






Org Nr: 702000-7642 

Forvaltningsberattelse for HSB Bostadsrattsforening Gjutaren i Stockholm 

Representanter vid HSB:s fullrnaktige 
Ftireningen har inte utsett nSgon representant i HSB:s fullmaktige. 

valberedning 
Valberedningen be~r av Anne-Charlotte Johansson och Kaija Mustalampi. 

Underhtlllsplan 
UnderhMsplan fOr' planerat perlodiskt underh~1I har uoprattats av styrelsen. Planen Jigger till grund for styrelsens beslut om 
reservering till eller iansprSkstagande av underhllllsfond. 

StadgeenJig fastighetsbesiktning qenomtordes 2019-05-21. 

Under~lIsplanens syfte ar att sekerstella att medel finns for det planerade underhall som behovs for att h~lIa fastigheterna i gott 
skicl<. Under ~ret utfort underMIl framgllr av resultatraknlnqen. 

HAlibarhet 
Ekonomi 
V~r fOrening har valt en styrelse sam sakerstauer att regler och fOrordningar avseende penningtvatt efterlevs och att inga ekonornlska 
oegentligheter sker. 
MiljO 
Foreningen varderar hogre de Ieverantorer vilka tar ett ~ stort miljiimassigt ansvar sam mOjligt. 

Social 
Forenlnqens medlemmar idag ar salidariska mot framtida medlemmar for att efterleva det gada boendet. 

Medlemsinformation 
Medlemmar 
Foreningen hade 250 (249) medlemmar vid utgllngen av verksamhetsSret 2019 (2018). Under llret har 26 (28) iiverl~telser skett. 

FlerilrsOversikt 

Ekonomisk sammanstiillnlng och nyckeltal i bostadsrattsforeningen 
For att gora ekonomin i en bostadsrattsforenlnq enklare att forsta har HSB taglt tram ett antal sa kallade nyckeltal. Oessa nyckeltal 
kan anvanoas for att jamfora bostadsrattsftireningar med varandra och fOr att folja utvecklingen hos en enskild bostadsrattsftirening. 
Syftet ar att skapa trygghet och forstAelse for dig som medlem, kooare eller ovrig intressent. 

Ett nyckeltal ar ett jamforelsetal sam syftar till att visa verksamhetens ekonomiska stallning ach gOra det enkelt for tasaren att 
jamfora exempelvis en bostadsrattsroreninq med en annan. 

For tydlighet och transparens valjer vi att visa v~r forenings nyckeltal de senaste fem aren. Vi visar detta i tabellen nedan och efter 
tabellen f()rklarar vi vad varje nycl<eltal betyder. 

Nvckeltal 2019 2018 2017 2016 2015 
Arsavgift, kr/kvm 340 340 329 277 338 
Totala lntakter kr/kvm 800 752 777 653 672 
Sparande till underh~1I och investeringar kr/kvm 140 206 171 127 168 
Bel~ning, kr/kvm 0 0 0 275 318 
Rantekanslighet 0% 0% 0% 1% 1% 
Drift och underhall kr/kvm 560 484 542 464 417 
Enerllikostnader krLkvm 195 189 185 176 158 
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