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Till medlemmarna i Brf Vindrosen, Limhamn

Det gångna räkenskapsåret, 2017/2018, har bjudit på fler, tidskrävande arbetsuppgifter än vanligt.
Bl a har vi arbetat med nya stadgar, två extrastämmor och administrativ anpassning till GDPR (General
Data Protection Regulation), ett arbete som inte är helt klart än. Det pågående plåtarbetet kräver mycket
tid med regelbundna byggmöten, besiktningar, förhandlingar m m och jag vill rikta ett extra stort tack till
Ann-Marie och Hans-Lennart för deras stora insats i detta arbete.

Utöver dessa uppgifter har vi skött den löpande driften med medlemsärenden, fastighetsskötsel, ekonomi
m m.Vi har under året haft 11 ordinarie styrelsemöten samt ett flertal arbetsmöten i de olika arbetsgrup-
perna inom styrelsen (underhållsgruppen, ekonomigruppen och GDPR-gruppen).

Många har säkert hört om Brf Idas ekonomiska problem p g a bedrägeri. Risken att det ska drabba vår
förening är minimal, men för att försäkra oss på bästa sätt har vi under året tagit fram/kompletterat
policyer för finans, upphandling, ombyggnad och andrahandsuthyrning. Policyerna ligger på
www.brfvindrosen.se, där man också kan hitta andra, nyttiga uppgifter såsom felanmälan, planerade
styrelsemöten etc.

Den yttre besiktningen, som genomförs varje år i juni, är en årlig genomgång av skicket på våra fastig-
heter och en viktig del i detta arbete är medlemmarnas aktiva hjälp med inrapportering av fel och brister.
Stort tack till alla medlemmar för denna insats. Detta och föreningens 20-åriga, löpande underhållsplan är
en stor hjälp för planeringen av föreningens ekonomi så att vi i god tid känner till kommande utgifter och
kan säkerställa finansieringen.

Till sist vill jag tacka mina styrelsekollegor för en bra arbetsinsats under året och ett gott arbetsklimat.
Tack också till alla våra samarbetspartners och inte minst till vår engagerade vicevärd Ann-Marie.

Styrelsen i HSB Brf Vindrosen gm

Torben Sten
Ordförande
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                                    Kallelse

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Vindrosen kallas härmed till
ordinarie föreningsstämma måndagen den 3/12 2018 kl 18:00

Lokal: Limhamns Folkets Hus, 2:a vån, Linnègatan, Limhamn

                                                                                                                                   STYRELSEN
_____________________________________________________________________________

                                   Dagordning

1.   Val av ordförande för stämman
2.   Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
3.   Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
4.   Fastställande av dagordningen
5.   Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare
6.   Fråga om kallelse behörigen skett
7.   Val av extern revisor
8.   Styrelsens årsredovisning
9.   Revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Fråga om arvode till styrelse och revisorer, samt eventuella övriga arvoden.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt rapport om utsedd HSB-ledamot i styrelsen
15. Val av revisorer och suppleanter
16. Val av valberedning
17. Val av HSB-fullmäktige jämte suppleant till HSB
18. Motioner
19. Avslutning
20. Övriga frågor
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                  Årsredovisning
                                                                    för

         HSB Bostadsrättsföreningen Vindrosen i Limhamn

Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret
2017-09-01 - 2018-08-31

                       Förvaltningsberättelse

Föreningens verksamhet
Föreningens verksamhet omfattar förvaltningen av fastigheterna:

Lotsförmannen 3 och 5
Skvatterevet 1 och 2
Överlotsen 1

Fastigheternas adresser är:

Fastigheterna innehåller 167 stycken lägenheter med adresserna

Båtbyggaregatan 102-172, 174-240.
Lotsgatan 101-155, 202-224.
Skvatterevsgatan 1-23, 2-48, 50-98

I föreningen finns 6 stycken extra förråd och 16 st extra parkeringsplatser som hyrs ut till medlemmarna.

Föreningens 167 st bostäder fördelar sig enligt följande:      46 stycken 2 rum och kök
                                                                                               53 stycken 3 rum och kök
                                                                                               13 stycken 4 rum och  kök
                                                                                               55 stycken 5 rum och kök

Föreningens fastigheter byggdes år 1995-1997
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Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hölls den 5 december 2017 i Limhamns Folkets Hus.
Närvarande var 43 personer varav 31 röstberättigade medlemmar och 3 fullmakter.

