
HSB BRF Lugnet i Malmö
716406-7378

Kallelse

Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Brf Lugnet kallas härmed till 
ordinarie föreningsstämma tisdagen den 18 mars 2003 kl 18.30.

Lokal: Hilton Hotell Triangeln Malmö

                   STYRELSEN

Dagordning

1. Val av ordförande för stämman
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
5. Fråga om kallelse behörigen skett
6. Styrelsens årsredovisning
7. Revisorernas berättelse
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt fastställda balansräkningen
11. Fråga om arvode till styrelse och revisorer, samt eventuella övriga arvoden.
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
13. Val av revisorer och suppleanter
14. Val av valberedning
15. Val av HSB-fullmäktige jämte suppleant till HSB
16. Avslutning



Organisationsnummer: 716406-7378

Årsredovisning
för

HSB:s Bostadsrättsförening Lugnet i Malmö.

Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret
2002-01-01 – 2002-12-31.

Förvaltningsberättelse

Föreningens verksamhet
Föreningens verksamhet omfattar förvaltningen av fastigheterna Lärkan 8 och 9 vilka innehåller 225 st lägenheter, 
10 st lokaler och 178 st garageplatser.
I fastigheten finns 5 bostadshus med tillsammans 15 trapphus med adresserna Lugna gatan 1 – 47.

Föreningens 225 st bostäder fördelar sig enligt följande:  49 st 2 r o k  
  54 st 3 r o k 

   84 st 4 r o k 
   38 st 5 r o k 

Föreningens fastigheter byggdes år 1977.

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hölls den 2 april 2002, på Scandic Hotell Triangeln Malmö. Närvarande var 98 
röstberättigade medlemmar.

Styrelsen under verksamhetsåret
Ordförande Olle Strand
Vice ordförande Vakant tom 2 april därefter Sten-Inge Lilja.
Sekreterare  Allan Wannerholt
Studieorganisatör Annalisa Högstedt
Utsedd av HSB Göte Karlsson
Suppleant Tamara Nilsson
Suppleant Ingemar Hansson



I tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Olle Strand, Allan 
Wannerholt och Tamara Nilsson. Styrelsen har under året hållit 12 sammanträden. Utöver detta har 
en del informella möten hållits för att snabbt kunna förankra beslut och ställningstagande.

Firmatecknare, två i förening
Olle Strand, Allan Wannerholt, Sten-Inge Lilja samt Annalisa Högstedt.

Revisorer
Vladimir Ponjavic och Birgitta Ingvarsson som ordinarie, med Brita Conricus och Tore Magnusson 
som revisorsuppleanter, samt BoRevision AB.

Valberedning
Nils-Ture Persson, (sammankallande) Curt Lundquist och Ove Larsson.

Representanter i HSB Malmö Fullmäktig
Olle Strand med Sten-Inge Lilja som ersättare.

Vicevärd
Under året har Krister Andersson fungerat som Husvärd.

Medlemsantalet - lägenhetsöverlåtelser
Vid årets slut var medlemsantalet 280 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 26 st.

Väsentliga händelser under året

Ombyggnad och underhållsplan
Axemasystemet har utvidgats till att även omfatta även källarentréer i våra trappor. För att minska 
skador på vår inhägnad har överklättringsskydd i form av ”franska liljan” monterats mot gatorna.
Automatiska grindöppnare, med fördröjning, har installerats mot gatorna för att underlätta för 
personer, som skall passera med cyklar, barnvagnar, rollatorer och rullstolar.
Våra garage har fått ett förbättrat intrångsskydd, som utförts av Crafoord Portar och Lås-Borgström.
Larminstallation i våra garage med sidodörrar har utförts av Lås-Borgström med uppkoppling till 
Örestad Bevakning via SOS-Alarm.
Samtliga hissar har renoverats och hisskorgarna har fått ny inredning. I alla trapporna har väggarna 
målats och nya klinkergolv lagts.

Årets löpande underhåll
Att föreningen under året överskrider budget beror till stor del på att vi har haft stora kostnader för att 
förbättra inbrottsskyddet i form av lås, larm etc. Dessutom har vi haft betydande kostnader för 
skadegörelse i samband med inbrott och inbrottsförsök i garaget.



Aktiviteter  
Blockmötena ägde rum under två dagar den 5 – 6 mars. Mötena besöktes av 107 medlemmar. Styrelsen 
informerade om följande:

Vad innebär det att bo i bostadsrätt.
Kommande hissrenovering.
Kommande renovering av entréer och trapphus.
Vidtagna åtgärder i våra garage.
Axemasystemet/magnetbrickornas utökning till även källarplan.
Hemförsäkringens betydelse vid inträffad skada.

