

OYK (Obligatorisk ventilationskontroll)
Arbete utfordes i samtliga ldgenheter under 2011 for att siikerstiilla godkiind OVK. Arbetet
utfordes utifran de nedslag Frireningen fEtt under kontroll 2010.

Siikerhetsdiirrar
Under 201 1 erbjods samtliga medlemmar attvara med i ett av Foreningen upphandlat byte av
dorrar till siikerhetsdorrar. Totalt genomforde 9 medlemmar ett byte till siikerhetsdtirrar frin
Proloc med sdkerhetsklassning 3. Bytet bekostades av de medlemmar som bytte dorrar.

Ordnings- och skotselfrigor
Tillse.att ytterdorrar alltid [r stiingda, inbrott och stolder har florekommit. Uteliggare kan
komma in. Alla uppmanas att stdnga obevakade ytterdorrar.
- Det iir foreningsmedlemmars eget ansvar att omh[nderta grovsopor. F6reningen innehar inte
nigot grovsoprum och allm[nna utryrnmen fir absolut inte anvdndas for forvaring av

-

-

glovsopor.
Vattenskador orsakade av si kallat byggfel ersiitts inte av foreningens forsiikringsbolag.
Foreningen ansvarar for fel orsakade av rorstammen. Medlem ansvarar for skador fr6n alla
anordningar frin stamledningar, inklusive badrumsgolv. A1la bor sfrledes se tiver sitt eget
forsdkringsskydd och teckna till[ggsforsiikring i respektive Hemforsiikring.
Det iligger balkonginnehavare att sjiilv bekosta skotsel och underhill av balkong.
Balkonginnehavare svarar dven for renhillning och sn6skotfiring av balkong.
Ombyggnationer av kdk/badrum eller annan ombyggnation av omfattande karaktiir miste
foranmdlas och godkiinnas av styrelsen och registrerad firma med behdrighet for arbetet ska
anlitas. Om detta inte sker iir liigenhetsinnehavaren ansvarig att bekosta foreningens sjiilwisk
samt 6wiga kostnader vid eventuell skada.

Verksamhetsiret 2012

Stora delar av 2012 kommer att vigas it arbetet med renoveringen av den overbyggda
innergflrden med byggnadsstarti ap,ri.l2012 ochbeddmt f;irdigstiillande till september 2012. Av
florklarliga sklil kommer denna renovering att involvera allaboende i F6reningen di Styrelsen
vill forsfika fi till en si kostnadseffektiv l6sning som mtijligt. Bland artnat kommer F<ireningens
medlemmar att fi dela pi forrfld under byggnationen ft)r att Foreningen ska slippa ta kostnader
for lagring. Vidare dr det ttinkt att skapa ett antal interna arbetsgrupper som kan ansvara for olika

delar i projektet diir Foreningen dr ansvarig.
Det dr viktigt att samtliga medlemmar foljer de anslag som sdtts upp pe anslagstavlan och i
trapphusen for att folja arbetets fortskridande och eventuella itgiirder som enskilda medlemmar
miste g6ra for att siikerstiilla att arbetet kan utforas effektivt. Ambitionendr att Foreningen efter
slutfort arbete med innergirden har en gird som hiller liinge och dessutom bide [r trivsam och
funktionell. Medel dr avsaff till det i budgeten infot 2012.

I owigt under 2012planeras mindre itgdrder som klassas som normalt underh61l.
Verksamhetsiren 20 1 3- 1 4
Dez}rc-]p omfattat/omfattar extremt mycket foriindringar och arbete i foreningen si iir inget
ytterligare planerat till2013-14 ut6ver en eventuell renovering av tvdttstugan. En renovering av
tviittstugan ska i sfldana fall omfatta nyft ytskikt, utrensning av onddiga maskiner samt biittre
disponering av lokalen. Beslut om det ffir dock fattas senare niir det ekonomiskaldget iir helt
klarlagt efter renoveringen av girden.

