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Närvarande

AllboHus  Fastighets  AB,  konferensrum  Krämaren
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Enligt  Bilaga  A
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Sekreterare

Kristina  Petersson

Ordförande

Thomas  Haraldsson

Justerande

s Johnsson

Paragrafer g 39-50

fi 27 Närvarokontroll

Närvarokontroll  genomfördes,  jämför  protokollsbilaga  A.

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2021-09-23

ALlBOHuS

fi 39 Val  av  justerare

Till  justerare  väljs  Thomas  Johnsson

Ei 40  Godkännande  av  dagordning

Styrelsen  beslutar  att  godkänna  dagordningen  med  tillägg  för  övriga  frågor.

% 41 Föregående  mötesprotokoll

Föregående  mötesprotokoll  godkänns.

% 42  VD  information

VD  informerar  om att:

Granskning  av hur  bolaget  arbetar  med  kompetensförsörjning  har  skett  av PWC.

Byggnation  av Trygghetsboende  på Högåsen  har startat.

Etableringen  av ett  kontaktcenter  påg,år.

Diverse  beställningar  och skrivelser  informerades.

Organisationen  med områdesansvariga  bovärdar  i varje  område  är sjösatt.

Hyresförhandlingar  för  2022  har  påbörjats.

Underlag  för  bostadsförsörjningsstrategi  har  tagits  fram  och hålls  aktuellt.

Styrelsen  beslutar

att  notera  informationen  från  VD.

% 43  Finansrapport

Ekonomiansvarig  redovisar  finansrapport.

Styrelsen  beslutar

att  notera  informationen  i finansrapporten.
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2021-09-23 ALlBOHuS
EN DEk AV ALVESTA KOMMUN

6i 48 Projektrapport

Fastighetschef  redovisar  projektrapport  enligt  bilaga  3.

Styrelsen  beslutar

att  notera  informationen  i projektrapporten  enligt  bilaga  3.

ä 49 Övriga  frågor

Mohedaskolans  parkering  vid  den nya gymnastiksalen  används  ofta  av obehöriga  på kvällar
och  nätter  och  det  är mycket  nedskräpning  och  skadegörelse  i området.
Kameraövervakning  kommer  att  monteras  i området  som  kopplas  ihop  med  väktartjänster.
Papperskorgar  ska också  sättas  upp i området.

Nya  entrån  till  Söderbacka  från  Järnvägsparken  saknar  räcke  och nivåmarkering.  Detta
kommer  att  monteras.

% 50 Mötet  avslutas

Ordförande  avslutar  mötet.

Utdragsbestyrkan6e,
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ALLBOHuS

ffi 44  Beslutsärende:  Ny  Finanspolicy

Förslag  till Finanspolicy  har  skickats  ut  till  styrelsen  i bilaga  1.

Förslaget  innebär  att  Ekonomichef  är utbytt  mot  ansvarig  ekonom  (framförallt  i avsnitt  2

Ansvar  och befogenheter).  I avsnitt  2.1.2  VD  sista  stycket  vill  vi ta bort  orden  "nya

derivattransaktioner  samt"  då det  inte  är tillåtet  att  ta nya ränteswapar  sen dec  2019.

Styrelsen  beslutar

att  godkänna  förslag  till Finanspolicy  enligt  bilaga  1.

% 45  Beslutsärende:  Delårsbokslut

Ekonomiansvarig  presenterar  delårsrapport  för  2021,  med  prognos  för  utfallet  för  hela  2021

enligt  bilaga  2.

Styrelsen  beslutar

att  godkänna  delårsrapport  2021  med  prognos  för  hela  2021  enligt  bilaga  2.

% 46  Personalrapport

HR-konsult  redovisar  personalrapport.

Styrelsen  beslutar

att  notera  informationen  i personalrapporten.

Ei 47  Marknadsrapport

Utvecklingschef  redovisar  marknadsrapport.

Styrelsen  beslutar

att  notera  informationen  i marknadsrapporten.

