
[STOCKHOLMS FÖRSTA UNIKA KULTURBADHUS] 

[IDROTTSNÄMNDEN] 

Den nya föreningen^spt/c/c/ens kultur och badhusförening, ek. förening (org.nr. 769620-7757) 
ansöker härmed att få överta driften av Aspuddsbadet. 

Aspuddens Kultur och Badhusförening har bildats av personer som följt den pågående diskussionen 
kring Aspuddsbadet och dess eventuella framtid. Föreningen tror sig ha hittat en lösning som 
kommer att vara en majoritet till gagn och vill därför presentera följande utkast som underlag för 
fortsatta diskussioner. 

Aspuddens Badhus har av Stockholms stadsmuseum bedömts vara av stort kulturhistoriskt värde och 
fått en grön markering enligt deras klassificeringssystem. Vi ser att det finns en stor lokal och bred 
förankring för att verksamheten skall finnas kvar. 

Det finns ett stort behov av Inte bara ett badhus utan även en kulturell samlingspunkt idag. Denna 
avsaknad är märkbar i samtal med aspuddsbor. Detta har Aspuddens Kultur och Badhusförening tagit 
som utgångspunkt för att utveckla ett helt nytänkande kring badhus, kultur och samlingslokaler. Ett 
helt nytt koncept som inget annat badhus i Stockholm har eller kan mäta sig med idag. 

Badhuset har fram till nyligen drivits av en ideell förening vilken har helt andra bevekelsegrunder för 
att driva sin verksamhet. Den föregående föreningens inriktning var att tillhandahålla bad för olika 
grupper, men utan något egentligt intresse av ekonomisk vinning eller att utveckla verksamheten. 
Det finns dock ett bra underlag för att tänka i helt nya banor och beakta / följa det förslag på 
renovering som har tagits fram av Staden/Idrottsförvaltningen. Det ekonomiska underlaget för att 
kunna betala denna renovering och upprustning framkommer tydligt i den undersökning som den 
nya föreningen har gjort. Detta skall ses som ett förslag. som kommer att omarbetas med 
kostnadsförbättringar och undersökningar som görs i området. För att även bedöma vissa 
utvecklingsmöjligheter så måste det kompletteras med revisors uttalanc 
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Aspuddens Kultur & Badhusförening Datum: 30 nov 2009 Aspudden Hägersten 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 
förvalta, driva och utveckla verksamheten vid Aspuddens Badhus. Tanken är att driva 
föreningen på samma sätt som de allmänna samlingslokalerna i staden, d.v.s. föreningen 
kommer att bestå av både föreningar och privatpersoner med intresse, behov och 
engagemang för föreningsliv. 

Mål: att skapa levande kultur och ett sagolikt badhus för alla åldersgrupper. 

Företagsform: 
Ekonomisk förening (organisationsnummer: 769620-7757} 

Ledningsgrupp: 
Fredrik Baeckström, Ordförande, Eget företag med 12 anställda. 
Iva TroiZlatev, Styrelseledamot, egen företagare 
Peter Åkerbäck, Styrelseledamot, Lektor 

MARKNADEN 

Marknaden är exceptionellt växande då det byggs nya bostäder i såväl Liljeholmen (4000 st 
senast i mätning Nov-09) som vid Telefonplan (2000 st). Det betyder att antalet besökare på 
9000 st/år som vi hittills beräknat till kan bli mer. Behovet av ett badhuskoncept som 
innehåller fler möjligheter gör att det blir ännu lättare att nå fler kunder. Våra kunder är 
både landsting, företag och privatpersoner, där just barnfamiljer utgör en mycket 
storkundgrupp. I området finns många företag som redan uttryckt intresse om ett speciellt 
konferenskoncept med badet som mötesplats. De hotell som erbjuder konferenser och 
kickoff har inte denna unika kombination som vi kan erbjuda. Vi har redan cirka 100 st 
företag som tecknat intresse för att bli sponsorer. 

