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Ekonomiska effekter av att en hyresgäst lämnar föreningen

information om påqäende projekt

Föreningen har i dagsläget en bra ekonomi men situationen men att hyresavtalet är uppsagt med Club Privé
gör att föreningens ekonomiska situation kommer att förändras. Hyresgästen är i dag den största inkomst
föreningen har och när den inkomsten försvinner förändras självklart också den ekonomiska situationen då
hyresintäkter på närmare 1 miljon kronor om året uteblir. Det innebär att de regelbundna intäkterna till
föreningen i dag, tillsammans med besparingar kommer att förbrukas och pengarna kommer att vara slut kring
år 2016 om inget görs.

Styrelsen har med anledning av den kommande situationen sett över föreningens möjlighet att trygga
ekonomin.

• Att inte göra någonting innebär en konkurs inom tre år.
• Avgiftshöjningar för att täcka inkomstbortfallet skulle innebära en avgiftshöjning på ca 15.000 kr/år

och lägenhet, vilket är en väldigt stor höjning.
• Lån från banken kommer inte att beviljas då föreningen redan är maximalt belånad.
• En ny hyresgäst kommer inte att ersätta den intäkt som föreningen har i dag. Beräknad intäkt från ny

hyresgäst beräknas uppgå till 25 % av nuvarande hyresintäkt.
• Fastighetens tillgångar har setts över. Vind och källare är de tillgångar föreningen har.

Vinden ses som en stor tillgång, speciellt när föreningen också har källarutrymmen som är outnyttjade dit
vindsförråden kan flyttas och göras till källarförråd. Föreningen har ett källarutrymme under
tvättstugan/gårdshuset som är outnyttjat. Källaren inte i användbart skick i dagsläget och stora
ombyggnationer krävs innan installation av källarförråd kan göras.

Vinden är föreningens största tillgång och förutom en försäljning av råvind ger detta föreningen även ökat
avgiftsunderlag i form av avgifter från nya bostadsrättsinnehavare i föreningen.

Råvindens värde avgörs av “vanliga” BRF-faktorer som utsikt, läge, föreningens ekonomi med mera, men även
vindens karaktär (höjd/volym) och storlek styr priset. En stor hög vind ger ökade möjligheter för
byggentreprenören och blir där med mer intressant och ger ett ökat värde. Vår fastighet kan inte erbjuda
någon utsikt och fastigheten är inte stambytt vilket är negativa faktorer. De positiva faktorerna är att
fastigheten mot Birger Jarlsgatan har högt i tak, det är en äldre fastighet som ger en bra vindskaraktär och
området är intressant för vindslägenheter. Ett uppskattat värde vid en försäljning av råvind, uppskattas kunna
ge föreningen en intäkt på 22— 25.000 kr/kvm vid försäljning.

Kort fakta gällande vind:

• Uppmätning av vinden har gjorts och den uppnår en boarea på 750 kvm.
• Källaren har kontrollerats för att se på möjligheten att inreda källarförråd för samtliga boende. Hela

källaren kommer behöva användas, både den yta som är under tvättstugan samt stor del av den
källarlokal som Club Prive har i dag.

• Möjligheten till bygglov för vinden mot Birger Jarlsgatan och lngemarsgatan 3A är det inga problem då
den uppfyller stadsbyggnadskontorets krav.

• Möjlighet till bygglov för vinden på lngemarsgatan 3B inkl. gårdshuset, har en annan klassificering och
tillåter inte inredning av vind utan undantagsregel. Föreningen uppfyller kraven för undantagsregeln
och bygglov kommer att kunna beviljas
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• Föreningen uppfyller de krav som finns på entrédörrar till befintliga lägenheter. Särskilda krav för
brand finns och föreningen uppfyller dessa krav.

