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Förva ltn i ngsberättelse 

Föreningens verksamhet 

Föreningen har till ändamål att främja 
medlemmarnas ekonomiska intresse genom att 
i föreningens hus upplåta bostads lägenheter 
under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. 
Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i 
anslutning till föreningens hus, om marken ska 
användas som komplement till bostads lägenhet 
eller lokal. 

Föreningens fastighet, Sankt Göran 3 i 
Stockholms kommun förvärvades 2014-12-15. 

Föreningens fastighet består av ett 
flerbostadshus på adress Maria Prästgårdsgata 
10 och Björngårdsgatan 8. Fastigheten byggdes 
1905 och har värdeår 1960. 

Den totala byggnadsytan uppgår till 2670 kvm, 
varav 2451 kvm utgör lägenhetsyta och 219 
kvm lokalyta. 

Lägenhetsfördelning 
1 st 2 rum och kök 
8 st 3 rum och kök 
14 st 4 rum och kök 
1 st 5 rum och kök 

Av dessa lägenheter är 22 upplåtna med 
bostadsrätt och 2 med hyresrätt. 

Föreningen har 2 uthyrda lokaler. 

Föreningen är frivilligt momsregistrerad 
avseende verksamhetslokaler. 

Försäkring till fullvärde har föreningen tecknat 
hos Brandkontoret. I avtalet ingår 
styre I seförsä kring. 

Underhållsplan har föreningen upprättat år 
2015, vilken sträcker sig 10 år. Planen 
uppdateras fortlöpande. 
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Tidigare års genomförda 
A år ärder 

r 

Byte pump 2015 

Fönsterrenovering vindslgh 2015 

Renovering skorstenar 2015 

Byggnation vindslägenheter 2015 

Fönsterrenovering mot 
2016 

gården 
Viss fasadrenovering mot 

2016 
gatan 

Säkerhetsdörrar 2016 

Postboxar och tidingshållare 2016 

Stam renovering 2017 

Ombyggnad badrum 2017 

Förstärkt och kompletterat 
2017 

brandskydd 

Råttstopp 2017 

Genomgång av fastighetens 
2017 

ventilation 

Ny tvättmaskin i tvättstuga 2017 
Renovering av 

2017 
hyreslägenheter 

Balkongmålning 2017 

Förvaltningsavtal avseende teknisk förvaltning 
och fastighetsskötsel har föreningen tecknat 
med Fastighetsägarna. För den ekonomiska 
förvaltningen har föreningen avtal tecknat med 
Förvaltning i Östersund AB. 

Bostadsrättsföreningen registrerades 
1987-05-22 hos Bolagsverket och föreningens 
ekonomiska plan registrerades 2014-10-29. 
Föreningens nuvarande gällande stadgar 
registrerades 2017-07-13. Styrelsen har sitt 
säte i Stockholm. 

Föreningens skattemässiga status är att betrakta 
som ett äkta privatbostadsföretag. 

Föreningen är medlem i Fastighetsägarna. 
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Medlemsinformation 

Antalet medlemmar i föreningen uppgick vid 
årets början till 38 st. Nytillkomna medlemmar 
under året är 0. Antalet medlemmar som utträtt 
under året är 0. Medlemsantalet i föreningen 
vid årets slut är 38. Under året har inga 
överlåtelser skett. 

Vid lägenhetsöverlåtelser debiteras köparen en 
överlåtelseavgift på f n 1 163 kr. 
Pantsättningsavgift debiteras köparen med f n 
465 kr. 

Styrelsen har sedan ordinarie föreningsstämma, 
2018-04-26, och därmed påföljande 
styrelsekonstituering, haft följande 
sammansättning: 

Astrid Friberg 

Johanna Augustin 

Kristina Smith 

Lars Tallert 

Rikard Wanselius 

Monica Häger 

ledamot/ordf. 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

suppleant 

Till revisor har Staffan Zander, Mapema valts. 

Va/beredningen består av Björn Påhlsson, Lena 
Jansson och Leena Uusitalo. 

Antal styrelsesammanträden som protokollförts 
under året har uppgåtUill 13 st. Dessa ingår i 
arbete med den kontinuerliga förvaltning av 
föreningens fastighet som styrelsen under året 
arbetat med. Föreningens firma har tecknats av 
två ledamöter i förening. 

Händelser under räkenskapsåret 

Under året har några mindre efterarbeten från 
stamrenoveringen 2017 gjorts. Det har även 
utförts löpande åtgärds- och 
förbättringsarbeten liksom viss renovering av 
bostadshyres-lägenheterna. 

Föreningens resultat för år 2018 är även detta 
år en förlust. Anledningen till underskottet 
beror liksom förra året på att föreningen haft 
kostnader för reparationer och underhåll. 
Resultatet för år 2018 är dock bättre än 
resultatet för år 2017, då kostnaderna för 
reparation och underhåll var betydligt högre. 
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Föreningens största kostnadsposter är ränte
kostnaden och fjärrvärmen som i år är något 
högre. 

I resultatet ingår avskrivningar vilket är en 
bokföringsmässig värdeminskning av 
föreningens fastighet och den posten påverkar 
inte föreningens likviditet. 

Tittar man på föreningens likviditetsflöde som 
även innefattar investeringar samt 
finansieringsdelen i form av lån och upplåtelser 
har föreningen ett negativt kassaflöde. 
Anledningen till detta är att föreningen under 
året har amorterat på sina lån samt genomfört 
de sista betalningarna i samband med 
stambytet. I kassaflödesanalysen återfinns mer 
information om årets likviditetsflöde. 

Årsavgifterna har under året varit oförändrade 
och i samband med budgetarbetet inför år 2019 
beslutade föreningen att avgifterna skulle 
fortsätta vara oförändrade. 

Underhåll av fastigheten som genomförts under 
verksamhetsåret och där hela kostnaden 
belastat resultatet för verksamhetsåret: 

Genomförd åtgärd Kkr 

Efterarbete stamrenovering 

inkÄTA 

Renovering bostadshyreslgh 

Nya trädgårdsmöbler 

Ventilation soprum 

Klottersanering 

650 

140 

6 

34 

5 

Planerat underhållsbehov av föreningens 
fastighet beräknas till 4 350 Kkr, se nedan. Till 
det planerade underhållet samlas medel via 
årlig avsättning till föreningens yttre 
underhållsfond med minst 0, 1 % av 
taxeringsvärdet på fastigheten. 

Planerad åtgärd År Kostnad/Kkr. 

Fönsterrenovering mot gatan 
2020 

MPG/BGG 
450 

Målning av trapphus 2023 300 

Utbyte tätskikt terassbjälklag 
2023 

gården 
1600 

2025 2000 
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BALANSRÄKNING 2018-12-31 2017-12-31 

Not 
TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 6 107 498 726 108 163 946 

Inventarier 7 31 904 40 532 

Summa materiella anläggningstillgångar 107 530630 108 204 478 

Summa anläggningstillgångar 107 530 630 108 204 478 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Hyresfordringar 4 810 20 911 

Övriga fordringar 127 585 76 487 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 60 293 59 717 

Summa kortfristiga fordringar 192 688 157 115 

Kassa och bank 4 596 570 8 250 354 

Summa omsättningstillgångar 4 789 258 8 407 469 

SUMMA TILLGÅNGAR 112 319 888 116611 947 
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