Styrelsen under verksamhetsåret
                                    2017-09-01 - 2017-12-05
Ordförande Christian Hansen
Vice ordförande Torben Sten
Sekreterare Christel Nielsen
Ledamot Uffe Nielsen
Ledamot Hans-Lennart Göthrick
Ledamot Susanne Björkenheim
Utsedd av HSB Bo Westerlund
Suppleant Sonya Nershill
Suppleant                    Ann-Marie Jönsson
Suppleant                    Paul Bergqvist
Suppleant                    Ulf Braun

I tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna:
Torben Sten
Uffe Nielsen
Hans-Lennart Göthrick

Suppleanter:
Ann-Marie Jönsson
Jörgen Magnusson

Styrelsen har under året hållit 11 ordinarie styrelse- och förvaltningsmöten, 2 extra styrelsemöten,
1 konstituerande möte samt 1 årsmöte.

Ordföranden har, utöver ordinarie styrelsemöten, haft möten med vicevärden kring enskilda medlems-
ärenden, vid behov med HSB:s ekonomi- och juristavdelning kring löpande ärenden samt agerat samman-
kallande för styrelsens ekonomigrupp.
Uffe Nielsen har på styrelsens uppdrag och i egenskap av ledamot i ekonomigruppen hanterat alla kon-
takter med HSB, föreningens revisorer och banker t ex i samband med ränteupphandling på föreningens
lån och inlåning samt andra löpande bank- och revisorskontakter.
Styrelsens underhållsgrupp, bestående av styrelseordföranden, Christian Hansen, Ann-Marie Jönsson och
Hans-Lennart Göthrick, har på styrelsens uppdrag berett vissa underhållsfrågor och i samband härmed
haft att hantera kontakterna bl a med konsulter, entreprenörer och HSB. Medlemmar i underhållsgruppen
har också representerat styrelsen tillsammans med föreningens externa konsult i de byggmöten som sker
löpande under det pågåpende arbetet med våra tak.

Vicevärden har medverkat vid 11 styrelsemöten under året. Dessutom deltagit i en kurs (försäkrings-
ärende), 8 fastighets- och trädgårdsmöten, 14 bygg- och skyddsmöten, 19 övriga möten (Q-park, Håkan
Hansson, besiktningar etc) samt 12 Öppet hus. Dessutom möte med Underhållsgruppen.
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2017-12-06 - 2018-08-31
Torben Sten
Christian Hansen
Christel Nielsen
Uffe Nielsen
Hans-Lennart Göthrick
Ulf Braun
Bo Westerlund
Ann-Marie Jönsson
Jörgen Magnusson



Firmatecknare, två i förening
2017-09-01 - 2017-12-05
Christian Hansen, Torben Sten, Christel Nielsen samt Uffe Nielsen.

2017-12-06 - 201-08-31
Torben Sten, Christian Hansen, Christel Nielsen samt Uffe Nielsen.

Revisorer
2017-09-01 - 2017-12-05
Sten Dahlvid, Jan-Erik Nilsson samt Ingela Borsin som suppleant.

2017-12-06 - 2018-08-31
Sten Dahlvid och Jan-Erik Nilsson.

Samt revisor från KPMG.

Valberedning
2017-09-01 - 2017-12-05
Anton Flink (sammankallande) och Ronny Jönsson.

2017-12-06 - 2018-08-31
Anton Flink (sammankallande), Ronny Jönsson samt Cornelia Gustafzon.

Representanter i HSB Malmö Fullmäktig
2017-09-01 - 2017-12-05
Christian Hansen med Torben Sten som suppleant.

2017-12-06 - 2018-08-31
Torben Sten med Christian Hansen som suppleant.

Vicevärd
Ann-Marie Jönsson

Medlemsantalet - lägenhetsöverlåtelser
Vid årets slut var medlemsantalet 243 st.
Anledningen till att medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter i föreningen är att mer än en medlem
kan bo i samma lägenhet. HSB Malmö innehar även ett medlemskap i föreningen. Dock skall noteras att
vid stämman har en bostadsrätt en röst oavsett antalet innehavare.
Antalet lägenhetsöverlåtelser har under året varit 13 st (11 st försäljning, 1 st arv samt 1 st gåva).
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Årets löpande underhåll
Det löpande underhållet inklusive material och värmeanläggningar uppgick under året till sammanlagt
ca 344,9 tkr. Kostnaderna fördelar sig enligt följande:

• Underhåll av värmesystem (119,9 tkr)
• Måleritjänst i Syd AB (69,4 tkr)
• Antos Bygg och Plåt AB (56,0 tkr)
• Reparation av radiatorer, termostater, VVS mm (27,8 tkr)
• Erlandssons Bygg AB (17,0 tkr)
• Spolning av avlopp (13,5 tkr)
• Malmö Kommuns Parkering (12,9 tkr)
• Reparation av utebelysning m m (9,7 tkr)
• Markskötsel (4,3 tkr)
• Övriga löpande underhåll (14,4 tkr)

Periodiskt underhåll
Årets periodiska underhåll har uppgått till 0 tkr.