• För att få inreda vind kräver stadsbyggnadskontoret att hissar ska finnas i fastigheten, Detta finns inte i
dag men förstudie har gjorts på om möjlighet finns att installera hiss. Hiss kommer att kunna
installeras i samtliga trapphus då bredden på trapporna uppfyller kraven. Alla boende kan därmed ta
del av hissar. Hiss på utsidan av fasaden godkänns inte av stadsbyggnadskontoret, dessa ska installeras
i trapphusen.

,~thr~~(ir undor 1jL’kt.oK f)~fci/~~:

• Störningar för de boende kommer att förekomma under en längre tid. Hela projektet beräknas ta 12
månader. De första tre månaderna beräknas vara värst, då vinden rivs, källaren rivs ut, och hiss
installeras i trapphuset. Efter tre månader är det grövsta arbetet utfört, golven lagda på vinden och
störningar beräknas då minska.

o Lägenheter i fastigheten som ligger närmast hissar och vinden, kommer att besiktas före och efter
byggnation då sprickor i tak och väggar kan förekomma. Kostnader för dessa renoveringar belastar
inte föreningen eller den boende, utan vinds- eller hiss entreprenören. Skador som eventuellt kan
förekomma, kompenseras.

• Bygghiss kommer att installeras utanför fasaden mot gatan. Detta kan vara störande för de grannar
som bor precis bakom bygghissen, då det kan anses störande.

• Tillfälliga avbrott för vatten och värme kommer att förekomma vid av och på installation av rör till
vinden. Detta kommer att informeras om i god tid.

Fortiuh~’tr’ns sk[c:k:

• Taket är inte i ett bra skicka och kommer behöva målas och bitvis renoveras då det i dagsläget finns
skador på tak. Detta görs under arbetet med vinden då takterrasser och fönster i taket kommer att
installeras.

• Stambyte har gjorts under 1960-talet vilket är ca 50 år sedan. Stammarna är inte bra skick och skulle
behöva bytas, främst köksstammen som har hårdast belastning. Föreningen har dock inte budget i
dagsläget att genomföra ett stambyte och föreningen kan inte heller belånas för att bekosta detta.
Stambyte kan därmed inte genomföras i samband med inredning av vind men kommer att läggas in i
plan för att genomföras på sikt. Utvärdering kommer göras av komplett stambyte eller relining.

• Källaren har inte ett gott skick då del av källaren inte har golv utan är sprängt i berg. Stora
ombyggnationer av källaren kommer behöva göras.

• De nya vindslägenheterna kommer kunna använda fastighetens vatten, värme och el försörjning.
Detta är i ett bra skick och kommer inte behöva bytas och klarar dessutom en ökad belastning i form
av fler bostäder.

Kostn o doc och in t h d~ tor:

• Försäljningen beräknas kunna ge en intäkt på 22 000—25 000 kr/kvm. En vind yta på 750 kvm
beräknas därmed kunna ge föreningen 16 500 000 —18 750 000 kr.

o lnstallation av hissar beräknas kosta 9 750 000 kr
• Arbete med källaren, installation av källarförråd, målning, el och ventilation i källare, beräknas uppgå

till 1 200 000 kr
• Målning och renovering av takplåt, beräknas kosta 500 000 kr
• Arvode för försäljning av vind samt kontrollarbete under byggtiden, och projektledning beräknas

uppgå till 675 000 kr
• Vid en försäljning beräknas resultatet uppgå till mellan +4 375 000 kr och +6 625 000 kr.
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Budget 2012 till 2015 utan vindsvåningar

Belopp i TSEK 2012 2013 2014 2015
avgiftshöjning 0% 20% 20% 0%
Årsavgifter 2200 2640 3168 3168
hyror bostäder 210 220 230 240
Hyror lokaler 1100 400 400 400
Ny hyresgäst till Privee 175 350 350
Diverse intäkter 70 70 70 70
summa 3580 3505 4218 4228