Utdragsbestyrkande



PROTOKOLLSBILAGA
Vid  sarnmanträde  2021-09-23

Klockan  13.15-15.00

Närvarande När-

varande

Avvikande

närvaro

KI

Beslutande Ersättning Summa

KrJa Nej Jnställelse Smtr Resor

Ordinarie  ledamöter

Per  Ribacke

Sofie  Årdh
Thomas  Haraldsson x x

Thomas  Jonsson x x

Fredrik  Jonsson x x

Suppleanter

Robert  Olesen

Mubarik  Ise

Hagart  Valtersson x x

Gunilla  Gustafsson

Jens  Arnebert x x

Arbetstagarrep.

Patrik  Rosån

Henric  Karlsson

Suppleanter

llian  Dossev

x

x

x

x

x

x

Övriga  deltagare

Stefan  Blomkvist

Lars  Andersson

Fredrik  Rosendahl

Miriam  Sjödån-

Fransson

Kristina  Petersson

x

x

x g47-

50

x

x

x

x

x

x

x
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INLEDNING

1.l  Syfte

Finanspolicyn  skall  ange  ramar  och  riktlinjer  för  hur  finansverksarnheten  inom
AllboHus  skall  bedrivas.

Finanspolicyn  är itillämpliga  delar  upprättad  efter  Alvesta  Kornmuns  finanspolicy,
antagen  av Kornrnunfullmäktige  2014-10-28.

Syftet  med  denna  finanspolicy  är att:

Fastställa  finansverksamhetens  mål.
Fastställa  ansvar  och  befogenheter  för  finansverksamheten.
Fastställa  ramar  och  riktlinjer  för  att begränsa  de finansiella  riskerna  som
förekornmer.

Fastställa  ramar  och  riktlinjer  för  rapportering  och  uppföljning  av
finansverksamheten.

1.2 Mål

Övergripande  mål  för  finansverksamheten  är att inom  de riktlinjer  som  dennapolicy
fastsföller:

Säkerställa  tillgång  till  finansiering  på kort  och  lång  sikt
Hantera  de finansiella  risker  som  uppstår  i verksamheten
Sträva  efter  att  uppnå  bästa  möjliga  räntenetto
Säkerställa  att finansverksarnheten  bedrivs  med  en god  intern  kontroll

1.3  0mfattning

Med  finansverksamhet  avses  1ikviditetsförvaltning  och  finansiering/sku1dhantering.

1.4  Revidering

- Finanspolicyn  skall  hållas  uppdaterad  med  hänsyn  till  aktuella  förhållanden  inom
AllboHus.

- Finanspolicyn  skall  årligen  ses över  av styrelsen.

I i l,



:.,2,,1 ä

Dolaimenttyp

Policy

Identitet

2.2.01

Utgåva/Revision

4

ANSV  AR  OCH  BEFOGENHETER

2.1  Ansvarsfördelning

hsvaret  för  finansverksarnheten  inom  bolaget  fördelas  mellan  styrelse,  VD  och

ansvarig  ekonom  enligt  nedan.

2.1.1  Styre}se

Styrelsens  ansvar  består  i:

Att  fastslå  finanspolicy.

Att  årligen  revidera  finanspolicyn  samt  godkänna  förändringar  av policyn  under

året.

Att  årligen  fastslå  låneramar  för  verksamheten.

Att  godkänna  eventuella  avvikelser  från  denna  finanspolicy.

2.1.2  VD

VDs  ansvar  består  i:

Att  tillsamrnans  med  ansvarig  ekonom  besluta  om  refinansiering/omsättning  av

befintliga  krediter.

Att  tillsarnmans  med  ansvarig  ekonom  genomföra  nyupplåning  inom  den  av

styrelsen  fastslagna  låneramen.  Avvikelser  från  ramen  skall  godkännas  av

styrelsen.

Att  tillsarnmans  med  ansvarig  ekonom  besluta  om  eventuella  förändringar  av

befintliga  derivattransaktioner.

2.1.3  Ansvarig  ekonom

Ansvarig  ekonoms  ansvar  består  i:

Att  säkerställa  att  bolaget  har  finansiella  medel  för  den  löpande  verksamheten  och

framtida  investeringar.

