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Förslag till avgiftshöjningar för åren 2020 och år 2021 

Bakgrund/Motiv: 

Ombyggnaderna som under drygt två års tid utförts för tre vindslägenheter i Flottbrohuset samt 

lägenheterna i övre källarplanet på Badstrandshuset har alla baserats på preliminära data avseende 

framtida utfall i golvytor, rumsantal, etc, vilket också utgjort underlag för beräkning av preliminära 

andelstal. Andelstalen som sen i sin tur utgör grund (för detaljer se fotnot nedan) för den avgift var 

bostadsrättsinnehavare ska betala.  

När nu alla ombyggnader är färdiga och alla indata därmed kända, har en omräkning utförts av vår 

konsult Galären AB, vilket visar på att de preliminära andelstalen/avgifter för vindslägenheterna 

avviker ca ± 4% från slutligt och korrekt beräknat värde, medan för de nya lägenheterna i 

Badstrandshuset samtliga värden blivit 8-13% för låga och utdebiterade avgifter för dessa lägenheter 

är därmed motsvarande för låga. Vi vill här särskilt påpeka att avvikelser i de tidiga preliminära 

andelstalen per definition måste uppstå, men det är beklagligt att felen blev så stora.  

För att inte skapa onormalt stora och snabba avgiftshöjningar föreslår Styrelsen att felet i avgifter 

korrigeras på ca 2-3 års tid, vilket också inleddes vid årsskiftet 2018/2019 med en 3%-ig höjning av 

avgifterna för de nya bostadsrätterna med adress Gammelgårdsvägen (längs terrassen) och 

Flottbrovägen, men efter denna åtgärd ligger avgifterna för dessa bostadsrätter likväl ca 6-10% för 

lågt. 

 

Förslag till stämman: 

Styrelsen föreslår att följande i tabellen nedan angivna höjningar varierande mellan 2,93 till 5,4% 

beslutas för lokal L212 samt lägenheterna 190-198 för åren 2020 och 2021: 

   

 

 

 

 

   Alternativ       

   "gamla lägenheter" -ingen förändring/sänkning   

Lgh Nr     
medför 

årsavgift   årsavgift   

   år 2020 per andel% år 2021 per andel% diff 

L212 höjn(%): 5,35% 27207 5,36% 28665 100,00% 

L1/-nr 198 höjn(%): 5,12% 27270 5,12% 28666 100,01% 

L2/-nr 199 höjn(%): 2,92% 27847 2,93% 28663 100,00% 

L3/-nr 190 höjn(%): 4,13% 27527 4,13% 28664 100,00% 

L4/-nr 192 höjn(%): 5,39% 27196 5,40% 28665 100,00% 

L5/-nr 191 höjn(%): 4,88% 27329 4,88% 28663 100,00% 

L6/-nr 193 höjn(%): 4,04% 27552 4,04% 28665 100,00% 

L7/-nr 194 höjn(%): 3,50% 27699 3,49% 28665 100,00% 

L8/-nr 195 höjn(%): 5,10% 27276 5,09% 28664 100,00% 

L9/-nr 196 höjn(%): 3,05% 27814 3,05% 28663 100,00% 

L10/nr197 höjn(%): 5,04% 27288 5,04% 28664 100,00% 

Riktvärde för årsavgift/andels% = 28664  kr/% / 

(dvs =värdet  för alla ”äldre” bostadsrätterna) 
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samt att för två av de tillbyggda vindslägenheterna på Flottbrovägen avgiften justeras en gång under 

år 2020: 

• Lgh Nr 107 (J Melkersson), Flottbrovägen 23 höjs med 2,82% 

• Lgh Nr 111 (S Lundberg), Flottbrovägen 25 sänks med 3,71% 

Från och med år 2021 får därmed föreningens samtliga bostadsrätter samma avgift per 

andelstalsprocent.  

 

Noteras bör också att styrelsen med rekommendationen enligt ovan medvetet avviker från de avgifter 

som finns angivna i vår nya antagna ekonomiska plan att gälla från 2019-01-01. Planen stipulerar 

årliga höjningar med 2% och därtill också högre avgifter för samtliga lägenheter än vad nu utdebiteras. 

Styrelsen motiverar avvikelsen från ekonomisk plan att föreningens löpande utgifter kommer att kunna 

betalas utan problem, men att planerade avsättningar till framtida reparationsfond istället kommer att 

försenas något. Fonden bör dock kunna byggas upp i något långsammare takt eftersom reservkapital i 

storleksordningen 8-9 MSEK finns i de tre hyresrätter vi alltjämt innehar och som i framtiden kommer 

försäljas så snart hyreskontrakten avslutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotnot:  
Andelstal beräknas enligt J-talsmodellen, dvs först beräknas för var bostadsrätt ett J-tal enligt formeln J = 300+ (100 *antalet rum) + (25 
*antalet m2). (Andra beräkningsmodeller finns men just denna modell är godkänd i samband med föreningens bildande och bör därför inte 
ändras.) 
Därefter korrigeras J-talet med -1% om det är BV, +2% om det finns balkong/altan samt minus 2-4% om man har dåligt läge i huset (vilket 
gäller lägenheter emot/nära gatan: lgh 170 & 171 (-4%) längst ned i 26:an samt lgh 101 (-2%) längst ned i 23:an) 
Alla (korrigerade) J-tal summeras sedan och varje lägenhets andelstal (%) blir sen lägenhetens J-tal dividerat med summan av alla J-tal. 
 
Avgifterna ska sedan fördelas lika i förhållande till var lägenhets andelstal, dvs avgift/andelstal ska vara en konstant.  
 