VÅR PRODUKT 

Konceptet "Aspuddsbadet" kommer att bedrivas som Stockholms Unika Kulturbadhus. 
Konceptet innefattar en sammansättning av erbjudanden/tjänster som inte funnits tidigare. 
Våra fördelar är många, däribland Badets historiska värde och dess kulturella innebörd. 
Aspuddens Badhus har av Stockholms stadsmuseum bedömts vara av stort kulturhistoriskt 
värde och fått en grön markering enligt deras klassificeringssystem. Vi ser att det finns en 
stor lokal och bred förankring för att verksamheten skall finnas kvar. Badet har funnits i 
området sedan 1919 och kultur är en naturlig del av verksamheten. 
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Vi kommer att erbjuda konserter,evenemang,sommarcafé,musikkvällar,trubadurer, 
babysim, sjukgymnastik, egen badtid för muslimska kvinnor,yoga, massage, naprapater, 
ansiktsbehandlingar mm. Aktiviteter som pensionärsbingo, badbio, dikt och författarkvällar, 
dart,biljard,filmkvällarmedmatin^er,artistunderhållningo^h mycket mer. Vi har stort 
engagemangimarknadsföringen och budgeteratför det. VI har distributionskanalerna som 
behövs för verksamheten. 

^ Konceptetärunikt.Detfinnsförtillfället ingen sådan drift kombinerad med badhus! 
hela Stockholm. 

^ Tillgänglighetföralla. Alla åldrar och nationaliteter möts naturligt. 

D Bra öppettidervilket göratt badet kan hålla öppet7dagar!veckan från 07.00^23.00 

^ Massmedialuppmärksamhetförbadetvilket bordet extra intressant för investeraren 
sponsorer. 

^ Med ett upprustat och renoverat bad kommervi att kunna erbjuda samma kvalité 
och service som de kommunala baden. Vi kan konkurrera om besökare på lika villkor. 

VÅRAK0ND5R 

Våra kunderär både landsting, företag och privatpersoner,där just barnfamiljer utgör en 
mycket stor kundgrupp. 

Våra kunderär alla som behöver en samlingsplats, ett bad, en konferenslokal, egen tid och 
lokalförmöten med möjllghetertill avkoppling, dylika.Trots att BadetfinnsiAspudden är 
det intressant förallaiStockholm.Historiskt haroadhuset varit en samlingsplats för hela 
stadens invånare, inte bara Hägerstensbor men även också männlskorfrån ^acka, Saltsjö Bo, 
Södermalm, Kungsholmen, mm. 

^ Det finns mer än SOOObarniåldrarna 0-Sår baraiAspudden vilket gör att beläggning 
för babysim tillgodoses dagligen. 

^ H^O behöver samlingslokal för bingo som kan tillvaratas på den nya övervåningen. 

^ Daglig caféverksamhet som gör att badhuset blir en naturlig mötesplats för alla 
åldrar. 

D Muslimska kvinnorfåregen badtid, vilket det råder brist omlStor Stockholm. 
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^ Sjukgymnastersombehövertempererade bad försin rehabilitering. 

^ l^laturlsterfår egen badtid. 

^ Evenemang som oadbio, badbingo, får en helt ny innebördikulturlivet. 

VÅRFRDDUKT1FRAMT1D5N 

KonceptetisinnuvarandeformservisomettfÖrsta steg. Detta kommerframöver att 
kompletterasmedflerkulturella engagemang såsom julmarknader,smakkvällar med mat 
från olika länder. Temaveckorföratt möta heltnyakundgrupper^besökare.Teater och 
köruppsättningar.^rligt Luciafirande servisomen intressantvision föratt skapa 
traditionsbundet årsfirande samt en årlig Badhusfestlval. 

Vi ser också ett växande behov av gymverksamhet som innefattar alternativa former av 
träning. Den vanliga aerobicsformen av träning passar långt ifrån alla målgrupper.Därförvlll 
vi på längre sikt också kunna tillgodose dessa behov. 

MARKNADEN iDAO 

Aspudden är ett område dit detför närvarande flyttarln ett övervägande stort antal 
barnfamiljer.Detta medför att det finns ett stort behov av inte bara babysim utan även 
närliggande badhus som är lättåtkomliga för dessa. 

Föreningar med ett kulturellt engagemangiområdet behöver en samlingsplats.Företag som 
gärna hyr In sig och arrangerar egna events är en självklar målgrupp. Konferens^Festvåning 
som kan hyras ut är därför aktuell. 

Med allt större pensionsavgångar så ökar behovetlStockholmdeSnärmaste åren kraftigt. 
^ ^^^ .Fö ren ingenhar fö rs tå t t a t t behovet avsjukgymnastikärsvårtförStaden att 
erbjudaidenutsträckningsomverkligen behövs. Härfinns det dels möjligheteratthyra 
badetförLandstingetsegenverksamhetgällandesjukgymnaster men även möjlighetertlll 
ett samarbete som skulle vara fördelaktigt både för kommunen och föreningen. 

