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Bilagor:

Syneutlåtande, underhallsplan daterad 2006-12-18
Eniigt bostads rättslägen föreskrivet intyg

1. Allmännaförutsättningar
Bostadsrättsföreningen Idet 11, Malmö kommun, registrerades hos Bolagsverket den 20 november 2006.
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta
bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.
Fastighetsägaren til! Malmö Idet 1 1, Mandamus Fastigheter AB har erbjudit föreningen att förvärva fastigheten
med planerattillträde 1 maj 2007.

Överlåtelsenav fastigheten sker med stöd av 23 kap inkomstskatteiagen (underprisöverlåtelser) och villkoren
bedöms vara uppfyllda för att undvika uttagsbeskattning. Överlåtelsensker genom att bostadsrättsföreningen
förvärvar samtliga aktier i ett av Akelius nystartat aktiebolag innehåliande fastigheten Malmö Idet 11 , Därefter
säljs fastigheten vidare till bostadsrättsföreningen och aktiebolaget likvideras.
Styrelsen har upprättatföljandeekonomiska plan förföreningensverksamhet i enlighet med vad som stadgas i 3
kap 1 § bostadsrättslagen. Uppgifterna i planen grundar sig på anskaffningskostnaden för föreningens förvärv av
fastigheten, bedömda drift och underhållskostnader samt bedömning av erforderligt reparationsbehov med
utgångspunktfrån upprättad undertiållsplan,
Upplåtelseav bostadsrätterberäknasske när den ekonomiska planen är registrerad hos Bolagsverket.
Underhällsbesiktningav fastigheten har utförts av Kenneth Svensson på JKSTotal Consult AB den 1 8
december 2006 (Bilaga). Kostnaderför bedömdaåtgärderfinns med i planen under reparationsfondtillsammans
med ärligaavsättningartill yttre fond.
Beräkningen av föreningens årliga kapital och driftkostnader grundar sig på kända förhållanden vid tiden för
planens upprättande.

Fastighetenär registrerad förfrivillig mervärdesskattför 841 kvm, vilket motsvarar 24,5 % av fastighetenstotala
area. Ingåendemoms har beräktnatspå föreningensdrift och underhållskostnadermed 50 000 kr för2007.
Föreningenhar erbjudits lån av Swedbank.
Föreningenkommer att tecknafullvärdesförsäkring.

2. Byggnadsbeskrivning
Fastighets beteckning

Idet 11

Kommun

Malmö

Adress

CIaesgatan 4A, U1, 2, 2A-2C, 4, 4A-4C, Sofielundsvägen 10, 10A-10B,
Ystadgatan 9, 9A-9D
1561 kvm

Tomtens areal

Antal byggnader
Byggnadsår

2

Bostadsyta

Lokalyta

2617 kvm
814 kvm

Antal bostadslägenheter

52st

Antal lokaler

9st

1935medvärdeäM97G

Utförande

Fasader

Utbreddabetongsulorunder bärandekällarinnen/äggerav tegel.
Tegel.
Tegel

Grundläggning
Stomme
Bjälklag

Trä med reverterad puts pä undersidan.

Tak

2-lags papptäckningpå hus och korrugerad plåt.

Fönster

Laserade träfönster.

Uppvärmning

Fjärrvärme

Ventilation

Mekaniskfrånluft. Tilluft sker genom spaltventiler i fönster.
Obehandlatbetonggolv samt måladeväggaroch tak.
Finns på vinden

Källare

Lägenhetsfön-åd
Sophantering

Sophus på gården

3. Generell beskrivning av lägenheter
Rum

Golv

Väggar

Kök

Plastmatta

Badrum

Plastmatta

Hall
Vardagsrum

Frilagd fum/plast
Frilagd furu/plast

Tapet
Målade
Kakel/målade Målade
Tapet
Målade

Sovrum

Frilagd fum/plast

Tak

Tapet

Målade

Tapet

Målade

Målningoch tapetsering av lägenheternaharskett löpande.Avvikelser mellan lägenheterna
förekommer.

4. Slutliga kostnader för föreningens fastighetsförvärv
inköpspris
Lagfartskostnad
Pantbrevskostnad

Omb. kostn, oförutsett
Reparationsfond

Ingåendesåldaför. konto
Anskaffningskostnad

50 500 000 kr
246 825 kr
194615 kr
325 000 kr
3 000 000 kr
143 349 kr
54 409 789 kr

14719

kr/kvm

21 000 000 kr

Befintliga pantbrev;

5. Finansieringsplan
Län

Belopp

Löptid

Ränta

är

%

Räntekostn Amortering Kapitalkostnad
kr

kr

kr

Bottenlån 1

9419929

Rörlig

3, 46

325 930

36154

362 083

Bottenlån 2

9419929

ca 3 är

4, 14

389 985

36154

426139

Bottenlån 3

9419931

ca 5 år

4, 25

400 347

36154

436 501

Län vilande insatser

2 454 776

Rörlig

3. 00

73643

Extra amortering/räntereserv
Summa lån

30 714 565 Snittränta:

Insatser

23 695 224

Summafinansiering

54 409 789

3, 87

1 189905

9421

83065

94199

94199

212 082

1 401 987

Amorteringen / avskrivningen bygger pä ett 50-årigt serielån vilket innebär att amorteringstakten är låg i början av
låneperioden och hög i slutet. Om amorteringsplanen följs är hela lånet slutamorterat efter 50 år.
Extraamorteringen / ränteresenren kan användas för att göra extra amorteringar utöver plan eller för att minska
avgiftshöjningen vid en eventuell ränteuppgång.

