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Styrelsen
Under verksamhetsåret har följande personer ingått i föreningens styrelse:
Josef S (ordförande)
Ingrid S (kassör)
Anna H
Helena K
Magnus H
Ina S, ersattes i november  av Eva B

helger som ägde rum under året. En
vanligt förekommande fråga på både husmöten och styrelsemöten har varit hur vi
hanterar att det i perioder vistats personer i
huset som varken är medlemmar, boende
eller inbjudna av någon. I dagsläget tycks de
åtgärder vi utfört i samarbete med Brf
Måttbandet, med ny kod, dörrstängare, anslag och samtal med berörda gett goda resultat.

Möten
Under året har vi haft tio styrelsemöten och
fyra husmöten.
Vi har under årets möten blivit bättre på
att följa upp sådant som bestämts och hålla
liv i de frågor som inte fått en lösning på en
gång. Detta genom en tydlig ansvarsfördelning och strukturerade protokoll. Detta har
bland annat resulterat i att vi upplever att
nya medlemmar har fått ett bättre välkomnande samt att praktiska problem av olika
slag blivit åtgärdade.

Lokaler

:  

Mycket har kretsat kring lokaler detta år.
Det mest märkbara som hänt är att matsalen äntligen renoverades i somras. Köket
fick ny inredning, serveringsdelen möblerades om, matsalen fick nytt golv, taket och
belysningen byttes, alla väggar målades om
m.m. Själva renoveringen bekostades av
bostadsrättsföreningen. En arbetsgrupp i
kollektivhuset med Kjell C, Anna H och
Eva N bidrog till det fina resultatet.
Kollektivhuset har också satsat på att
rusta upp gästlägenheten i med Cecilia S
som projektledare. Som vanligt snyggade vi
också till alla våra lokaler under de två städ-

Ansvariga för de olika lokalerna:
Snickarrummet: Magnus H
Musikrummet: Erik R
Gästlägenheten: Cecilia S
Gästrummet: Josef S
Målarrummet: Sol B
Byteshörnan: Lena S H, Mia S, Frida E
Kuddrummet: Lena N

Maten och matlagen
Även i år har vi haft fyra matlag som alternerande stått för ruljansen varje måndag till
torsdag. Ansvariga för matlag 1 har varit
Anna H och Helena K, matlag 2 Ina S och
Anna S, matlag 3 Martin C och Lena S H som
senare ersattes av Anna T och Cecilia P, matlag 4 Sara och Ida H .
Det har utan något formellt beslut blivit
mer vegetariskt på menyn vilket ligger i
tiden. Detta har, tillsammans med att den
ekonomiska hanteringen ytterligare förbättrats och förtydligats, bidragit till att ekonomin nu är i balans. Intäkterna täcker nu
utgifterna och räcker dessutom till förbrukningsmaterial.
Något annat positivt är att ambitionerna
i matlagen är höga. Även om matlagsledarna ansträngt sig i att planera praktiska
rätter för många personer så har de inte
dragit sig för att bjuda på läckra överraskningar.

pande ekonomiskt ansvar) och Michael F
(bokföring).
Revisorer: Peter R och Göran F.
Under året har också hela styrelsen, efter
önskemål, fått mera kunskap om hur den
ekonomiska redovisningen går till.

Kollektivet och BRF
Även om vi som vanligt haft en del studiebesök och kontakter med andra kollektivhus så har vi satsat mer på att ”marknadsföra” oss inom vår bostadsrättsförening. Vi
har haft som ambition att alla i BRF Måttbandet ska veta att de är välkomna att dela
vår gemenskap. Därför har vi bjudit in till
öppet hus-frukost och deltagande i middagar och vissa barkvällar.
Det är också ett flertal BRF-medlemmar
som detta år tagit steget och blivit aktiva i
matlagen.

Annat roligt under året
Förutom vardagen som blir så mycket roligare med alla vänner i huset så är det vissa
morgnar, dagar och kvällar vi minns speciellt: festmåltiderna kring påsk, försommar
och jul, luciatåget, yogakvällar, pysselkvällarna inför stora högtider, festen tillsammans med ca  nyanlända som bor på en
flyktingförläggning i Huddinge, mysiga frukostar och även lammiddag i samband med
städhelger, kvällarna i Kollektivbaren som
med olika teman arrangerats varannan
månad och den magiska
piratjulgransplundringen!

Josef S, ordförande

Ekonomin
Hanteringen av ekonomin har skötts av
Anna R (avprickningslistor, inbetalningar
och sammanställningar), Ingrid S (kvitton,
fakturor, underlag för bokföring, övergriMagisk piratjulgransplundring.

Välkomna till årsmötet 2015 söndagen den 20 mars
kl 15.00 i kaféet. Efter fikapaus fortsätter
vi med husmöte kl 16.00.

Husets plusgirot är 30 35 23-5. Här betalar
du mat, medlemsavgifter och matsalsavgift.
Avgift för matsal och gästrum dras från matkontot. Även medlemsavgiften om du har
medgivit det. Medlemsavgiften är 250 kr per
person.
Matsalsavgiften för privata fester är 50 kr
och gästrummet kostar 50 kr/natt.
Gästlägenheten kostar 150 kr/natt och
hyran för den kommer på hyresavin från
Einar Mattsson.