Att  löpande  följa  upp  låne-  och  ränteförfall  samt  att ta fram  beslutsunderlag  för  ny-

/refinansiering  av låneportföljen  samt  hantering  av räntebindning.  Vid  större

räntekonverteringar  skall  styrelsen  informeras.

Att  säkerställa  att alla  finansiella  aktiviteter  bedrivs  med  beaktande  av en god

intern  kontroll.

Att  bevaka  utvecklingen  på  de finansiella  marknaderna.

För  ansvarsfördelning  beträffande  uppföljning  och  kontroll  se avsnitt  6, Intern  kontroll.

')h,21
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LIKVIDITETSHANTERING

3.1  Må1sättning

AllboHus  är nettolåntagare  vilket  innebär  att överskotts1ikviditet  främst  ska användas
för  att amortera  på den  utestående  låneskulden.  En  likviditetsreserv  ska hållas  för  att
kunna  hantera  tillfälliga  likviditetsunderskott.  Tillfölliga  likviditetsöverskott  ska
placeras  med  beaktande  av låg  risk  med  syfte  att skapa  en god  avkastning  enligt
nedanstående  riktlinjer.

3.2 Likviditetsreserv

AllboHus skall kontinuerligt upprätthålla en likviditetsreserv för att vid varie tillfölle
kunna  sköta  sina  beta1ningsförpliktelser.  Behovet  av reserver  upprätthålls  enligt
nedanstående  alternativ.

Definition  av likviditetsreserv:

- Kassa  o banktillgodohavanden,  plusgiro  etc

- Outnyttjade,  garanterade  checkräkningskrediter,  låneramar  samt  kreditlöften.

3.3  Förvaltning  av kortfristig  likviditet

Tillfälliga  likviditetsöverskott  får  enbart  placeras  på räntebärande  konto  i bank  (se 3.2)
hos godkända  motparter  enligt  nedan  och  med  rätt  till  omedelbart  uttag.

Godkända  motparter  placeringar

Svenska  Staten

Kommuninvest

Handelsbanken

Nordea

SEB

Swedbank

Danske  Bank

3.4  Betalningsberedskap

AllboHus  skall  ha en god  betalningsberedskap

Detta  upprätthålls  genom  att:

Löpande  upprätta  likviditetsprognoser

Tillfölligt  kunna  utnyttja  del  av  koncernens  internkontolimit  efter
överenskommelse  med  komrnunens  ekonomichef.
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SKULDHANTERING

4.1  Målsättning  och  strategi

Den  övergripande  målsättningen  för  skuldhanteringen  är att  hantera  AllboHus

refinansieringsrisk  och  ränterisk.  Dessa  hanteras  genom  att  trygga  finansieringen  på

lång  och  kort  sikt  och  säkerställa  stabilitet  och  prognostiserbarhet  beträffande  framtida

räntekostnad.

I syfte  att även  eftersträva  lägsta  möjliga  ränte-  och  finansieringskostnad  återfinns

nedan  de begränsningar  avseende  hur  stor  refinansieringsrisken  och  ränterisken  får

vara,  inom  vilka  AllboHus  tillåts  agera.

4.2 Riskdefinitioner

Med  refinansieringsrisken  avses  risken  att  AllboHus  inte  kan  refinansiera  sina

lån  när  så önskas  eller  ta upp  ny  finansiering  på  marknaden  när  behov  uppstår  eller

att  refinansiering  endast  kan  ske till  ofördelaktiga  villkor.

Med  ränterisk  avses  risken  att låsa  fast  alltför  stor  del  av upplåningen  till  hög  fast

ränta  vid  ett  sjunkande  ränteläge  och  risken  att  finansieringskostnaden  ökar  vid

rörlig  ränta.

4.3  Riktlinjer  avseende  refinansieringsrislåapitalbindning

Refinansieringsrisken  skall  begränsas  genom  att förfallostnukturen  avseende

finansieringen  sprids  över  tiden  enligt  följande:

Kapitalförfall  skall  eftersträvas  att spridas  jämt  över  tiden  så att  maximalt  50 % av

lånestocken  förfaller  ett enskilt  år. Riktvärde  bör  vara  20 %.