6. Drift- och underhållskostnader
Personalkostnader

Ekonomisk förvaltning
Vatten
Värme

El
Renhållning
Fast skötsel

Försäkring
Kabel TV
Löpandeunderhåll
Löpande driftkostnad år 1
Avsättning yttre underhåll:

10000 kr
68 250 kr
90 000 kr
450 000 kr
85 000 kr
70 000 kr
85 000 kr
25 000 kr
32 000 kr
125 000 kr

3

20
26
131
25
20
25

kr/kvm
kr/kvm
kr/kvm

kr/kvm
kr/kvm
kr/kvm
kr/kvm

7

kr/kvm

9

kr/kvm
kr/kvm

36

1 040 250 kr

303

kr/kvm

100015 kr

29

kr/kvm

Ariig höjningav driftkostnad

2%

Bedömningen av de löpande driftkostnaderna bygger pé uppgifter från fastighetsägaren samt
normala kostnader för likvärdiga fastigheter. Det faktiska värdet förenstaka poster kan bli högre
eller lägre än det beräknade värdet. Drift- och underhåltekostnadema antas öka i takt med den

bedömda inflationen. Det bedömda underhållsbehovet enligt underhållsplanen täcks av den årliga
avsättningen till den yttre fonden tillsammans med reparations-fonden vid kalkylstarten.

7. Fastighetsskatt
Taxeringsvärdebostäder
Fastighetsskatt
Taxeringsvärdelokaler
Fastighetsskatt

13000000 kr
52 000 kr
4 374 000 kr
43 740 kr

Taxeringsvärdetförår2006 ärframtagetvid den förenkladefastighetstaxeringen2004. Enligt
gällande regelverk Ngger taxeringsvärdet fast i tre år och justeras nästa gång vid den allmänna

fastighetstaxeringenår2007, Enligtbeslut av riksdageni december2006skall underlagetför
fastighetsskatten avseende bostadsdelen under år 2007 uppgå till 0, 4 % av taxeringsvärdet för
2006. För lokaldelen utgör fastighetsskatten 1 % av taxeringsvärdet. Taxeringsvärdet antas öka
med 2 % per år.

8. Årsavgifter och hyresintäkter

Årsavgiftbostäder:

1 336 534 kr

563

kr/kvm

Hyresintäkterbostäder:
Hyresintäkterlokaler:

227 937 kr
1 106590 kr

930
1 359

kr/kvm
kr/kvm

Årlighöjningav avg. och hyrs

2%

Årsavgiften antas öka med 2 % per årvilket ger att stigande överskott i kalkylen. Om kostnaderna
utvecklas i enlighet med antagandenai kalkylen kan föreningeniställetvälja en lägreökningstakt
för årsavgiften.

9. Föreningens löpande kostnader och intäkter samt prognos

l nedanstående tabell redovisas en prognos över föreningens löpande kostnader och intäkter. Prognosen bygger
päredovisade antaganden om utveckiingen av driftkostnader och intäktersamt gällanderäntelägevid planens
upprättande.

1

2

3

4

5

2005

2006

2007

2008

2009

1 189905
117883
94199
1 040 250
95740

1 181 689
122 645
94199
1 061 055
97655

1 173288
127600
94199
1 082 276
99608

1 164695
132755
94199
1 103 922
101 600

1 155903
138118
94199
1 126 000
103 632

o

o

o

o

100015

102015

104055

106136

2 637 992 2 659 258

2 681 027

2703308

Ränteintäkter

563
575
1 336 534 1 363 264
227937
232495
1 106590 1 128722
50 000
51 000
1 907
2 757

586
1 390 530
237145
1 151 296
52 020
3 947

S:a intäkter

2722967 2778238

Ar
Ränta

Amortering/avskrivning
Extra amortering/räntereserv
Löpandedrift
Fastighetsskatt
Inkomstskatt

Avsättningföryttre underhåi!
Yttre fond
S:a kostnader inkl

61
20101

11
2015
1 098 479
175 167
94199
1 268 059
116707

o

1 146 9031
1436981
941991
1 148 5201
1057051
01

108259

1104241

121 917

2726112

2 749 450 i

2 874 529

598
1 418340
241 888
1 174322
53060
5486

610
1 446 707
246 726
1 197808
54122
7384

6221
1 475 641 i
251 660i
1 221 764|
552041
9650'

687
1 629 227
277 853
1 348 927
60950
26863

2834937

2 893 096

2952746

30139201

3 343 820

o

avsättn till yttre fond
Intäkter

Arsavgift/kvm (bostäder)
Årsavgifterbostäder
Hyresintäkterbostäder
Hyresintäkter lokaler
Ingående moms

Arets saldo
Ingåendesaldo
Ack saldo inkl avs ekpl
Ack avs enl ek plan

84975

118980

153911

189 788

226634

2644701

469 291

190714
375 704
100015

596 699
202029

854 665
306085

1 150589
412221

1 485 483
520 480

1 860 377I
630 9041

4 372 638
1 217 049

10. Känslighetsanalys

Nedanståendekänslighetsanalysvisar hurförändringarav räntenivånrespektive inflationen utöverplan påverkar
årsavgiften i föreningen. Känslighetsanalysen visar vad avgiften behöver vara för att resultatet skall bli O varje år i
kalkylen. Observera att känslighetsanalysen förutsätter att räntereserven tas i anspråk vilket innebär att avgiften
vid oförändrad ränta är lägre än avgiften enligt plan.

1

2

2007

2008

antagen rta enl plan

488

485

Ant ränta + 1 %

Ant ränta + 2 %

617
747

Ant inflation + 1 %
Ant inflation + 2%

488
488

Ar

4

5

2010

2011

61
20121

11
2017

482

478

475

471;

449

614
743

610
739

606
734

602
729

5981
7241

573
696

490
494

491
501

493
509

495
517

4971
5251

509
574

3

2009

Antagen inflation och

t^- p w
(O (N (D
CM m ^
T- f- ^f

i=.S

?£

.