Kostnader
Rep/underhåll 250 750 250 250
Drift 1800 1850 1900 1950

2050 2600 2150 2200

Räntor 1 195 1 178 1 514 1 633

Skatter 200 225 250 275

Rörelseresultat 135 -498 304 121

Avskrivningar 830 830 830 830

Resultat -695 -1328 -526 -710

Låneräntor 3,40% 3,40% 4,50% 5,00%

Bankkonto sista dec 3 157 1659 963 83

Lån 35150 34150 33150 32150
Amortering 250 1000 1000 1000
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Budget 2012 till 2015 med vindsvåningar

Belopp i TSEK 2012 2013 2014 2015
avgiftshöjning 0% 0% 0% 0%
Årsavgifter 2200 2200 2200 2200
Vindsvåningar, nya intäkter 0 480 480
Avgiftshöjning hissar 100 200 200
hyror bostäder 210 220 230 240
Hyror lokaler 1100 400 400 400
Ny hyresgäst till Privee 175 350 350
Diverse intäkter 70 70 70 70
summa 3580 3165 3930 3940

Kostnader
Rep/underhåll 250 750 250 250
Drift 1800 1850 1900 1950

2050 2600 2150 2200

Räntor 1 195 1 025 1 334 1 433

Skatter 200 225 250 275

Röre~seresuItat 135 -685 196 33

Avskrivningar 830 830 830 830

Resultat -695 -1515 -634 -798

Låneräntor 3,40% 3,40% 4,50% 5,00%

Bankkonto sista dec 3 157 1847 1043 75

Lån 35150 30150 29150 28150
Amortering 250 5000 1000 1000

min max
Försäljning 750 kvm råvind, 22-25000/kvm 16500 18750
Hissar -9750 -9750
Källare -1200 -1200
Tak, renovering, målning -500 -500
Försäljning, kontrollarbete -675 -675
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Information om rösträtt flir medlemmar

Huvudregeln inom föreningsrätten är att varje medlem har en röst. För bostadsrättsföreningar finns det dock
undantag från denna huvudregel.

Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt har de gemensamt en röst. Vilken av dessa medlemmar som
faktiskt utövar rösträtten får de komma överens om inbördes.

Kan bostadsrättshavarna inte komma överens om vem av dem som skall utöva rösträtten, får samtliga avstå
från att delta.

När röstlängd upprättas skall de medlemmar som har del i bostadsrätt antecknas. Det skall också antecknas att
de har en röst gemensamt. Det torde också vara lämpligt att anteckna vem som skall utöva rösträtten.

Om en medlem har flera bostadsrätter har medlemmen ändå endast en röst. Detta får betydelse i många
föreningar där t ex en kommun äger flera bostadsrätter. 1 dessa fall har kommunen endast en röst.
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~ Sbc studie och förutsättningar vid inredniny ~v vind. Pruj.nr. 1
~ BRF ~ngemarshov 2Q2-O3~2O

Denna Järstudie baseras på en okulär syn av aktuella ytor och framragna
ritningar. Areaberäkningen är baseradpå uppmäming av råvind med befintliga
lägenlwrsförråd kvar. Försiudien skall fimgera som en underlagflir beslut i
föreningen om man vill gå vidare med arbetet au inreda vinden. Redovisadc~
uppgifter är endast vägledande och måste 1 eufortsan arbete undem~ökas och
preciseras.
D~nrio J~)rsrudie utgör Luipp lay totalt 2fiir enJiilltJ?irdfg vindsinred17in~~

Dota Ijplan
Pör området gäller enligt beski1vnir~g daterad 1938-09-05 och detatJplan PI 1668 A.
Den tillMer inte att Inreda vindsutrymmot utmed Ingemarsgatan 3 samt
gårdshusvinden men med den uridantagsregel som samtidigt finns i beskrivningen
kanfkommer inredningen ändå godkännas av handläggaren på
Stadsbyggnadskontoret
Planen godkänner att vinden utmed Birger Jarlsgatan inrods rör bostadsiincfamå~,

Byg glov

1 den kulturhistoriska klassificeringen av Stockholms kommun är
byggnaderrialfastigheterna markerade med blå, grön, gul efler grå kulör. Blå- och
grönmarkerade byggnaderlfastigheter omfattas av de striktare kraven i gamla P1an
och byggiageris 3 kap 12~. Samtliga byggnader omfattas av Plan- och byggiagens 8
kap 3~. Fastigheten är i en kulturhistorisk Inventering markerad gul.

