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Till medlemmarna i Brf Vindrosen, Limhamn

Vi fortsatte det nya räkenskapsåret 2018/2019 där det gamla slutade, nämligen fortsättning av tak-
och plåtarbetet. En stor del av arbetet är väderberoende vilket ibland leder till förseningar.  Vi för-
väntar oss att vi blir klara det kommande räkenskapsåret 2019/2020. I samband med arbetet har vi
upptäckt otätheter och röta på vissa ställen som vi åtgärdar i samband med pågående takarbete
nu när vi har liftar och byggställningar till hands. Vid årets yttre besiktning har vi som nytt inslag
tagit extern hjälp, vilket innebar upptäckt av brister som vi i styrelsen som lekmän inte har förut-
sättningar att se.
Exempelvis kan nämnas sprickor i tegelbjälkar över fönster samt sprickor i fasaden och behov av
nya mjukfogar. Brister som, om de inte åtgärdas i tid, kan leda till frostsprängningar och mycket
större kostnader för reparation. Som större arbeten under det löpande underhållet kan nämnas
målning av träverk på carportar, miljöhus, lekplats m m.

Ett tak/plåtprojekt i den storlek som pågår nu påverkar naturligtvis alla oss som bor i föreningen i
större eller mindre grad. Pipljud från lift, utsikt som skyms etc, men det är som med vägarbete:
Det är irriterande när det pågår men bra när det är klart!

Det löpande underhållet och tak/plåtarbetet har vi tills nu finansierat med egen kassa och vi ser
därför ingen anledning att höja avgiften det kommande räkenskapsåret. Men eftersom våra bygg-
nader har en del år på nacken kan det komma behov av större underhåll åren framöver. Vi uppdate-
rar årligen vår underhållsplan och anpassar ekonomin efter den. Styrelsen kommer i den nya man-
datperioden att bedöma behovet för en justering av årsavgiften de kommande åren.

Med 167 lägenheter och kanske lika många åsikter har styrelsen tagit fram olika policyn i syfte att
kunna behandla alla boende lika och säkra att t ex ekonomiska beslut tas på bästa möjliga grund-
val. Vår policy finns på www.brfvindrosen.se

Utöver ovannämnda har vi skött den övriga löpande driften med medlemsärenden, fastghets-
skötsel, ekonomi m m.  Vi har under året haft 11 ordinarie styrelsemöten samt ett flertal
arbetsmöten i de olika arbetsgrupperna inom styrelsen.

Till sist vill jag tacka mina styrelsekollegor för en bra arbetsinsats under året och ett gott
arbetsklimat.
Tack också till 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 2/12 2019 kl 18:00

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

                                                                                                                                   STYRELSEN
_____________________________________________________________________________

                                   Dagordning

1.       föreningsstämmans öppnande
2.       val av stämmoordförande
3.       anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4.       godkännande av röstlängd
5.       fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6.       godkännande av dagordning
7.       val av två personer att jämte stömmoordföranden justera protokollet
8.       val av minst två rösträknare
9.       fråga om kallelse skett i behörig ordning
10.    genomgång av styrelsens årsredovisning
11.    genomgång av revisorernas berättelse
12.    beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13.    beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den
          fastställda balansräkningen
14.    beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15.    beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för
          styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda
          som valts av föreningsstämman
16.    beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17.    val av styrelseledamöter och suppleanter
18.    presentation av HSB-ledamot
19.    beslut om antal revisorer och suppleant
20.    val av revisor/er och suppleant
21.    beslut om antal ledamöter i valberedningen
22.    val av valberedning
23.    val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
24.    motioner
25.    av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar
          anmälda ärenden som angivits i kallelsen
26.   föreningsstämmans avslutande
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                  Årsredovisning
                                                                                för

                      HSB Bostadsrättsföreningen Vindrosen i Limhamn

Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret
2018-09-01 - 2019-08-31

                              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 3 december 2018 i Limhamns Folkets Hus.
Närvarande var 40 personer varav 28 röstberättigade medlemmar och 1 fullmakt.

Styrelsen under verksamhetsåret
                                            2018-09-01 - 2018-12-03
Ordförande Torben Sten
Vice ordförande Christian Hansen
Sekreterare Christel Nielsen
Ledamot Uffe Nielsen
Ledamot Hans-Lennart Göthrick
Ledamot Ulf Braun
Utsedd av HSB Bo Westerlund
Suppleant Ann-Marie Jönsson
Suppleant                     Jörgen Magnusson

I tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna:
Christian Hansen
Christel Nielsen
Ulf Braun
Jörgen Magnusson

Styrelsen har under året hållit 11 ordinarie styrelse- och förvaltningsmöten och 1 konstituerande
möte.