'3"'-c9-tr^-k<?«>Qoc)
P^yiOCOtOCM^-CIOT
r^o>Nh-coo>i^. c»itio
onNtOooti-i^.-d-iDtD
ooo>CMtO(D<ninncoo
N
t- Tl-

y- w n

ncMg)g)cnopnt)-co'tQO;)COioco'too>it

ä I-

'^"r^c'l(:Ph~t}-I^CMCOf^^t-CO't-(10(\jT-0(M^l-0
ioiocqp^i-iT>tocpo-<tiocr>Mi]-r\tcot^CMOör-~
n^-cM(Di-nr^(\i<OT-CT<»iooö[00)[^.
(oöif^Qr>t-:CTo?or^T-oicDor^-'^cMO)^-T^o>^-<^
rviNcMcM<M(Nj<MCM<M(MMmcMncocsinnrijri

D>[^o?c:lu>C)0?^-1000tt010h->OOCMK>lO
UOf^. (DC<ltt-(DUi[^
CMO)Orth~T-T\)o>on
en <o ^- cvi
a)aintoCMi-oocr>u><MT-oo
<- n n (M n CM
nnr\inn(Mnn<\innn

«s

M oo i(D tO CO
CO O O

nw

l'~ ^ U?
t <^ ">

c ~s

co i^ <n ^- O) ^tO) tf-in it io n
O) i- ^)- i- tf- in

ii- <o n

c*!l!^-QT-l-(>fr!C'ltOT-co^tioi
-couiLOh-.inM

OT-<Dnti-c>i-(on'st-oc\i(DoncBT-m<Otc?N<M(Mi^-n<MCsiN[<ncnioooö>oinö)<ön
coT -ti-tDt-o>'c^<i)-<Oi-o>ooNioo(Dnof)n

<tl^nQ<MNtf-t-r^T-oöcMoc'>r^c\icM<MT'<-oi-ni-(oi ti-(ocoi^o!it-~T-<oi<tt:a)S.

n^t-OQh-tpnotDCM-^-ot^tttDCMr^oo

^'f';o?'-)"'^"c^tloö>toio('ju>[<.rooöinnio
ntnintfiotortLnuii. fioiociitniontöLon

äg.

II

a -;

li2
<

^: "? N

o?) (O n
f en io

<;P'9'LnlPC)CO'^"lrtlQQCO<!Ott><Din<OI^lOOI^
'.t'o(ONCM'sfo(DNc\i«ir<it-<-i^coinca(Du)to
nuimu>ionu)ntnioc>(ouitO(Di)-io(Dti-in

o o

'? <N n

t0 W <D

S!iS?itS(23;PS(2£2to£ir3(2"Sorooooln?:S09)c?e><'?°ocncgnnopo)<D(or-.
T-i~^T-nt-. oncocoDOcoo
S^i%^KU2SSfcS^EOCTmr^ö';COOTNOOOr'i(S100^.
5yt"o?)<5yuioo<no^J:h^NÖ)'(öcMcB'(oo<B5?iSK5
Sf?:!?5SIS^2c^<2(DC03äNn(ecoänooo^OTWOyEw?:£M^c»?:£Nmt!!iwyED?;yioSiS^Eouioätoä
^w

-M-N^ .

^. ^. "<^w_tntD^nnw

t-CMf>)T-rtinT
-c\jc\it-cMc\|i-f\j<^T-(M

oö öö irtT^ oioö
O O O (M

KM Trw o Bn ^io co to ^ m c5 w Ä no w o n ^ ^ ? n ^-

N T- Ctl (M

nocMNcNNMO

s ^
U)

C:

ii

31;^CT^3i ro^S2OT!OS^:OTno'. OST;(ol':(20nffi^ttP'*lpt"to<D'<rtn<n(D(DioQionNon^o
<D n (D it- o
:-F3S5im?:c^EDuinOTtonoi
££Si^!OS!SO°OS£!tG(2SOO>CTMWncooi'?.i"ooc^l<s>'^^T=-?'i(oiowT
o<?<Nio^-p>T-N(pu>a)i-c^cDiocnt-c^(Dion<ntonö)ii-i-in(MiO(\lö
SEiS5.0nHSSO°OSto(2tsSOIOa(Dnh;c';lT
-wura'f^^^<o^i:oh;P6:>s,fSr^pI h~toRi<ocraoomo»co^-br^(^t^p:io
n. Mn^w. ^. o. "<\M^^ö/c^c^m
10 ^ ö mi< ^ nro ^ ö> do n oo ^ 5 ro m c5 ^
'- (M CM T~ CM CM T- CM (M T- CM (M ^- N CM T- N NT-T--NT--i-'T-'t-T-~ r-' T-' ^ CM' t- T-" v-' T-~ CM T-' T-~ (\T ^ N n i-' CM"CM"T-" (M~ T-" N T-" (M' ^ N S

s?

sl

O .(U

o ro
s. s
(O Q

g^
2-S

^1

H^^fcfcSÖMWfcco^t<5E!!IGt-%^n3tD?3°ou?N-i-mcBLnn<\]na>ir)notnt -(No^noi^nc\i-^tOc^i^c^h-[^.
M<o(Dnwtf>rtm<öniömntO(önirttn(o^£n^ntOinn$nioion¥mu>u:tni:^y!iDr^-<t'EDF^. ^iD 5i5iu^lou^lr>
(D

(M

1«
8S

Il
g i2

^^^^^^^^^^^^^^'^^'^^^'^X^X^^^^^St:^:^^^:^:^'^:^:^^^^^^'^^^^^:^^^^

&&SSSS&SSS§§SSS§§&SS&SSS&äSäSg&&&§&&&SSS&S&&g&SSSSSS

^. ^. ^. ^. ^. ^. ^..ai^.
^33333D3^
CQGQCQCQCDCOCQCOCQ

T-fM(MT-CMCMT-r>lcMt-M(\l^-[MC\)T-CMCMi-CMn^-tMT-CM(MT-N^rMCM^CMT-<MCMT-OTNMmtMtMn(MCM(\irMCMN(\J[M

&c
?;9RSKio!^OOSOr:Nn?ln<or^
OTOr:Nn?. lnSih-coo>OT;(^"tt"<oi^®o>QT-CMntfio(Dr^£po>o. ^M
S^SSSSBOO^^?;^:S:S^:;^;:Ö&!ojnN^SN<§Nwnf>nAOTmnmn?^xj'sr-3-^t:?J:!<;^^u5inw
<-

_ . (O

^^^^^^^S^S£SS222222S2SSS2£SS?^???????^?:>^POOOOCI000^0^

fUt-NOIOCOI^.DOOt-

's?^???'?^^^
JCMCMnCMCMNCMCMN

.