Vi vill inordna oss under stadens allmänna samlingslokaler,såsomKristinehov,Hartvikska 
och Mäster Olofsgården. Många organisationer stöder oss. 

MARKNADSFÖRING DOH FÖRSÄLJNING 
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Marknadsföring kommerattskegenom aktiva brevutskickom badet, reklamkampanjer! 
radio^tv,genommedlemmarnaiföreningen, genom evenemang, mm. 

Vi har arbetat fram varumärkesbärande element såsom logotyp och ideogram som fångar 
upp vår verksamhet och som är lätta att känna igen och att identifiera sig med. Föreningens 
hemsida är redan aktiv. VI arbetarmed en mängd avancerade tjänsterför att öka antal 
träffaridevanligastesökmotorerna (t.ex. ^oogle^samt öka informationsspridningen och 
antalet besök fråninternet. Detta Inkluderaräven möjlighet att boka In sig på nätetvia 
evenemang och badtider.Familjekampanjerärockså aktuella. 

återförsäljare kommer också att engagerasiprojektet som varumärkesbärare och 
informationsspridare.Dessa kommerattlnformera vilka möjligheter badet ger,framförallt 
till företagen. Säljkampanjer och olika tävlingarskall också dra upp försäljningen. 
Samarbeten med bl.a. turistbyråer kan också bli en möjlighet. 

Traditionellt marknadsföringsmaterial såsom visitkort o^h trycksaker är ett självklart inslag. 

Mycket av kompetensen som behövs för att bedriva alla marknadsföringsaktiviteter finns 
inom föreningen vilket gör marknadsföringen väldigt kostnadseffektiv. 

KONKURRENTER 

Aspuddsbadet kommer att erbjuda egen badtid för särskilda grupper, ytterst få bad kan 
erbjuda dettaiStockholm.Till exempel sjukgymnastik med högttempererat vatten, badtider 
för muslimska kvlnnor.Naturistbad.Överviktiga får också egen badtid. 

Det gör att Aspuddsbadet står sigvälikonkurrensen samt att badet också har kulturella 
evenemangsomlockarytterligare en stor kundgrupp. 

Närmast finns Liljeholmsbadet och Västertorps Simhall. Båda dessa ligger en bra bit ifrån 
Aspudden och ingen avdem håller sådan hög vattentemperatur (33^34 grader) som 
Aspuddsoadetgör. 

tOKAt^UTRU5TNIN^ 

Verksamheten skall bedrivasiAspuddens Badhus. Föreningen står för lager som gäller 
förbrukningsmaterial. 

Bytetillfjärrvärmeanläggning,nyrenlngsanläggning, upprustning och renovering av 
byggnaden såväl invändigt som utvändigt. Fjärrvärme, reningsanläggning, ventilation och 
bygge in^åriarbetet som skall utföras på byggnaden.Vi rustar och renoverar byggnaden och 
härtill uppgift att leverera samma innehålliresultatet gällande drift, underhåll och krav på 
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oyggnaden som kommunen kräver. 

INKÖF5KA^ALER,LEVERA^ÖR5R KDSTNADSFÖRBÄTTRIN^AR 

Sänktkostnadförvattenkontrollmed bättre reningsverk. 

Kostnaden för fyra anställda har inkluderatsiberäkningen som utglftisin helhet.Dock 
kommer med all sannolikhet en del av kostnaden atttäckasavfriviliga insatser. 

Elkostnaden sänks med 25 procent med effektivare reningsanläggning. 

Värmekostnadensänksmed 25 procent genom byte från gas till fjärrvärme. 

Behovetavvatten minskarmed minst 33 procent tackvarerecirkulerande system. 

KALKYL 

En kalkyl presenterasiBilagal 
Försäljningsbudget Aspuddens Kultur och Badhusförening EkFör.xlsx 

Dokumentet8^o^oörses som ettförslag. VI arbetarförfullt med attta fram utkasttill 
ytterligare kostnadsförbättrande åtgärdersamtalternativalösningargällande leverantörer, 

sponsorer,etc. 

FINANSIERIN^AVVERKSAMHETEN 

En ny anläggningskapar ett bra utrymme förvaraktig sponsring, då över 100 företag! 
området uttryckt sin vilja att sponsra denna unika affärsidé. 