Ordföranden har, utöver ordinarie styrelsemöten, haft möten med vicevärden kring enskilda
medlemsärenden, vid behov med HSB:s ekonomi- och juristavdelning kring löpande ärenden samt
agerat sammankallande för styrelsens ekonomigrupp.

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, 13 byggmöten, 6 besiktnings- och skyddsmöten,
2 ekonomimöten, 21 tillsyn och 11 öppet hus.
HSB fastighets- och trädgårdsmöten 6 st samt övriga entreprenadmöten 14 st.
Deltagit en helg på hösten med städning och container och en helg på våren med container och
utdelning av olja.
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2018-12-04 - 2019-08-31
Torben Sten
Christian Hansen
Christel Nielsen
Hans-Lennart Göthrick
Ulf Braun
Jörgen Magnusson
Bo Westerlund
Ann-Marie Jönsson
Mattias Glans



Firmatecknare, två i förening
2018-09-01 - 2018-12-03
Christian Hansen, Torben Sten, Christel Nielsen samt Uffe Nielsen.

2018-12-04 - 2019-08-31
Torben Sten, Christian Hansen, Christel Nielsen.

Revisorer
2018-09-01 - 2018-12-03
Sten Dahlvid och Jan-Erik Nilsson.

2018-12-04 - 2019-08-31
Sten Dahlvid och Jan-Erik Nilsson.

Samt revisor från KPMG.

Valberedning
2018-09-01 - 2018-12-03
Anton Flink (sammankallande), Ronny Jönsson samt Cornelia Gustafzon.

2018-12-04 - 2019-08-31
Anton Flink (sammankallande), Ronny Jönsson samt Cornelia Gustafzon.

Representanter i HSB Malmö Fullmäktig
2018-09-01 - 2018-12-03
Torben Sten med Christian Hansen som suppleant.

2018-12-04 - 2019-08-31
Torben Sten med Christian Hansen som suppleant.

Vicevärd
Ann-Marie Jönsson

Medlemsantalet - lägenhetsöverlåtelser
Vid årets slut var medlemsantalet 245 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 16 st , 1 st arv och 2 st gåva.
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Årets löpande underhåll
Det löpande underhållet inklusive material och värmeanläggningar uppgick under året till
sammanlagt ca 949,3 tkr. Kostnaderna fördelar sig enligt följande:

• Underhåll av värmesystem, service, byte varmvattenberedare (738,3 tkr)
• Olja till staket (58,1 tkr)
• Lekplats och underhållstjänster HSB (30,8 tkr)
• Blästring/målning cykelställ (18,0 tkr)
• Ledlampor ytterbelysning (22,6 tkr)
• Byte garageport (21,1 tkr)
• Fuktskador/fuktmätning Anticimex (10,2 tkr)
• Övrigt löpande underhåll (50,2 tkr)

Årets periodiska underhåll
Det periodiska underhållet har uppgått till ca 319,2 tkr, vilket fördelar sig enligt följande:

           • Mjukfogar på gård 6 (262,5 tkr)
           • Lagning av trappor och infästen (56,7 tkr)

Aktiviteter
Våra aktiviteter syftar till att öka gemenskapen bland Vindrosenborna.
Under året har vi haft visning/försäljning av kläder från företaget deVal samt grannloppis med
tillhörande grillning på gård 6.

Vår miljö
Det gångna året har vi arbetat mycket med vår boendemiljö avseende fastigheternas underhåll.
Våra byggnader har under året genomgått en omfattande renovering av plåt/tak och fasad för att
bibehålla föreningens fina intryck som präglar en välskött förening.
Under verksamhetsåret påbörjades också målning av miljöhus, carportar och målning/renovering
av lekplatsen.

Årsavgifter
Årsavgiften har under året varit oförändrad.

Avsägelser lägenheter
Inga avsägelser har skett.

Årlig stadgeenlig besiktning
Den årliga stadgeenliga besiktningen utfördes den 13 maj 2019.

Ombyggnad och underhållsplan
Den årliga yttre besiktningen har inte föranlett någon revidering av föreningens 20-åriga
underhållsplan.