.

12. Särskilda förhållanden

1. Medlem, som innehar bostadsrätt, skall erlägga insats med belopp som angivits ovan och årsavgift med
belopp som angivits ovan eller som styrelsen annorlunda beslutar.

2. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgiftoch pantsättningsavgift kan enligtföreningensstadgartas ut efter beslut av
styrelsen. Ändringav insats beslutas av föreninqsstämman.

3. Bostadsrättshavåren skall teckna eget abonnemangförhushållsel och eventuell intemetuppkoppling.
4. Uppgift om lägenheternas areor har lämnats av säljaren. Awikeiser påverkar inte iägenhetemas insatser eller
andelstal.

5. Nägra andra avgifter till föreningen än de redovisade utgår inte om lägenheten förvärvas direkt vid
ombildningen, vare sig regelbundna eller särskilda beslutade. Det åligger styrelsen att bevaka sådana

förändringari kostnadslägetsom börkrävahöjningarav årsavgifteroch hyrorföratt föreningensekonomi inte
skall äventyras.

6. Vid bostadsrättsföreningens upplösning skall föreningens tillgångar skiftas på sätt som föreningens stadgar
föreskriver.

7. Bostadsrätts havaren skall pä egen bekostnad till det inre hålla lägenheten tillsammans med tillhörande
utrymmen i gott skick.

Malmö den 15 mars 2007

BostadsrättsföreningenIdet 11

CL
Christian Olsson

Johan Räbrant

^- ^

r^u^tA

.

^Dan

hyman

Katja Wa a d®p

Alexander Svensson

CU^Y

INTYG ENLIGT BOSTADSRÄTTSLAGEN 3 KAP 2 §

På uppdrag av föreningen har undertecknade granskat ekonomisk plan daterad 2007-03-15
för bostadsrättsföreningen Idet 11, Malmö kommun, med org. nr 769615-4892.
Den ekonomiska planen innehåller såväl kända som preliminära uppgifter vilka stämmer
överens med handlingar som varit tillgängliga för oss. Dessa handlingar framgår av bilaga till
intyget.

De i planen lämnade uppgifterna är således riktiga.
Gjorda beräkningar baserade på såväl kända som preliminära uppgifter är vederhäftiga, varför
vår bedömning är att den ekonomiska planen framstår som hållbar.
På grund av den företagna granskningen anser vi att den ekonomiska planen vilar på
tillförlitliga grunder.
Vi erinrar om styrelsens skyldighet enligt bostadsrättslagens 3 kap 4 §, att om det sedan den
ekonomiska planen upprättats inträffar något som är av väsentlig betydelse för bedömning av
föreningens verksamhet får föreningen inte upplåta lägenheter med bostadsrätt förrän en ny
ekonomisk plan upprättats av styrelsen och registrerats av registreringsmyndigheten.
Enligt planen kommer det i föreningens hus att finnas minst tre lägenheter avsedda att
upplåtas med bostadsrätt. Föreningen har fler än ett hus. Det är vår bedömning att husen
ligger så nära varandra att en ändamålsenlig samverkan kan ske mellan bostadsrättshavarna.
Förutsättningarna för registrering av föreliggande ekonomiska plan enligt l kap 5 §
bostadsrättslagen föreligger härvid.

Stockholm den 22 mars 2007

aui--. \^. L..... :. <AB.'
Björn Olofsson

^lofSjöh lm

Av Boverket förklarade behöriga, avseende hela riket, att utfärda intyg angående Ekonomiska planer.

Bilaga till intyg, 2007-03-22 över ekonomisk plan förbostadsrättsfureningen Idet 11
Till grund för granskning har följande handlingar förelegat:
>
>
>
>
>

Registreringsbevis, utskriftsdatum 2006-11-29
Stadgar, registrerade 2006-1 l -26
Köpeavtal,utkast
Allmän fastighetsinformation, Mahnö Idet 11, 2006-10-27
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Utletande över underhållsbesiktning och förslag till underhéllsplan

Besiktningsobjekt

Beställare

Fastighetsbeteckning: Malmö Idet 11

Namn:

Brf Idet 11

Adress:Sofielundsv. 10, Claesg.2 -4 och Ystadsg. 9A-BOmbud: Olov Lindberg
Ägare: Akelius genom Mandamus Fastigheter AB

Adress: Engelsbrektsgatan 6, 211 33 Malmö

Tel:

Tel:

-

040-12 6070"

Besiktningsman: CivilingenjörJ. Kenneth Svensson

Närvarande: Alexander Svensson, Dan Schyman, Katja Wallander (delvis) och Olov Lindberg (delvis) för
Brf, Mikael Ahlborn(delvis) förfastighetsägaren Akelius samt Mikael Stellinger (delvis) för Catella.
Besiktningsdag: Måndagen den 18 december 2006

Klockslag: 08. 00 -12. 00

UPPDRAGETS OMFATTNING OCH ÄNDAMÅL

Genom granskning av tillhandahållna handlingar, muntliga informationer samt okulär besiktning av fas-

tigheten skall besiktningsmannenlämnaett utlåtanderörandefastighetens underhéllsstatus.