Stockholm den 15 apil 2012
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RESULTATRAKNING FOR BF KETTINGEN NR 3 UPA 2011
INTAKTER
Kva rta lsavg

ifter

Lokalhyror
RSnteintiikter
Ovriga intdkter

Summa intdkter

2011

2010

779 956,00
79 658,00
17 628,89
5 278,00

635 677,00
86 670,00
40,74
30,00

882 520,89

722 417,74

-21 951 ,00

-12 432,00

-2 966,00

-2 966,00

-4 155,00
-99 696,00
-4 987,00

-4 155,00

KOSTNADER

LSnerdntor
Vdrdeminskning
byggnad
Viirdeminskning

t

F

t

I

inventarier
Underhillskostnader
Hiss underhdll
TriidgArdsprojektet
Ta kbeva kn

\

i

n

g/snoskottn

ng
Styrelsearvode
Fastighetsf6rsdkring

Vdrmekostnader
Vatten
El,gas

Stiidning

riftkostnader
Sophiimtning
Ovriga kostnader
D

\
!

i

iverse

d

Kabel TV
Bredband
Forvaltning
Fastighetsskatt

Summa kostnader

Arets resultat

-4 0'18,00

-54 045,00
0,00
-11 674,00

-25 761,00
-13 000,00
-24 317,00
-297 799,00
-32 339,00
-34 658,00
-41 025,00
-20 896,10
-23 049,00
-20 272,00
-30 104,00
-27 768,00
-74 300,00
-49 610,00

-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
-28 567,00
0,00
-78 327,00
-48 218,00

-852 671,10

-912 405,30

29 849,79

-89 987,56

i

BALANsRArrulruc rdn er KETTINGEN NR 3 UPA 2011
2011

2010

rtllcAtuGAR
ousArrNINGsnLlcAruann
Bank
Plusgiro

Skattekonto
Placering Nordea
Summa
omsdttn ingsti I lgAngar
KORTFRISTIGA
FORDRINGAR
Diverse fordringar

Skattefordran

29 509,07
540 834,75
9 840,00
600 000,00

42 269,57
2161 983,46
9 476,00
1 '100 000,00

1 180 183,82

3 313 729,03

0,00
31 1 98,00

3 669,00
32 590,00

31 198,00

36 259,00

Summa kortfristiga

fordringar
AN LAGG N I NGSTILLGANGAR

6 200,00
197 702,82
-90 430,00
114 033,00
-97 932,00

Mark
Byggnad
Vdrdeminskning byggnad
lnventarier
VEi rdeminskn ing inventarier
Summa

6 200,00
191 702,82
-93 396,00
1 14 033,00
-102 087,00

anlHggningstillgAngar

432 452,82

439 573,82

1 643 834,64

3 789 551,85

247 357,00
85 801,00
5 947,00
2 465,00
2 366,00
25 733,00
0,00
32 430,00

131 272,00
184 286,00
3 623,00
129,00
2 366,00
25 733,00
2 936 719,00
0,00

402 099,00

3 284128,00

Summa tillgAngar

31

31

SKULDER OCH EGET

KAPITAL
KORTFRISTIGA SKULDER
Fo rskottshyro r/avg ifte r
6vriga interi mssku lder
Upplupna sociala avgifter

Upplupna prel.skatt
Skuld till balkong projekt
Skuld till medlemmar-skatt
Avrd kn i ng- vi nd projektet
Avrd kn ing- sd kerhetsddrra r

Summa kortfristiga skulder

2011

2010

36 710,00
33 912,00
9 282,00
39 847,00
276166,00

39 172,00
35 575,00
11 527,00
42 447,00
291 296,00

395 917,00

420 017,OO

500 038,52
-361 621,67

447 038,52
-271634,11

677 552,00
29 849,79

0,00
-89 987,56

845 818,64

85 416,85

1 643 834,64

3 78,9 561,85

lArucrntsnGA

SKULDER
Stadshypotek AB - bottenlSn
Stadshypotek AB - bottenlSn
Stadshypotek AB - kabel TV
Stadshypotek AB - el-stigare
Handelsbanken - mSlning

Summa lAngfristiga
skulder
EGET KAPITAL
lnbetalda insatser

Balanserat underskott
Kvarst6nde medel
vindforsdljning
Arets resultat

Summa eget kaPital
Summa skulder och eget

kapital