HSB BRF VINDROSEN I LIMHAMN
716439-6389

10



Ekonomi
Styrelsen arbetar löpande med föreningens ekonomi i syfte att säkerställa långsiktig ekonomisk
stabilitet och förutsägbarhet både för föreningen och dess medlemmar. Vi har under många år
upplevt historiskt låga räntekostnader, vilket bidragit till att föreningen kunnat sänka medlems-
avgifterna, samtidigt som föreningens ekonomiska utfall fortsatt varit gott.
Det allmänna kostnadsläget stiger dock över tid och fastigheternas ökande ålder leder över tid till
ett ökat underhållsbehov. Vi har under de senaste åren genomfört renoveringsarbeten av taken på
föreningens fastigheter. Detta arbete fortsätter under 2020. I anslutning till detta arbete har före-
ningen också åtgärdat sådant som framkommit i samband med dessa takarbeten samt i den yttre
besiktningen, varefter vår underhållsplan uppdaterats.

Styrelsen arbetar löpande med att tillse att föreningen även fortsatt har en god framförhållning i
sin underhållsplanering och säkerställer att nödvändiga medel finns tillgängliga för detta. Styrel-
sen följer också utvecklingen löpande och rådgör med sina rådgivare och samarbetspartners, t ex
inom HSB, för att säkerställa föreningens långsiktiga ekonomiska stabilitet och en professionell
hantering av dessa frågor. Styrelsen använder som stöd för sitt arbete bl a en finansiell policy som
fastställs årligen och anpassas vid behov. Policyn har som utgångspunkt hänsyn till risk och beto-
ning av stabilitet och långsiktighet vad avser föreningens finansiering och därtill hörande ränte-
kostnader, likviditetsbehov samt nivån på årsavgifter.

Styrelsen har också antagit en upphandlingspolicy som ska säkerställa en korrekt hantering av
upphandlingar och val av samarbetspartners t ex vad gäller underhållsåtgärder i våra fastigheter.
Styrelsen följer löpande situationen på de finansiella marknaderna och för en kontinuerlig dialog
med ett flertal banker för att tillse att föreningens finansiella styrka vidmakthålls, samt att före-
ningen erbjuds marknadsmässiga villkor och får professionella råd kring olika handlingsalternativ.
Inom styrelsen finns en ekonomigrupp med särskilt ansvar för dessa frågor. Gruppen ska också
uppmärksamma kontinuiteten i styrelsens agerande. Budgeten för nästkommande år tas alltid
fram i samråd med HSB:s ekonom och med hänsyn till föreningens underhållsplan. För att säker-
ställa en korrekt och opartisk handläggning vid offertförfrågningar avseende föreningens lån- och
inlåning använder föreningen HSB för att hantera dessa. HSB redovisar vid varje tillfälle samtliga
inkomna offerter för styrelsen.

Styrelsen har beslutat lämna avgifterna oförändrade för 2019/2020. Styrelsen beslutade också i
samband med fastställandet av budgeten för 2019/2020 att under det kommande året se över
avgiftsnivåerna inför bokslutsåret 2020/2021. Detta för att säkerställa förutsägbarhet för medlem-
marna vad avser avgiftsnivåer, föreningens ekonomisk styrka inför framtida investeringsbehov och
en verksamhet i fortsatt balans.

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
6.468 kr/kvm
158 kr/kvm
27%
40%
189%

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%

2014/15
8 307

-7 369
-3 382
-2 443

6 019
102 443

18 608
177 215
248 768

41%

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

Balanserat resultat
Årets resultat

Summa till stämmans förfogande

Styrelsen föreslår följande disposition:
Balanseras i ny räkning

20 666 912
-392 731

20 274 181

20 274 181

2017/18
8 264

-6 604
-1 769

-109

5 872
101 145

18 631
174 387
319 956

41%

2018/19
8 279

-7 639
-1 662

-393

7 628
100 903

18 403
17

366 956
40%

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Förändring uppskr.fond
Resultatdisponering
under året
Ianspråktagande år
2018-2019 av yttre fond
Avsättning år
2018-2019 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

-108 883

108 883

-392 731
-392 731

 Balans. res.
 /Disp fond
 20 548 545
                     0

      -108 883

       319 250

        -92 000

20 666 912

     Underh.
         fond

18 630 614

-319 250

92 000

18 403 364
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Egna anteckningar