Utlåtandet skall omfatta konstaterade fel och brister pä grund av bristande underhåll samt skador förorsakade av hyresgäster eller utomstående.

Vid besiktningen genomfördes syn av allmänna utrymmen såsom trapphus, källare, garage, vind och de
utrymmen som varåtkomligasamt av bostadsrättsföreningenutvalda lokaler och lägenheter.
Deflesta källarutrymmenavar uthyrdaoch låstaoch inte åtkomligaförbesiktning.
Vid besiktningen genomför besiktningsmannen en byggteknisk okulär undersökning av fastighetens fysiska skick vid besiktningstillfället. Besiktningen är en byggteknisk undersökning av byggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden Mark som inte har ett omedelbart förhållande till byggnaderna fäller utanför besiktningen. Om inte annat uttryckligen
avtalats omfattar inte heller besiktningen installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, maskinell utrustning, mekanisk ventilation samt rökgängaroch eldstäder. l besiktningen inger inte miljainventering inte heller undersökningar som kräver ingrepp i
byggnaden, provtryckning, radonmätning, fuktmätning eller annan mätning. Särskilt avtal om sådan åtgärd kan dock överenskammas.

Besiktningsmannen som inte är specialist pä el- och WS-installationer kan dock i sitt utlåtande ta upp fel och brister pä installationer där dessa kan konstateras av honom.

OBS! Besiktningens karaktär ar inte sådan att den kan åberopas som så kallad jordabalksbesiktning (överiåtelsebesiktning).

Tillhandahållna handlingar och uppgifter:

Försäljningsprospekt upprättat av Catella Corporate Finance.
Hyreslista med ytförteckning.
Utdrag ur fastighetsregistret.

Kopia på intyg att obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem är utförd och godkänd 2002-04-26. Nästa besiktning skall utföras senast 2007-09-01 och därefter vart 6:e
ar.

Säljarens information:

Byggnadsbeskrivning
Byggnadsbeskrivningen bygger på handlingar och uppgifter enligt ovan samt på besiktningsmannens egna
iakttagelser vid okularbeslktningen.
Byggnadsär:

Fastigheten är en sammanslagning av två fastigheter som skedde er 1977. Pä
fastigheten är uppfört två byggnader med trolig ålder från ca 1907. Båda
byggnaderna har renoverats och byggts om samtidigt år 1975.

Värdeär:

1976
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Utletande över underhéllsbesiktning och förslag till underhéllsplan
På fastigheten är uppfört två sammanbyggda flerbostadshus som bildar ett U
mot gatorna Sofielundsvagen, Claesgatan och Ystadsgatan. Båda husen har
mot gatuhusen vinkelräta gérdshus.

Byggnaderna är i fyra våningar med källare och vind. Större delen av bottenvåningarna är inredda med butikslokaler. Även större delen av kallama är uthyrda som lagerlokaler till butikerna.

Huset mot Sofielundsvägen och Claesgatan kallas här nedan hus1 och huset
mot Ystadsgatan och Claesgatan kallas för hus 2.
Källarstomme:

Grundläggning har skett pé utbredda betongsulor under källarytterväggaroch
bärande källarinnerväggar.

Källarytterväggar av platsgjuten betong och bärande kallarinnervaggar av tegel.
Stomme ovan mark:

Tegel

Fasadbeklädnad:

Fasadtegel. Gårdsfasaderna på hus 2 har övermélade tegelfasader.

Bjälklag över källare:

Träbjälklag med reveterad puts på undersidan.

Mellanbjälklag:

Träbjalklag med reveterad puts på undersidan. Bjälklagen har i samband med
renoveringen 1975 beklatts på undersidan med gipsskivor och i badrum och
hall är det monterat nedsänkta undertak av gipsskivor.

Taktyp och taktäckning:

Taket är utformat som ett sadeltak med ca 45° taklutning. Takstolar av trä med
underlagstak av späntade takbrädor och påspikad underlagstakpapp. Taktäckning av 2-lags papptackning pé hus 1 och korrugerad plåt pé hus 2.

Fönster:

Brunlaserade träfönsterfrän ombyggnaden 1975 med sidohängda, utétgäende och kopplade 2-glas bågar. Nästan alla fönster är 2-luftsfönster med över-

ljus som ar glasade med 2-glas isolerglasruta (253 st). Det finns 6 st 3-lufts
fönster med överljus samt 6 st 1 -lufts fönster. Balkongdörrar enligt nedan.
Balkonger:

Nej. Det har troligen funnits balkonger som har demonterats i samband med

ombyggnaden 1975. Vissa av dessa (21 st) har ersatts med franska balkongdörrar (kopplade 2-glas dörrar) med utvändiga räcken av varmförzinkat stel.

Några balkonger har dock byggts om enbart med en fast uppreglad fönsterbrösta och ett fönster.

Sophantering:

l ett utrymme på bottenvåningen med ingång från porten Ystadsgatan 9B finns
sopkärl för källsortering.

Värmesystem:

Uppvärmning sker med fjärrvärme som distribueras via ett vattenburet radiatorsystem. Värmeväxlare är tillverkade ca 1975. Tryckexpansionskarl är från
är 2002. Ny cirkulationspump med tryckstyrning. Reglerutrustning från 1975 ar
kompletterad med uppringningsfunktion via mobiltelefon. l hus 1 är alla radiatorer och varmerör utbytta medan i hus 2 finns det gamla radiatorer och värmerör i sovrum och vardagsrum men nya i kök och badrum. Radiatorer har
manuella ventiler.

Ventilationssystem:

Mekanisk frénluftsventilation. Fläktaggregat pé taket suger luft från badrum
och kök via spiskäpor med forceringsmöjlighet. Tilluft sker via spaltventiler i
fönster. Det finns dock felaktigt även spaltventiler i köksfönster.