Under Kristers ledning och med stöd av boende pågår en kontinuerlig förbättring av vår utemiljö. Det 
har inköpts parasoller till våra grillplatser, som kan skydda både mot sol och regn. Dessutom har det 
placerats ut stora blomsterkrukor på varje gård.

Extrastämma avhölls i föreningens samlingslokal 2002-09-17. Anledningen var årsstämmans beslut 
2002-04-02 ang. val av ordförande att utses av årsstämman med åtföljande krav på extrastämma för 
stadgeändringar av §§ 16 och 18 med 2/3-majoritets röstövervikt. Denna majoritet uppnåddes ej på 
extrastämman, som beslutade lämna föreslagna stadgeändringar utan bifall.

Underhållsplanen för Brf Lugnet är nu klar och den är upprättad i både ett 10 års och ett 20 års perspektiv. 
HSB Byggkonsult har gjort ett detaljerat och bra jobb, så det är för oss att bara följa den så bibehåller vi en väl 
underhållen fastighet.

Årsavgifter
Var oförändrade mot föregående år.

Årlig stadgeenlig besiktning
Årlig besiktning har ägt rum, den 10 september, tillsammans med HSB Byggkonsult AB. Förutom 
smärre erinringar ang. vissa detaljer, befanns fastigheterna vara i gott skick och väl underhållna, 
varför det ej fanns anledning till anmärkning eller påpekande.

Förväntad framtida utveckling

Ombyggnad och underhållsplan
För år 2003 ligger underhållet på ca 1,4 miljoner kr och då ingår bland annat att justera en del 
betongmarksten, uppfräschning av källare, byte av ventiler i VVS systemet, exteriör belysning samt 
datorisera reglersystemen för värme.

Ekonomi 
Budget 2003:
Vi har tillsammans med HSB Malmö arbetat fram en budget för nästa år. Taxeringsvärdet blir 
oförändrat jämfört med 2002 , cirka 163 miljoner kr. Trots sänkta avgiftsintäkter så ser även nästa år 
bra ut. Föreningen kan avsätta pengar till underhåll enligt plan och ändå få ett ordentligt plusresultat.

Årsavgifter 
Avgiften sänks med 225 kr per lägenhet, anledningen till sänkningen är borttag av extra avgift för 
inhägnad, vilket innebär en snittsänkning på 5,81 %.



Ekonomisk ställning och resultat
Resultatet av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av 
efterföljande resultat- och balansräkning.

Fem årigt sammandrag

5-årigt sammandrag
Alla belopp i tusentals kronor

2002 2001 2000 1999 1998
Nettoomsättning 13 764 13 407 12 772 13 015 13 030
Rörelsens kostnader -10 063 -8 708 -6 890 -7 320 -6 279
Finansiella poster, netto -3 491 -3 654 -3 973 -5 011 -6 244
Extra avsättning till yttre fond 0 -950 0 0 0
Årets resultat 210 95 1 909 684 507

Likvida medel & fin. placeringar 3 679 4 478 3 010 1 396 5 526
Skulder till kreditinstitut 49 534 49 824 50 867 52 324 57 145
Fond för yttre underhåll 3 613 6 518 4 828 4 081 2 913
Balansomslutning 66 608 69 337 68 215 67 118 71 980
Fastighetens taxeringsvärde 163 034 148 608 120 214 81 598 81 221

Förslag till behandling av årets resultat

Fond för yttre underhåll 3 613 125
Dispositionsfond 2 687 548
Årets resultat 209 574

Summa 6 510 247

Styrelsen föreslår följande disposition:

Fond för yttre underhåll 3 613 125
Dispositionsfond 2 897 122

Summa 6 510 247

Styrelsens slutord
Styrelsen hoppas att alla vill medverka till att hålla våra fastigheter i gott skick, speciellt nu då vi har fräschat upp 
entréer och hissar. Tänk på att vi tillsammans äger våra fastigheter.
Under sommaren har många utnyttjat våra fina grillplatser för att träffas och ha trevligt. Det är ett bra sätt att öka 
samhörigheten och grannsämjan i vår förening och får gärna bli ännu mer nästa år.
Styrelsen vill slutligen tacka för det gångna verksamhetsåret samt det förtroende som visats.
