Upplåning  i utländsk  valuta  är ej tillåtet.

Godkända  mot'parter  vid  u'pplåning:

Kornmuninvest

Handelsbanken

Nordea

SEB

Swedbank

4.4  Riktlinjer  avseende  ränterisk/räntebindning

Ränterisken  skall  begränsas  genom  att räntebindningstiden  i låneportföljen  sprids  över

tiden  enligt  följande:

Skuldportföljen  består  av samtliga  lån  och  räntederivat  vid  uppföljning  mot  nedan

ätlinjer.

Skuldportföljens  genomsnittliga  räntebindningstid  skall  vara  mellan  2 och  5 år.

Maximalt  40 % av skuldportföljen  ffir  ha en räntebindning  som  förfaller  inom  1 år.

90;6'p'
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Som  en del  av Allbohus  ränteriskhantering  ingår  att  säkringsinstrumenten  kan  ersättas

eller  överflyttas  till  andra  säkringsinstrument  med  syfte  att åstadkornrna  en jämn  och

stabil  räntekostnad  över  tiden.

FINANSIELLA  INSTRUMENT

5.1 Tillåtna  finansiella  instrument

Syftet  med  derivatinstrument  är primärt  att, vid  en uppgång  i marknadsräntan,

begränsa  genoms1agshastigheten  detta  har  på  resultatet.  Användandet  av derivat  ger  en

ökad  flexibilitet  i den  löpande  skuldhanteringen  vilket  ger  AllboHus  större  möjligheter

att påverka  ränterisk  och  förväntad  räntekostnad.

Derivatinstrument  får  användas  under  förutsättning  att den  underliggande  finansiering

och  räntederivatet  har  samma  räntebas,  normalt  3 månaders  Stibor.

Följande  derivat  är godkända  som  instrument  för  skuldförvaltning:

Ränteswap

Ränteswap  med  framtida  start

Ett  enskilt  räntederivat  får  inte  vara  längre  än lO år.

Volymen  utestående  räntederivat  (netto)  får  inte  överstiga  den  totala  låneskulden.

Godkända  motparter  finansiella  instrument:

Handelsbanken

Nordea

SEB

Swedbank

För  att  kunna  ingå  avtal  om  räntederivat  krävs  att ett  underliggande  ISDA-avtal,

alternativt  godkända  bankmotparters  standardavtal  för  handel  med  finansiella

instrument,  har  träffats  med  den aktuella  motparten,  som  reglerar  de övergripande

avtalsvillkoren.

s.(l,ii',l!aaa;



Dolcumenttyp

Policy

Identitet

2.2.01

Utgåva/Revision

8

Det  är inte  tillåtet  att ta upp  nya  ränteswapar  fr.o.m.  2019-12-19.

INTERN  KONTROLL

6.1  Målsättning

Att  uppnå  god  intern  kontroll  av finansverksarnheten  i syfte  att  undvika  förluster  till

följd  av  brister  i administrativa  rutiner.

6.2  Riskdefinition

Administrativ  risk  innebär  störningar  i de administrativa  rutinerna.  Detta  kan  t.ex.

omfatta  rnänskliga  misstag,  fel  i IT-system,  brister  i redovisning  eller  i intern  kontroll

av genomförda  transaktioner.

6,3  Hantering  av transaktioner

Ansvaret  vid  finansierings-  och  derivattransaktioner  skall  fördelas  mellan  olika

funktioner  inom  AllboHus  för  att säkerställa  att  transaktionshantering  sker  med

beaktande  av en god  intern  kontroll.  Av  den anledningen  ska  afförsavslut  hanteras

enligt  nedan:

Styrelse

Övergripande  ansvar  för  tecknande  av avtal  avseende  lån  och

derivattransaktioner  enligt  finarispolicy.  Kan  delegeras  till  ansvarig

ekonom  och  VD.

VD

Godkänna  av ansvarig  ekonom  upprättat  förslag  till

låneomsättning/nyupplåning  och  derivattransaktioner.