Vatten och avlopp:

Kommunalt vatten och avlopp. Uppvärmning av tappvarmvatten sker med
fjärrvärme. Värmeväxlare från 1975. Vattenledningar ar utbytta i samband
med ombyggnaden 1975. Varmvattenscirkulationsledningar (WC) är installerade i kallarstråk och vertikala stammar. Avloppsrören är utbytta år 1975 från
rensluckan ovanför källargolv samt upp till avloppsluftare på vind. Golvbrunnar
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av gjutjärn i badrummen med fals för klamring. Golvbrunnama som ligger
djupt ned harförhöjningsringari plast med klämring.

Elinstallationer:

Elinstallationer är från ombyggnaden 1975. Elcentraler och elmätare

lägen-

heterna med gängsäkringar. 1-fas 220 V till lägenheter.
Trapphus:

Trapplöp av betong. Vilplan belagda med cementmosaikplattor i hus 1 och
cementmosaik i hus 2. Målade väggar och tak. Det finns 5 trapphus i hus 1
och 5 i hus 2.

Hiss:

Nej

Källare:

Kallarna har obehandlade betonggolv samt vitmålade vaggar och tak.
Källarns är inredda med uthyrda förrådslokaler, oanvända rum, elcentraler, 2
tvättstugor och undercentral för fjärrvärme.

Tvättstuga:

Det finns två tvättstugor i källaren med separata torkrum samt ett rum med en

mindre stenmangel. Tvättstugorna har klinkerbeläggning på golv och kakelbeklädnad pé väggar. Torkrum och mangelrum har klinkerbeläggning pé golv
och målade väggar. Tvättstuga 1 är utrustad med en stor tvättmaskin (2006)
och en liten (1996) samt torktumlare (1996) med vaggfilter. Tvättstuga 2 är utrustad med en stor och en liten tvättmaskin (båda frän 1995) samt torktumlare
med väggfilter (1995). Det finns tvättho i båda tvättstugorna. Torkrummen ar
utrustade med varmluftsfläkt.

Vind:

Vinden är inredd med lagenhetsförråd.

Lägenheter:

Lägenheterna har i huvudsak följande golvbeläggningar
Frilagda furugolv som ibland är målade alternativt belagda med plastmattor eller plastlaminatgolv.
Badrummen som renoverades 1975 har uppvikta svetsade plastmattor pé golv
samt svetsade plastmattor pä väggar. Det finns några enstaka badrum som
har renoverats senare år och ar helkaklade. Badrummen Sr inredda med

duschplats samt toalettstol och tvättställ.
Köken är utrustade med elspis, spiskåpa med forcering samt kyl/frys. Köken
har skåpsinredning från 1975 förutom diskbänksskåpet som troligen är från ca
1955.
Lägenhetsfördelning:
14 st 1 rum och kök
34 st 2 rum och kök

4 st 3 rum och kök

Totalt 52 st lägenheter med en total boarea av 2 617 kvm.
Följande lägenheter var utvalda av Brf för besiktning: Lägenhet nr 19, 35, 44,
50 och 52.

Lokaler:

Det finns 7 st lokaler pé bottenvåningen med tillhörande lagerlokaler i källaren
samt en separat uthyrd lagerlokal i källaren. Total lokalarea är 814 kvm.

Garage:

Nej

Biluppställning:

Nej

Gård:

Innergérden är belagd med asfalt samt upphöjda planteringsytor dels mitt pé
gården dels längs husfasaden mot Claesgatan. Uteplats med sittmöbler mitt
på gärden. Cykelskjul mellan gérdshusens husgavlar.

Övrigt:

Kabel-TV via ComHem. Kodlås pé entrédörrar.
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Kortfattade synpunkter på fastighetens skick och underhållsstatus

Det allmänna intrycket är att det är en för byggnadstiden normalt byggd fastighet med
gängse standard beträffande valda material i stomme, tak och fasader. Ombyggnad och
renovering med ändrad lägenhetsfördelning har skett år 1975 då man även bytte ut det
mesta av installationerna.

Standarden i lägenheterna beträffande ytskikt på golv samt beklädnad på golv och väggar i badrummen är låg. Badrummen är i stort behov av ombyggnad. Vitvaror i kök (spisär, kyl/frys och spiskåpa) är av varierande ålder och behöver bytas ut i många lägenheter.

Fastigheten som helhet och lägenheterna är väl underhållna tekniskt sett och i det stora
hela i bra skick trots att det finns ett visst eftersatt underhåll och ett behov av en allmän
översyn och "uppsnyggning".

Konstaterade fel och brister som besiktningsmannen anser vara eftersatt underhåll
och där det krävs omgående åtgärder alternativt begynnande fel där det krävs åtgärder inom en 11-års period.
Utvändigt

1. Fönstren som enbart har målningsbehandling med lasyrfärg har dåligt skydd mot
rötskador. Alla fönster har begynnande torrsprickor i nederdel på ytterbågar och
utsida karmar. Ett större anta] fönster i den södra husfasaden mot Sofielundsvä-

gen har stora rötskador på ytterbågar och på karmbotten och karmstolpar. Några
fönster är så dåliga att de troligen måste bytas ut helt medan andra kan klara sig
med att man byter ut de rötskadade trädelarna. Det finns ca 7 st fönster i fasader

mot innergården som inte har blivit ommålade samtidigt med övriga fönster och
därförhar undermålig målningsbehandling. Det förekommer trasiga fönsterhaspar
på ett stort antal fönster. Många fönsterbågar hänger ned och griper i karmen och
är i behov av justering.

2. Det finns ett mycket stort antal av isolerglasrutorna (ca 60 st) i överljusen på fönstren som är punkterade med imma och smuts mellan glasrutorna. Dessa bör bytas
omgående.