Aktiviteter
Våra aktiviteter syftar till att öka gemenskapen bland Vindrosenborna.
Under året har vi haft visning/försäljning av kläder från företaget deVal.

Vår miljö
I föreningens underhållsplan ser vi inte bara till våra byggnader utan även till vår utemiljö.
Det gäller t ex översyn och underhåll av lekplatsen, skötsel av träd och buskar samt justering och repara-
tion av gång- och körvägar.
Framöver kommer vi att få fler förfrågningar (som nämndes redan i förra årsredovisningen) angående
utrustning för laddning av elbilar. Det ställer nya krav på eldistributionen inom vårt område eftersom
nuvarande elförsörjning inte klarar den ökade belastningen. När området byggdes för drygt 20 år sedan
fanns inte detta behov. Styrelsen är uppmärksam på problemet och arbetar för att finna lösningar.
Under året fick vi dessutom information om att linje 7 ska övergå till elbussar. Så eldriften är definitivt
på gång.

Stadgar
Föreningen har under året antagit nya stadgar, beslutade vid två extrastämmor.
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Studier
Vicevärden har under året deltagit kurs i försäkringsärende.

Årsavgifter
Årsavgiften har under året varit oförändrad.

Avsägelser lägenheter
Inga avsägelser har skett.

Årlig stadgeenlig besiktning
Den årliga stadgeenliga besiktningen utfördes den 11 juni 2018.

Ombyggnad och underhållsplan
Den årliga yttre besiktningen har inte föranlett någon revidering av föreningens 20-åriga underhållsplan.
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Ekonomi
HSB Vindrosen har haft ett bra år med framgång i resultat och ett positivt kassaflöde. Föreningen har
bolån på 101,2 MSEK till 1,68 procent i genomsnittlig ränta vid bokslut. De låga räntorna på föreningens
bolån kommer att fortsätta under det nya året. Föreningen har haft stora investeringar i takarbeten och
finansieringen av hela projektet kommer från föreningens kassaflöde. Detta kommer också att fortsätta
under det nya året.

Låga räntor betyder också låga intäkter på föreningens placeringar. Föreningen har 4 MSEK i fastränte-
placeringar till 0,77 procents ränta hos HSB och 3,8 MSEK i en räntefond hos Nordea, som har en oreali-
serad vinst på på ca 600.000 SEK.

Årsavgift/kvm
Skuld/kvm
Kassaflöde/kvm (resultat + avskrivningar + periodiskt underhåll/kvm)
Belåningsgrad (skuld/totalt taxeringsvärde)
Soliditet (eget kapital/balansomslutning)
Likviditetsgrad (kortfristiga tillgångar/kortfristiga skulder)
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524 kr/kvm
6.482 kr/kvm
196 kr/kvm
32%
41%
235%

Nyckeltal:
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Femårigt sammandrag
Alla belopp i tusentals kronor

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Finansiella poster, netto
Årets resultat

Likvida medel & fin. placeringar
Skulder till kreditinstitut
Fond för yttre underhåll
Balansomslutning
Fastighetens taxeringsvärde
Soliditet

2016/17
8 304

-7 070
-2 189

-955

8 214
101 518
18 534

173 878
307 768

41%

2015/16
8 258

-6 605
-2 994
-1 341

7 513
101 951
18 466

175 447
307 768

41%

2013/14
8 261

-4 219
-3 785

257

13 743
110 955
18 831

188 212
249 720

40%

2014/15
8 307

-7 369
-3 382
-2 443

6 019
102 443
18 608

177 215
248 768

41%

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Resultatdisponering
under året
Avsättning år 2017
yttre fond
Årets resultat
Belopp vi årets slut

Insatser
26 983 707

26 983 707

       Uppl.
     avgifter

4 875 800

4 875 800

     Årets
    resultat

-955 047

955 047

-108 883
-108 883

 Balans. res.
 /Disp fond
 21 600 593

    -955 047

      -97 000

 20 548 545

      Underh.
         fond

18 533 614

97 000

18 367 614

Förslag till resultatdisposition
Till stämmans förfogande står följande medel i kr:

Balanserat resultat före reservering/ianspråkstagande av yttre fond
Årets resultat

Summa till stämmans förfogande

Styrelsen föreslår följande disposition:
Balanseras i ny räkning

20 548 545
-108 883

20 439 662

20 439 662

2017/18
8 264

-6 604
-1 769

-109

5 872
101 145
18 631

174 387
319 956

41%
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Egna anteckningar