Ansvarig  ekonom

Genomför  transaktioner  med  kreditgivare  via  erhållen  delegation  från

styrelsen.

Genomför  kontroll  av och  attesterar  utförda  transaktioner.

Firmatecknare  för  AllboHus  samt  "firmatecknare"  för  Alvesta  kornmun

(kommunchef  och  ekonomichef)

Undertecknar  lånehandlingar
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RAPPORTERING

7.1  Syftet  med  rapporteringen

Syftet  med  rapporteringen  är att:

Säkerställa  att finanspolicyn  efterlevs.

Följa  upp  utfall  mot  fastställda  riktlinjer.

Hålla  styrelsen  informerad  om  bolagets  finansiella  situation.

7.2  Rapporteringsinnehåll

Styrelsen  skall  vid  varje  styrelsemöte  erhålla  rapportering  avseende  AllboHus

finansverksarnhet.

Rapporten  skall  innehålla  följande  uppgifter:

Skuldportföljens  utestående  skuld  och  motparter

Skuldportföljens  förfa1lostruktur/kapitalbindning  i förhållande  till  finanspolicyn

Skuldportföljens  förfal1ostruktur/räntebindning  i förhållande  till  finanspolicyn

Skuldportföljens  genomsnittsränta

Prognostiserad  räntekostnad  och  känslighet  mot  ränteförändringar

Skuldportföljens  räntederivat  (swapar)

Eventuella  avvikelser  från  finanspolicyns  regler
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Alvesta
kommun

AllboHus  Fastighets  AB
Bilaga 2

Ekonomi

Driftredovisning

Tabell 1. Driftredovisning

Intäkter

Personalkostnader

Övriga kostnader

165,8  176,0

-36,5 -34,9

-125,2  -120,5

10,2  248,7  257,3

1,6  -54,8  -54,0

4,7  -188,9  -188,2

8,6 243,6

0,8 -51,2

0,7 -183,9

* (+) innebär  överskott,  (-) innebär  underskott  av utfall  jämfört  med

budget

Analys  av årets  utfall  per  augusti

Större  budgetawikelser

Delårsbokslutet  per  augusti  visar  en vinst  på 20,6  mkr,  vilket  är 16,5  mkr  bättre  än budget.  Den främsta

anledningen  är att Allbohus  fått  en försäkringsersättning  på 12,5  mkr  fi'r  branden  på Banärsgatan  i

Moheda.

Budgetawikelsen  för underhållskostnaden  är +5,7 mkr och det är det hyresgäststyrda  lägenhets-

underhållet  som inte  utförts.  Det är flera  orsaker  till det.  Corona  har  gjort  det  svårt  att  få tillgång  till

lägenheterna  för  att  utföra  underhållet.  Våra entreprenörer  har  dessutom  haft  svårt  att  hinna  med de

uppdrag  vi gett  dem p.g.a. personalbrist.  Vi upphandlade  ett  nytt  måleriavtal  vid årsskiftet,  men p.g.a.

överklaganden  så blev  inte  det  nya avtalet  klart  förrän  till  sommaren  och därför  har  vi inte  fått  så många

beställningar  utförda  än.

Andelen  outhyrda  lägenheter  ökar.  Det  beror  på att  det  är  en  utmaning  att  hyra  ut

nyproducerade/dyrare lägenheter samt att lägenheter som har behov av renovering fått stå tomma i

väntan  på entreprenörerna.  Det outhyrda  per augusti  är nästan  uppe i hela årsbudgeten  så detta  är

något  AllboHus  får  jobba  hårt  med.  Budgetawikelsen  per  augusti  är -1,4 mkr.

Personalkostnaderna  minskar  med 1,6  mkr  mot  budgeten  eftersom  AllboHus  inte  återbesatt  tjänster  på

Marknadsavdelningen  då dessa tjänster  kommer  att  påverkas  av ett  koncerngemensamt  kontaktcenter.