Vissa krav på utformningen av den yttre gestaltningen i fomi av kupor, takfönster och
takaltaner kommer att ställas. De riktlinjer som Stockholms stadsbyggnadskontor
sätter för takkupor är att de rekommenderas vara 14-1,5 meter breda med minst lika
stort avstånd mellan dem för att inte ses som till-/påbyggnad. Takaltaner skall
placeras mot gården och får inte vara dominerande för byggnaden. R~kommenderad
bredd rör takaltaner är ungefär 3 meter,
Behandlingen av bygglovsärendet skall ta maximalt 10 veckor enligt nya PBL.

Byggsamr~d

Då byggiov beviljats och innan byggstart skall begäran om byggaamråd inlämnas.
Byggsamrådet behandlar samhällets krav på vindsinredningen med bla. brandkrav,
krav på statiska konstruktioner, tltlgänglighetskrav mm. Beträffande hiss skall denna
enligt Stadsbyggnadskontorets regler förlängas upp till vindsplan om bruttoarean
(BTA) överstiger 200m2. Den tillkommande boarean på vinden är teoretiskt beräknat
ca 750 kvm varav 90 kvm är lott

Obs! Angiven boarea är teoretisk och verklig boarea kan endast redovisas når samt
liga lägenhetsförråd är domontorade samt att bygglov föreligger.
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.~Pro~nr,

Hissinstallationon
4 stycken hissar skall Installeras. Detta innebär att andeistal, årsavgifter m m kommer
att justeras. Dø som bor högre upp i fastigheten får fördelar 1 och med att hissar
installeras och detta leder till ett högre andelstal att jämföra med de som inte är
botjänta av hissinstallattonen som får sänkta andetstal. Denna
omräkninglomfördelning hjälper SBC till med att utföra om s~ önskas.

Ekonomiska konsekvenser
Nedan angivna kostnader år baserade på förhandsofferter samt erfarenhetsmässiga
riyckeltal

Intäkter
Försäljning till extem intressent ca 750 kvm boarea
Försäljning av vinden beräknas ge en intäkt av ca 22 000- 25000 krlkvm.

totalt ca’. .... ,.....,, ,.....,.... ,.,,,,,,,,, 16,5-18 750000kr,.

Kostnader
Från intäkten avgår kostnader som uppkommer till följd av vindsinredningen,
Kostnaderna fördelar sig enligt följande:
Arbete mod instatlation av 4 stycken hissar inki kållarplan
Arbete i källaren med lägenhetsförråd, målning el- och ventilatian
Plåttaksmålning
Försäljning av råvind samt koritrollarbeto under byggtiden.
SBC kan även biträda vid förhand ring mellan medlemmar och förening
samt biträda vid beräkning av nya andelstal m m.
Summa kostnader ‘12 125 000 kr

Beräknat resultat .......,..........,.. 4 375 000 — 6 625 000 kr
l det fall att befintliga lägenhetsdörrar skall b-andförstärkas tillkommer on kostnad av
ca 500 000 kr.
Denna förstudie utgör Etapp 1 av totalt 2 i en tänkt produktionsplan för att erhålla en
fult färdig vindsinredning.

Etapp 2. Upprättande av förfrågningsunderlag och upplåtelseavtal, kontakter med
intressenter under anbudstiden, utvårdering av anbud, deltaga vid förbesiktningar,
biträda med kontroll, medverka vid byggmöten 2 gånger per månad samt deltaga vid
slutbesiktning och slutlig syn av förbesiktigade ytor.

Vi hoppas att denna förstudie är positivt och att den kan ligga till grund för ett beslut
om ett fortsatt samarbete med SBC i vindsombyggnaden med etapp 2
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