Ekonomin år 2015
RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING 2015 NY

INTÄKTER
Matinbetalningar
Medlemsavgifter
Gästlägenhet
gästrummet
Loppisintäkter
Matsalsavgift
Summa

2014
227 784
23 250
25 050
4 650
60
2 800
283 553

KOSTNADER
Inköp mat
Nycklar
Förbrukningsinventarier 2)
Förbrukningsmaterial 1)
Möteskostnader
Husets frukostar mm
Kontorsmaterial
IT-tjänster
Bensinkostnader (matinköp)
Föreningsavgift Kollektivhus NU
Lämnade bidrag och gåvor
Summa kostnader

2015
243 752,2
27 500,0
35 000,0
3 550,0
0
1 100,0
310 902,2

Ingående saldo förändring
Kassa
236,5
13,00
Plusgiro
37 800,4
44015,3
Aktier och andra andelar
38701,5
6526,9
Fordringar 4)
27 686,5 14 340,0
Lager
9 798,2
-6388,0
Summa omsättningstillgångar
114 224,0 58 507,2

2014
2015
-250 052 – 218 489,0
-72
0
– 12 833 – 27 749,7
– 14 736
-9 471,2
– 51
– 194,0
– 657
–3 661,6
– 330
-365,0
– 205
-247,0
– 140
– 625,0
– 600
– 600,0
– 662
0,0
–281 203 –261 402,4

Resultat

2 351

49 499,8

Utdelning på fonder och andelar
Övriga finansiella kostnader

5 804
–1040

6 526,9
–1 569,5

7 971,34

54 457,2

Resultat efter avskrivningar,
finansiella intäkt, kostnader o skatter

Anläggningstillgångar
Inventarier
Avskrivningar
Summa anläggningstillgångar
Summa tillgångar

100 140,0
-100 140,0
0
114 224,0

Leverantörsskulder
skatteskulder
Interimskulder5)
Summa korfristiga skulder

649,4
–33,0
–5 500,0
-4 883,6

utg saldo
249,5
81 815,7
45 228,4
42 026,5
3410,2
172 731,2

0 100 140,0
0 -100 140,0
0
0
58 507,2 172 731,2
–2750,0
0
-1300,0
-4 050,0

-2 100,6
–33,0
– 6 800,0
-8 933,6

Startkapital
–175 000,0
0 –175 000,0
Balanserad vinst/förlust
73 630,9,0
–7971,3 65 659,6
Redovisat resultat
–7971,34 –46 485,8 –54457,2
Summa eget kapital
– 109 340,4 – 54 457,2 –63 797,6
Summa skulder o eget kapital –114 224,0 – 58 507,2 –172 731,2
Noter:
1)
2)
4)
5)

Diskmedel, rengöring, sopsäckar, lunchlådor, toapapper, hushållspapper
Tv, bestick, textilier matsalen, utrustning gästlägenhet.
Fordringar på avgifter för matsal, gästrum, från BRF för gästlägenheten.
Förbetalda medlemsavgifter, avgifter gällande yogakurs.

Bokslutet säger inte allt om husets ekonomi. I år har vi ett stort överskott, tack vare att matlagen genom sitt budgetansvar hållit nere kostnaderna.
Via avprickningen vid middagarna har vi betalat 236 612 kr för maten. Det är mer än vad både matinköpen på 218 489 kr och förbrukningsmaterial
9 471 kr kostat. Ett överskott på över 8 000 kr. I siffror innebär det att vi betalar 50 öre mer per portion än vad mat och material kostar i inköp.

Matstatistik några år mellan 2000 och 2015
Matsalen år
2000
Antal middagar
142
Antal portioner
8766
Genomsnittsätande/middag 62

2003
141
8496
60

2006
131
7237
55

2007
128
6686
52

2008
140
7045
50

2009
137
7348
54

2010
132
7009
53

2011
129
6643
51

2012
134
7628
57

2013
136
8597
63

2014
133
9394
71

2015
130
9461
73

Antalet middagar var lägre år 2015 än tidigare, 130 st, eftersom matsalen renoverades. Antal ätande per dag ökade till 73 varav vuxna: 33, barn
under 10 år: 21, ungdomar upp till 18 år: 11, gäster: 3, lunch (inkl lunchlådor): 5

Populäraste rätterna 2012
Maträtt och antal ätande
Påskbuffé
Indisk afton med Lucia
Pizza
Julbord
Lammfärslimpa
Tacos m mjuka bröd
Hamburgare
Kyckling m couscous
Lax med citronsås
Thaikyckling

Populäraste rätterna 2013
Maträtt och antal ätande
99
95
90
89
80
75
74
74
74
70

Julbord
Persisk middag
Köttgryta m rotfrukter
Sommarbuffé
Påskbuffé
Spaghetti och köttfärssås
Kålpudding
Citronlax
Thaikyckling
Tacos m mjuka bröd

106
90
85
85
85
85
84
83
82
81

Populäraste rätterna 2014
Maträtt och antal ätande

Populäraste rätterna 2015
Maträtt och antal ätande

Påskbuffé
101
Persisk buffé
100
Fläskkarré/tofu potatisgrat. 98
Italienskt tema
97
Kyckl, bönbiffar, potatisgrat 92
Japanskt tema
91
Hamburgare
90
Kyckling/quorn
88
Lamm, belugalinsbiffar
85
Torskrygg couscous
85

Påskbuffé
Pasta med linsbollar
Italiensk buffé
Torsk m purjolökstäcke
Fisk i ugn m brytbönor
Vegetarisk pasta
Italiensk middag
Chili con/sin carne
Sommarbuffé
Palak Paneergryta

112
103
96
93
93
91
90
90
90
88
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