Prognosen  på resultatet  för  hela 2021 förväntas  landa in på 15,1  mkr  och det  är IO,I  mkr  över  det

budgeterade  resultatet.

utfall  jämfört  med föregående år
Hyresintäkterna  har  ökat  med  7 mkr  jämfört  med  föregående  år p.g.a. nyproduktion  av lägenheter  samt

större om-/tillbyggnader av verksamhetslokaler.

Kostnaden  för  reparationer  har ökat  med 1,5  mkr  p.g.a.  pandemin,  dels för  att  vi vid personalbrist  fått

köpa in fler  reparationstjänster,  dels för  att  det  blivit  svårare  att  utföra  nödvändigt  underhåll  och att  det

då orsakat  fler  reparationer.

Samtliga  taxebundna  kostnader  har ökat p.g.a. taxeökningar  och nyproduktion.  Uppvärmnings-

kostnaden  har ökat  med 1,2  mkr  då det  varit  kallare  under  2021.
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Resultatet  per augusti  2021 är +20,6 mkr  vilket  är 14,5  mkr högre  än samma period  2020. Skillnaden
består  av försäkringsersättningen  samt  ökade hyresintäkter.

lnvesteringsredovisning

AllboHus har en investeringsbudget för 2021 på 224 mkr. Utfallet t.o.m. augusti ligger på 52 mk5 då
flera projekt  försenats,  bl.a. trygghetsboende  vid Högåsen och renoveringen  av Hagen och Ängen på
Rönnedal.  Nyproduktion  av 47 lägenheter  har hittills  färdigställts  i år.
Prognosen  är att  AllboHus  kommer  att investera  för I10  mkr år 2021.

Vad  gör  AllboHus  nu?

Vi har under första halvåret påbö2at en intern omorganisation med framförallt Områdesansvarig/
Bovärds roller i företaget  där de kommer  vara ute på området  mer fysiskt tillsammans  med
servicepersonalen  och syftet  är att öka den upplevda  tryggheten  och trivseln  för  våra hyresgäster.
Centraliseringen  av vissa stödfunktioner  har fortsatt  under 2021  och den 1 maj  gick  löne-
administrationen  över till kommunen.  Arbetet  med införandet  av kontaktcenter  för hela kommun-
koncernen  pågår  och kommer  påverka  AllboHus  kundtjänst.
Under  hösten  kommer  vi att prova ett nytt  koncept  för  medarbetarundersökning  och nöjdkundindex.

Många  projekt

Den 1 februari  blev 6 marklägenheter  på Snickarvägen  i Grimslöv  inflyttningsklara.
Vårt  första  trygghetsboende  i Alvesta  kommun,  Liljan i Vislanda  blev inflyttningsklart  den I juni.
Björklövet  (kv. Pionjären)  i Alvesta  ärifull  gång med byggnation  av 55 lägenheter  fördelat  på två höghus.
De 30 lägenheterna  i det  första  huset  blev inflyttningsklara  den 1 juni2021  och det  andra  huset  med 25
lägenheter  har inflyttning  den 1 oktober  2021.
Ett nytt  trygghetsboende  på Högåsen i Alvesta  påbörjas  under  juni  månad.
Nybyggnation  av 12 lägenheter  på Banärsgatan  i Moheda,  där vi drabbades  av en brand  våren 2020,
startar  nu upp under  hösten.

Dessutom  planeras  det för  en nybyggnation  av en förskola  i Moheda  och en sporthalli  Alvesta.
I vårt befintliga  fastighetsbestånd  satsar vi mycket  krafter  på att renovera  ett  antal lägenheter  för  att
skapa ekonomisk  hållbara  och attraktiva  fastigheter.

Vi planerar  att genomföra  både  in-  och  utvändiga  renoveringar  i de fyra  byggnaderna  på
Hagagårdsvägen  och Ängagårdsvägen.  De aktuella  renoveringarna  berör  fasad,  entrå,
internetuppkoppIing, tvättstuga, ventilation  och fönster,  WC/badrum  samt  en ny innergård.
Renoveringen  kommer  att genomföras  i två etapper.  Den första  etappen,  som innefattar  bland annat
fasad och fönster,  startar  under  2021  och den andra etappen  planeras  att dra igång under  2022.