3. Det finns mindre putsskador på grundsocklar både i gatufasader och i gårdsfasader.

4. Det finns putsskador i väggsmyg till butiksentrén i hörnet Sofielundsvägen och
Claesgatan samt en större omålad putslagning ovanför butiksentrén.
5. Det förekommer klotter på entréytterdörrar samt på väggar i de utvändiga
trappuppgångarna i gatufasaderna.
6. Entréytterdörrar är i behov av målningsunderhåll (inoljning eller täckmålning).
7. Den utvändiga källaryttertrappan i gårdshuset tillhörande hus 1 är i sämre skick
med stora skador på trappväggarna samt på trappstegen. Den andra utvändiga
källartrappan i gårdshuset till hus 2 har avslagna trappnosar på ett flertal trappsteg.

8. Man bör renspola och filma dagvattenledningarna både på innergården och ut mot
gatorna. Det är stopp eller brott i minst två av dagvattenanslutningarna till stuprören. Detta kunde observeras dels till höger om Claesgatan 2 samt till vänster om
Ystadsgatan 9B. Stupröret till vänster om Claesgatan 2 är trasigt och går inte ända
ned i dagvattenanslutningen så att regnvattnet rinner ut mot husfasaden och ned
vid grundmuren.
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Den korrugerade takplåten på hus 2 har rostskador och är i stort behov av om-

målning. Nockräcket på hus 1 har färg- och rostskador och bör målas samtidigt
med takplåten. Det finns färgavflagningar på plåtbeslag i taknockar, ståndplåtar

vid takfot samt på uppstickande husgavel mellan hus 1 och 2.

10.Taktäckningen av plåt på taktornet i hörnet av Sofielundsvägen och Claesgatan är
av hög ålder och bör bytas ut inom några år.

11.Det finns svackor i taktäckningen uppe vid nockplåten på gårdshuset till hus 1.
Man bör kontrollera så att det inte förekommer regnläckage vid dessa ställen. Se
även nedan under punkt 17.

12.Taktäckningen med takpapp på hus 1 har idag en ålderav ca 30 år. Det finns inga
synliga brister påtakpappen idag men man börräkna med att man måste göra en
takomläggning med ny takpapp (eller annan taktäckning) inom en 10-års period.

13. På de båda brandgavlarna på gårdshusen finns det urfallna bruksfogar'i tegelfasäden som bör åtgärdas. Jag rekommenderar att man även tilläggsisolerai- och
putsar dessa husgavlar.

14. 1 hörnet mot Möllevångstorget (Ystadsgatan och Claesgatan) finns det en frontespis upp vid taket med ett vindsrum innanför. Denna tegelvägg är i mycket dåligt
skick och tegelstenarna håller på att falla ned på gatan på en större yta. Måste åtgärdas omgående. Stor risk för personskador.

15.På innergården i den bakre delen av cykelskjulet finns det en äldre källardel (troligen det gamla brygghuset) där det fanns ett källarfönster men inte någon synlig
nedgång. Detta bör undersökas.
Invändigt allmänna utrymmen

16.Källarns är i sämre skick. Betonggolven är skrovliga med vittringar, sprickor,
krackeleringar och utsprängningar. Det finns en stor skada i golvet runt rensbrunnsluckan utanför fjärrvärmecentralen. Källarna är belamrade med material

och bråte i ett stort antal rum som inte används. Det finns mycket skador i källaren
pä grund av skadegörelse på dörrar, mm. Det är i hål i dörrblad till WC vid tvättstugor. Ett stort antal glödlampor var trasiga.

Det finns normalt förekommande putsskador nedtill på källarväggar på grund av
fuktvandring genom källarväggar och upp genom källargolv och innerväggar. Det
finns större utsprängningar i källaryttervägg vid elcentral i källare intill trapphus 9A.
Det fanns en större vattenskada med stora polar av vatten på källargolvet i källaren ut mot Ystadsgatan till vänster om port 9B. Vatteninträngningen i källaren or-

sakas troligen av att det är stopp eller brott i dagvattenledningen som stupröret till
vänster om port 9B är ansluten. Det sprutar ut vatten vid trottoaren från dagvattenanslutningen (se ovan under punkt 8).
17. På vinden finns det större ytor med rötskadade takbrädor. l störst utsträckning på
gårdshuset till hus 1. Det är troligen orsakat av gamla regnläckage som nu är åtgärdade. Det är dock viktigt att man kontrollerar vindarna och yttertaken i samband med regnväder så att man i tid upptäcker och åtgärdar eventuella otätheter i
taktäckningen. På vinden mot Sofielundsvägen i det sydöstra hörnet finns det
springor mellan mun/erk och igensatt fönster som bör tätas samt finns det skador
och springor i tegelmunrerket nere vid takfoten i ytterhörnet där takstolsbenen vilar
som bör åtgärdas. Här finns också ett misstänkt regnläckage som bör undersökas
och åtgärdas.

18. På vinden i det nordvästra hushörnet mot Möllevångstorget finns det ett inrett rum
som har stora skador på den murade frontespisväggen (se ovan punkt 14). l detta

JKSTotal Consult AB
KRONBORGSVÄGEN10 C

21742 MALMÖ
TEL. 040-263 283
FAX 040-91 62 02

Sidan 7 (8)
Brf Idet 11
Fastigheten Malmö Idet 11

Utlåtande över underhéllsbesiktning och förslag till underhållsplan

rum finns en radiator som troligen inte längre är inkopplad på radiatorsystemet.

Man börkontrollera såatt radiatorvattnet ärurtappat så att sönderfrysnina inte kan
ske.
Installationer

19.Det fanns ett större vattenläckage på en tappvarmvattenledning invid värmeväxla-

ren vid en termostat som inte längre är i bruk. Åtgärdadesmedan besiktningen

pågick.

20.Fläktaggregatet på yttertaket vid trapphus 4A har större missljud som bör kontrolleras.