Nya typer av verksamheter-badbio, V^li-kvällar,Singstar,karaoke, badbingo, 
avslappningsbad, yoga, matinéer,tradit!onsfirande, kaféverksamhet, sommarevenemang! 
anslutningtlllbadet(ex.Boule,muslkkvällar,körsång, grilla poesiaftnar) 

Iden plan för Aspuddens kommande utveckling har Staden en vision om att detta område 
skall bl! allt mer ^stadslikt^ med en förtätningavbostäder och växa samman med 
innerstaden.Denna utvecklingsprocessservisom positivt och anser därförattbadet därmed 
kommeratt bl! en viktig delidenna nya levande stadsmiljö. 

Medlemsavgift^ldagsläget har redan 500 medlemmaranslutitslgtill den nya föreningen, 
detta på mindre än2veckor.^ämför det med den gamla Badhusföreningen som hade 70 
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medlemmar per år. Detta även i en situation då badet inte är i drift. 

Vår kompetens består i flera olika bolag och instanser. 

Exempel: 
John Ekströms Bygg- byggfirma med ett oändligt antal byggprojekt i sin verksamhet. 

Björn Svensk- kan allt om drift av badhus och vattenprover, vattenkvalitet, vattenkrav. 

Torsten Baeckström - Ingenjör och drivit bolag inom Electrolux koncernen. Har byggt pool, 
hus, bilar. Solceller och tillför kompetens på en rad olika områden. 

Företagare med stor vana av att skriva avtal, arbeta med målinriktning, affärsplaner, 
strategier, målutveckling, uppföljning, budget, bokföring, marknadsföring, besiktningar mm. 

Affärsresebyrån BC Hotels - arbetar enbart mot företag där kontrakt och 
budgetuppföljningar görs varje månad kring alla deras bokningar av hotell, flyg, hyrbilar etc. 

Konst och kulturkompetens i Iva Troj som har mångårig erfarenhet inom branschen samt är 

företagare inom PR och marknadsföring. 

Alla dessa är resultatinriktade företagare, målmedvetna och marknadsorienterade! 

Föreningen kommer också att arbeta vidare med "mönsterbadhus", när det gäller 

miljövänlighet. 

I den kompetensgrupp som föreningen tillsatt ingår personer som har bred erfarenhet av att 
driva och underhålla badhusanläggningar. Detta kommer även att kompletteras med 
anställda. 

En stark och drivande styrelse som vill ha en bra dialog med kommunen för att säkra driften 
för Stockholms enda levande Kultur Badhus! 
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4 A. Försäljningsbudget Företag: ASPUDDENS KULTUR BADHUS 

Belopp exkl, moms 

Försäljning 1 

Varu-, och materielinköp 1 

Inköp av tjänster 1 

Bruttovinst 1 

EVENEMANG/KULTUR 

ARTISTARVODE 

2 ANSTÄLLDA 

Kommentar 

2260 000 

600 000 

520 000 

1140 000 

Försäljning 2 

Varu-, och materielinköp 2 

Inköp av tjänster 2 

Bruttovinst 2 

Försäljning 3 

Varu-, och materielinköp 3 

Inköp av tjänster 3 

Bruttovinst 3 

Summa försäljning 

Summa varu- och materielin 

Summa inköp av tjänster 

Summa bruttovinst 

VERKSAMHET/BAD 

DRIFTKOSTNADER 

2 ANSTÄLLDA 

ÖVRIG FÖRSÄLJNING 

FÖRBRUKNINGSVAROR 

1 ANSTÄLLD 

+ 2382 605 

1 552 550 

520 000 

= 310 055 

+ 704 000 

250 000 

240 000 

= 214 000 

+ 5 346 605 

2 402 550 

1 280 000 

= 1 664 055 

Summeringarna ovan förs över till Resultatbudget. 

ÅR 2 

+ 

. 

-

= 

2900000 

850 000 

540 000 

1510 000 

+ 

. 

-

= 

2490 000 

1 650 850 

540 000 

299 150 

+ 

-

-

= 

1100 000 

350 000 

260 000 

490 000 

+ 

. 

. 

= 

6 490 000 

2 850 850 

1 340 000 

2 299150 
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4 C. Resultatbudget. Företag: ASPUDDENS KULTUR BADHUS 

År: 
Belopp exkl. moms 
Intäkter 

Försäljning av varor eller tjänster 

Rörliga kostnader 

Varu-, materialkostnader.Kostnader för främmande tjänster 

Bruttovinst Intäkter minus rörliga kostnader 

LÖn och sociala kostnader 

Anställdas bruttolön, dvs. lön och skatt 

Ägarlön brutto vid aktiebolag {"normallön") *} 

Arbetsgivaravgift 31% på anställdas löner + ägarlön vid AB 

Arbetsmarknadsförsäkringar för anställda. 7% av bruttolönen I 

Person försäkringar för ägare. 7% av "normallön" *' 

Summa lön och sociala kostnader 

Övriga kostnader 

Resekostnader. Bilersättning 

Lokal: Hyra, el, värme, reparationer och underhåll etc 

Kontorsmateriel, telefon, porto etc 

Marknadsföring 

Försäljningskostnader (resekostnader, övernattning etc.) 