Under  oktober  kommer  fönster,  ytterdörrar  och tak bytas på fastigheten  Längorna  i Moheda.

Under  september  månad påbörjas  arbetet  på Övre och Nedre Björklövet  i Alvesta med att byta ut
altandörrar  med tillhörande  fönsterparti  i fastigheterna  och kommer  pågå i 1-2  månader.

På Söderbacka  i Alvesta kommer  AllboHus  att fortsätta  renovera  lägenheter  under  hösten.  Tanken  är

att renovera  fler  badrum  samt måla om i lägenheterna  och byta slitna golvmattor.  AllboHus  kommer
även att se över  köksbeslagen  och byta ut till nya handtag.  Arbete  beräknas  starta under  mitten  av
september.
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! Utfall  5 Budget  5 Utfall  5 Budget2021  5 Boks1ut2020
Belopp i tkr  ! Jan - Aug  2021 ! Jan - Aug  2021 ! Jan - Aug  2020 ! !..  J J J « 4
INT  ÄKTER i

I
! ! 5
I J J

I

I
Hyresintäkter  : 156294  : 158067  : 149092I J I

I 

I 237  100  I
I .

: 229  725
I

Outhyrt  : -4 470  : -3 067  : -2 925  : -4 600I I I I
: -4378
I

Hyresnedsättning  ;  -1 715  :  -1 933  : -1 862  : -2 900I 1 « I : -2 107I
Övriga intäkter  ; 13  439  : 12  733  " 13  865  " 19 100« « I I ' 20321I
Försäkringsersmningbrand : 12472  : : 0 : : 0
Summa  intäkter ' 176  020  iI Ii 165  800  " 158  170  " 248  700  " 243  561I I I I;

«
I

I
I )

I I
, ,I i
I I I

KOSTNADER i
I

I
I I

I I
I ;  I

I I I
FastighetsskötseImtrl i -6058 i -5733 i -5499 j -8 600  jj -8 173  j
Reparationer t -5 733 ! -4 800 t -4 245 i -7 200 i -7 130 j
Underhåll  j -13618 j -19 333 0 -13 786 ,j -29 000 6 -26 062 j
EI i -10343 i -9 750 0 -9 442 j -15000 0 -15058 i
Uppvärmning  I -12 943  I -13 184  I -11 702I  I  I i -20600 0 -18215 j
Vatten  0 -6 762  I -6467 0 -5 890I  I  I ! -9 700 0 -9 387 i
Renhållning  I -2708

I : -2 667 ! -2 578 ! -4 000 iIj -3 934  i
Övriga driftkostnader : -7 163  I

I
: -7 soo i

I
I -6 305  I

I
: -11700 j: -9 204  I

Fastighetsskatt : -2 164  I -2 067  I
l  I

: -2 086  I
I! -3 IOO !

Administration : -7404  I -7933  I -4576  II I i! -11900 IIj -8 309  '
Personalkostnader  I -34  919

I ! -36 533 I -34 269 Ig i

Avskrivningarinklnedskrivning 5 -30720 ! -30 467 Ij -36  459 : -45 700 ! -52 919 II
Finansiella  kostnader  ', -14  865 ! -14 933  I% -15 233 : -22400 ! -22311 %
Summa  kostnader  ', -155  400 ! -161667 5 -152070 :: -243700 5 -235050 !

! ! !
J J J

I l II I iI å

RESULTAT : 20 620  : 4 133  ! 6 IOO jI å
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AllboHus  Fastighets  AB

j Pfögnos2  j Prognosl  j Budget2021  j Boks1ut2020  j
(.  l  I I i

Beloppitkr  l"  2021 i 2021 l I I

INTÄKTER ! 5 q ! i
Hyresintäkter : 235 IOO  Ii! 236 000 ! 237 IOO :: 229 725 %
Outhyrt  I -7400  I;  i

j -7300 ! -4 600 5 -4 378 !
Hyresnedsättning ! -2 600 I -2 500 I -2 900 I -2 107 Ig g g i
Övrigaintäkter  l  I,,  19 700 ,, 20 129 ! 19 100 ! 20 321 %
Försäkringsersättning brand 5,' . '12 500 5, 12 471 5, 5, !
Summa intäkter '  257 300 ', 258 800 5 248 700 5 243 561 !: J J JI I l I Ii  l  I  I jJ J J J ij  » f I IKOSTNADER  s s s s iI I I J I
Fastighetsskötsel  mtrl  ;  , -8 800  ; -8 900  " -8 600  " -8 173  'I « « « I