Lägenheter: generella anmärkningar

21.Badrummen är i sämre skick och i behov av renovering. Plastmattor på väggar
och golv ar starkt slitna. Plastmattor på vägg lossnar nedtill i överlappningen~mot

den uppvikta plastmattan på golv. Plastmattorna på golv är oftast otäta i"anslutningen mot golvbrunnen, lösa klämringar samt har mattan lossnat från golvet med

stor risk för fuktinträngning i golvet. Golvbjälklaget är ett träbjälklag och därför
mycket fuktkänsligt Vid en renovering av badrummen måste golvbrunnarna bytas
ut till godkända golvbrunnar.

22.Många hyresgäster klagar på att det är avloppslukt i badrummen. Detta beror of-

tast pä att proppen saknas i golvbrunnens vattenlås eller på grund av dålig rengöring av golvbrunnen eller tvättställets vattenlås.

Lägenheter: specifika anmärkningar

1. Lägenhetnr 35: Stora rötskadorpåfönster i vardagsrum och sovrum i söderfasad

mot Sofielundsvagen. Badrummet ärrenoverat och helkaklat utan att man har bytt

ut golvbrunnen. Det ärdärförinte utfört enligt branschreglerna med stor risk föratt
försäkringsbolagen inte svarar för eventuella uppkomna fuktskador. Det saknas

propp i golvbrunnens vattenlås. Det finns felaktigt spaltventil i köksfönster. Nyare
elspis och ny spiskåpa samt äldre kyl/frys.

2. Lägenhet nr 44: i denna lägenhet fick man en fuktskada i taket i sovrum 2 på
grund av regnläckage genom yttertaket år 2002. Det är troligen glappkontakt i be-

lysningsarmatur i badrummet som måste åtgärdas. Klämring i golvbrunn är lös.
Det saknas propp i vattenlåset. Nyare elspis, gammal spiskåpa. Större torrsprickor
pä ytterbågari köksfönster.

3. Lägenhetnr 52: Ursprungliga radiatorer i vardagsrum och sovrum som inte är placerade underfönster(ger större kallras och kallt i rummet). Klämring i golvbrunn är
helt lös samt har plastmattan lossnat från golvet runt golvbrunnen. Det har därför
trängt in vatten under plastmattan. Dålig ventilation i badrummet, ventil igensatt?
Äldreelspis och spiskåpa i kök. Dåligtdrag i spiskåpan.
4. Lägenhet nr 50: Säkerhetsytterdörr. Ursprungliga radiatorer i vardagsrum och sovrum som inte är placerade underfönster (ger större kallras och kallt i rummet). Isolerglasrutor är punkterade i vardagsrum och kök. Badrummet är nyrenoverat och
helkaklat med ny godkänd golvbrunn. Äldre elspis och spiskåpa och nyare kyl/frys.
Nya skåpsluckor i kök.

5. Lägenhet nr 19: Denna lägenhet är hårt nedsliten och i behov av totalrenovering.
Plastmattan i duschplatsen är lagad med infälld bit ny plastmatta. Plastmatta på
vägg lossnar nedtill på väggen. Ventilationsdon i badrum är helt igensatt samt är

det inget injusterbart don. Nyare kyl/frys. Spiskåpan är demonterad och borttagen.
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Fastigheten Malmö Idet 11

Utletande överunderhållsbesiktning och förslag till underhéllsplan

Franluftskanalen
slutar utan don. belysningsramp under köksöverskåp harlossnat
ned.
Kostnader för att åtgärda akuta fel i underhållet

Angivna kostnaderärinklusive moms och byggherrekostnader.

K^tnldnCTIta ttJvh,iäpa. akuta-feLenligt

ovan men

ex-klusive'åtgärder

i det planerade underhållet nedan bedöms uppgåtillcaSöOoÖoTroncTr

som

är

upptagna

Framtida underhållsbehov

En/u"a,nde 11'årig underhallsplan, förperiodiskt planerat underhåll, börupDrät

l-bedömn"1gärattdenar"9aKostnadenförperiodisktunderhall"de~nar''maste"1'1 åren.

uppgår i snitt till ca 330 000 kronor.

'

--... -..-.... -."" , , ^, ^,,,

K°stnaden_för.ytskikt (även' badrum)' inredning, vitvarorochsanitetsgods i läc

ans,vararrespektive bostadsrättshavare förvid en ombildning till bostadsrätt v'arfor"såda"

n.a-kost^slderinte är UPPta9nai detta utlåtande. Om någon"lägenhetTkalF kvarstår
bör man dock ta upp framtida kostnader för detta.

Förslag

Ar 1.

underhållsplan:

?-v, ?rs^^, ^sa,mt,llga fonster.

byt av rötskadat virke, ca 30 st fönster bytes
helt, målningsbehandling och justering av bågar samt byte av'
e

ut

isolerglasrutor.
Kostnad ca 1 300 000:- kronor

Ar 2.

Föreningens kostnader för att byta ut golvbrunnar i samband med att bo-

stadsrattshavaren renoverar badrummet.
Kostnad ca 200 000:- kronor

År3.

Upprustning och ommålning av källare.
Kostnad ca 250 000:- kronor

Ar 4.

S^.e avvärmeväxlare.montageavtermostatstyrda ventilerpåradiatorer, nya
trim- och avstangningsventiler samt injustering avvärmesystemet.
Kostnad ca 600 000;- kronor

Ar 5.

Byte av de äldre maskinerna i tvättstugor.
Kostnad ca 120 000:- kronor

Ar 6.

2lnmj^ing, °?v £lått.ak c"::hplåtbesia9 Påyttertak samt omläggning av papptak påyttertak. Omläggningav plåt påtaktornet.
Kostnad ca 800 000:- kronor

Ar 7.

Tilläggsisolering och putsning av brandgavlar pågårdshusen.
Kostnad ca 350 000:- kronor

Ar 8.

Ar 9.
Ar 10.
Är11.
Malmö den 1
/

J. enn

vénss'
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