Bokföring. Revision 

Företagsutveckling (utbildning, produktutveckling etc.) 

Företagets försäkringar 

Leasing och hyra av utrustning, övriga köpta tjänster 

Diverse övriga kostnader 

Summa övriga kostnader 

Avskrivningar och räntekostnader 

Avskrivningar 20% x investeringar i maskiner och utrustning 

Räntekostnader. Lånat kapital och eget kapital x låneränta 

Summa avskrivningar och räntekostnader 

Summa "fasta kostnader1 

Resultat vid aktiebolag. Resultat före "ägarlön" vid 
enskild firma och handelsbolag 

. 

520 000 

163 384 

" " " 

232 650 

40 000 

100 000 

10 000 

50 000 

454 650 

1174434 

= 

+ 5 346 605 

3682550. 

1664 055 

1174434 

489 621 

„ 
540 000 

169 666 

747 468 

46 000 

100000 

10 000 

20 000 

50 000 

464 250 

121171* 

+ 6 490 000 

4190 850 

2 299150 

1211718 

1 087 432 

Resultatbedömning för enskild firma och handelsbolag 
"Normallön" 

^Årslön som ägare anser sig behöva brutto, dvs Inkl skatt, 
t,ex. vad anställda skulle haft i samma bransch och yrke. 

Sociala kostnader 
Egenavglftför ägare. 30% på ovanstående bruttolön. 

Summa normallön och sociala kostnader 

200 000 

60 000 
260 000 

Jämför med Resultat i resultatbudgeten! 
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4 D, Likviditetsbudget 
Företag: ASPUDDENS KULTUR BADHUS 

Momsredovisning Var tredje månad 

INBETALNINGAR exkl moms 
Kundfakturor 1 
Kundfakturor 2 
Kundfakturor 3 
Kontantbetalning 
Egen insättning av pengar och ingående kassa mån 1 

Checkrakningskredit 

Av kunderna betald moms, "utgående moms" 
Extrarad för moms. Ingående balans momsfordran 
Momsbetalning från Skatteverket 

Månad: 

Momssats 

Summa inbetalningar 
UTBETALNINGAR exkl moms 
Leverantörsfakt 1 
Leverantörsfakt 2 
Leverantörsfakt 3 
Kontantbetalning 
Anställdas nettolön 
Ägares nettolön (vid AB) 
Preliminärskatt och sociala avgifter på löner 
Ägaruttag (vid ensk. firma eller HB) 
Preliminär F-skatt 
Ägares/företagares frivilliga personförsäkringar 
Övriga kostnader 
Övriga kostnader 
Investeringar! utrustning, inventarier mm 
Räntor 
Amortering 
Av leverantörerna betald moms, "Ingående moms" 
Extrarad för moms. Ingående balans momsskuld 
Momsbetalning till Skatteverket 

Momssats 

Summa utbetalningar 

År: 

1 

160 000 
110 000 
30 000 
20 000 
50 000 

50 000 
80 000 

525 000 

10 000 

140 000 

2 

180000 
190000 
40 000 
20000 
10000 

50000 
107 500 

622 600 

10 000 

140 000 

46 500 

3 

200 000 
200 000 
40 000 
20 000 
10 000 

50 000 
115 000 

660 000 

10 000 

140 000 

46 500 

4 

180 000 
210000 

50000 
10 000 
10 000 

50 000 
112 500 

647 500 

10 000 

140 000 

46 500 

LIKVIDITETSFÖRÄNDRING 
Ingående kassa 
Summa inbetalningar 
Summa utbetalningar 
Utgående kassa 

= - = o-n=rn^M=M3M3H]-4]4]=l_M 

525 000 622500 

400 012 

400 012 
660 000 

686 267 

666267 
647 500 

960 023 

6 

160 000 
230 000 
60 000 
10 000 
10 000 

50 000 
115 000 

660 000 

10 000 

140 000 

46600 

171 669 
545 414 

960 023 
660 000 
545 414 

1074 610 

6 

150 000 
195 000 
40 000 

10000 

50000 

572 500 

10 000 

140 000 

1074 610 
572 500 

1 273 365 
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