; ,-7500  ;  -7800  ; -7200  ; -7130  ;
Reparationer  ,  ,  ,  ,  .

Underhåll Q. . -26 000 a, -29 000 : -29 000 ;i -26 062 i
ia -15600  = -16000  = -15000  " -15058  '1a I I I I

Uppvärmn!ng i , -20 400 i -21 100 i -20 600 i -18 215 j
Vatten

i
) -10  100

I
) -10  000

I
( -9  700  jj -9 387  j

Renhållning i -4 100 i -4 000 ji -4 000 6 -3 934 i
Övriga driftkostnader j -ll  600 i -11 620 j -11 700 j -9 204 j
Fastighetsskatt  j -3 300  j -3 150  j -3 100  j -3 116  j
Administration  l, -11700  j, -11830  l, -11900  j, -8309  j
Personalkostnader  t,  -54 000  : -52  400  j -54 800  j -51 232  jJ

 i

Avskrivningar  inkl nedskrivning l' -47  300  I -47  500  iI l  ij -45 700 5 -52 919 i
Finansiella  kostnader ! -21 soo ;! -21 900 j -22 400 i! -22311 %
Summa  kostnader  jj -242 200  j! -245 200 ! -243 700 !! -235 oso %

I I I I Il  l  l  I  i

RESULTAT  I I I I,, isioo , 13600  , 5000  , ssii  %d å d
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Projnr  Beskrivning -Llp- p-arbetad

kostnad

Budget  -

kalkyl

ATA

Kostnader

Budget"

Reviderad

Kommentar Beräknat

Sförtdatum

Beräknat

slutdatum

Slutredovisat

till  styrelse
Pågåc'nde  projekt

17108 Panncentralen  ombyggnad  utemiljö 1386 IOOO

Projektet  kommer  att  tas  upp  igen  med  ett  nytt

förvarings  tält  för  maskiner  och  redskap. Paus

Basbo  Grimslöv 3 700 8 530 2019-12-19 Ekonomisk  redovisning  pågår 2019-09-01

18003 Nyproduktion  Björklövet 30 700 48  000 Ekonomisk  redovisning  pågår 2019-11-01 2020-11-01

Nyproduktion  Björklövet  etapp  2 besiktat  och  klart  för  inflyttning

19113 Projektering  Hagen/Ängen 2 500 2019-12-19

Upphandling  klart  och  projektet  har  startat  igång

med  fasad  och  fönsterbyte. 2019-06-01 2019-12-31

19114 Nyproduktion  Banårsgatan  12  Igh
Återuppbyggnad  av de 6 Igh som  brann  ner  samt

tillskapande  av 6 extra 2021-07-O1 2022-08-01

Nyproduktion  Fårakullen  3 Igh 1050 2 700 Omställning  av förskola  till  3 nya Igh 2021-07-01 202141-15

Summa ag 336 60 230

AvsMade  projekt

19114

Summa o 0 o
I
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kostnad

Budget  "

kalkyl

ATA

Kostnader

Budget

reviderad

Datum

revidering

Kom'me;tar  "'  "'-'-""'--""-'--"-- Start  -

datum.

Beräknat

slutdatum

Slutredovisat

till  styrelsePågående'  projekt

Trygghetsboende  Alvesta 2 500
Llrgrävning  och  grundläggning  pågår 2019-04-26

19001 Trygghetsboende  Vislanda 12  500 13  500
Ekonomisk  genomgång  pågår 2019-03-01

Summa 15  000 13  500 o I I I

Avslutadt  projekt

Summa 0 o o o




