
Avgifter pä över

1000 kronor per m2

Fel arbetssritt i sryrelsen drabbar ofrånlamligt fiireningens medlemmnr negativt
- inte minst eknnomisla. Huset på bildcn har inget samband med artikeln.

M*r. bäckar små bildar som bekanr
etr stor å.

Ordstiivet har sin direkta :ilkimpling på en
§s&rmalmsftirening i Stockhokn, där vid-
lyftiga styrelsevanor och olörmånliga avtal,
i kombination med stora förenilgslån, gjor!
lågeuheterna hart när osä§bara eftersom
avgiftema srigit till cirka 1.000 kr per kva-
dra{neter och år.
I somras fdrsökte ett par medlemmar sälja
siua trerunrmare hr cirka tre miljoner kr, men
misslyckades skiindl igen.
I niirheten såldes motsvarande lägenheter Iör
över §rya mitjoner kr.
Förqningens hus ligger ändå nära goda kom-
t!{nrkationer och intill nationalstadsparken
ocbhar e$ tyst och s§ddat läge.

Slqntrian

Dar ljugo årgamla liireningu harhaftsamrua
ordfiirande sen begynnelsen.
De flesta av de 84 medlemrnama har bott där
fi*n bO4an då de kriptc läger$elema mycker
biUist.
-Nu, när de börja1 pensioneras, börjar av-
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gifterna bita, men ingen vågar gunga båten
alltftirmycket.
Sty:elsen tar heller inte in nya medlenrn:ar
som ifnigasätter hur arbetet bedrivs.
- El medlem sonr var öppen med sin kntik,
blev behandlad som bråkstake, säger en källa
till BoFakta.
Föreningen har 58 miljonerkr i skulder!
Tidigare var lånen ännu högre, men ssnelsen
fick igeoom ert kapitaltillskott på 200.000
* 300.000 k per medlem och arnorterade av
30 miljoner konor.

Kollaps

Ekonomin har ändå sjunkit i moraset och pä
ett par år bar avgiftema höjts ett par gånger

och styrelsen mum-lar om ytterligare ett ka.
pitaltillskott.
De två höjningarna motiverades visserligeo
med att Stockhohns Stad höjt tomträttsavgäl-
der från 500.000 k till 1,9 miljoner kr.
Men det finns också läckor i budgeten som
bidragit till att ftirvärra situationen.
Styrelsearvoden på 110.000 kr per år med
sociala avgifter med mera.

Förvaltarkostrader på 250.000 k om året.

Företaget görgratis jobb åt rnedlemmama på

frreningens bekostnad som om det vore el,t

hyreshus. En post sommattvätt kostar 36. 000
laonor och SBC:s ekonomiska förvaltning
135.000 k om året.

Trivsamt dyrl

Stämman bjuds på middag pä restaurang för
cirka 50.000 k och styelsen går regelbundet
ut och äter vid varje sammanträde. Före-
ningel betalar.
-Det verkar inte finnas mycket sD,rning av
ekonorcin, säger Bofakta:s källa.
-Det borde finras mer lransparens och öp.
penhet i arbetet, men vi {är inga bra svar på
våra fr.ågor. När vi frågade om varftir ea dei
av skötseln kostade så mycket, fick vi bara
svaret: 'Det är dyrt afi bo på Östermalm".
- Vi har heller ingen intern revisor, bara en
extem, men denne har bara till uppgift art
kolla att bokftiringen sköts korreh.
Summa summanrm har styrelsen bidragit
till att ftirsälta medlemmama i en ohållbar
ekonomisk situarior:, I
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