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 Konto  Benämning  Budgeterat

 3810  Uthyrning Allas Hus  12 000
 3900  Medlemsavgifter  678 600
 3990  Städdagsersättningar  10 000
 5010  Gatubelysning, El  -60 000
 5011  Allmänna grönområden  -30 000
 5012  Lekplatser  -400 000
 5013  Snöröjning  -210 000
 5014  Gatusopning  -17 000
 5015  Lekplatser, extern skötsel  -10 000
 5017  Asfaltering  -10 000
 5020  El Allas Hus  -35 000
 5030  Vatten Allas Hus  -5 600
 5050  Lokaltillbehör Allas Hus  -5 000
 5070  Reparationer Allas Hus  -50 000
 5090  Övr kostnader Allas Hus  -10 000
 5110  Underhåll och reparationer, Gatubelysning  -20 000
 5410  Förbrukningsinventarier  -2 000
 5460  Förbrukningsmaterial  -500
 6110  Kontorsmaterial  -1 000
 6150  Trycksaker  -3 000
 6230  Hemsidan  -1 000
 6250  Porto  -1 000
 6310  Försäkringar  -6 500
 6390  Övriga kostnader,städdag  -15 000
 6530  Redovisningstjänster  -6 000
 6570  Bankkostnader  -1 900
 6990  Övr kostnader  -15 000
 7010  Arvoden, styrelse  -66 450
 7011  Avoden, Allas Hus  -10 000
 7510  Arbetsgivaravgifter  -24 100
 8300  Ränteintäkter  100
 Resultat  -315 350
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