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Till medlemmarna i Brf Vindrosen, Limhamn

2020 blev inte ett vanligt år.  Covid-19 har påverkat oss alla i större eller mindre grad.
För Vindrosen har det främst haft effekt på styrelsemöten som vi genomfört med begränsat antal ledamöter
i styrelselokalen samt via Skype, till vissa möten har vi haft förmånen att kunna vara på Limhamns Konsthall
där det är gott om plats och bra avstånd mellan ledamöterna.

I skrivande stund vet vi inte hur vi kommer att genomföra årsstämman. Limhamns Folkets hus stora sal är
bokad och vi tror att det ska vara möjligt att ha stämman med rekommenderat säkerhetsavstånd.

På förra stämman beslöts att styrelsen skulle undersöka möjligheterna för laddstolpar till elbilar och solceller.
Det är styrelsens ambition att senast på årets ordinarie stämma orientera och eventuellt framlägga motion i
detta ärende.

Internet-fiber via Bolina 2.0 kommer att läggas ner och ersättas av Bolina 3.0. Styrelsen kommer att fram-
lägga motion om kollektiv internetanslutning på 1000 mbt. Kostnaden blir 89:- i månaden per hushåll - ett
mycket förmånligt pris. Kostnaden kommer att debiteras separat tillsammans med månadsavgiften.

I takt med att föreningen blir äldre ökar också behoven för underhåll och renovering. De senaste tre åren har
vi haft ett större tak- och plåtarbete. Arbetet var planerat att utföras etappvis under tre år men kan inte
utföras om det regnar, är för varmt eller för kallt och har därför gjort att arbetet pågått längre än planerat.
Vi tror och hoppas att vi blir helt klara under 2020 och därmed slippa höra mer ”pipljud” från liftar.

Kostnaden för tak- och plåtarbetet är finansierad av vår egen kassa och vi har inte haft behov av ytterligare
lån. På grund av föreningens stigande ålder ligger fler renoveringar och väntar i framtiden. Enligt vår
20-åriga underhållsplan som vi jobbar efter kommer vi så småningom att ta ställning till t.ex. byte av värme-
pannor och fönster/dörrar m m och vi får därför behov för ytterligare likviditet. På budgetmötet i augusti
beslutade styrelsen att justera avgiften med 2% från och med januari 2021.

En ytterligare konsekvens av föreningens stigande ålder är också ett markant stigande antal medlems-
ärenden som vicevärden får ta hand om, vattenläckor, fuktproblem m m. Därför har styrelsen utökat
vicevärdstjänsten till ca 80 tim per månad för att snabbare och smidigare kunna hantera dessa.
Under året har styrelsen skött den löpande driften med medlemsärenden, fastighetsskötsel, ekonomi m m
med fokus på ekonomisk optimering. Bl. a har vi gjort en säkringsändring från 35A till 25/20A, vilket ger en
samlad årlig besparing på ca 40.000 kr.

Tyvärr har vi också i styrelsen varit tvungna att lägga ner mycket mer tid på enstaka medlemmars otillåtna
förändringar på föreningens fastigheter och som vi som styrelse är ålagda att reagera på. Det kostar både tid
och pengar - resurser som kan användas på ett mycket bättre sätt.
Av den anledningen kan jag bara uppmana alla medlemmar att ta kontakt med styrelsen INNAN något
renoverings/ombyggnadsarbete sätts igång, så att vi undviker dyrbara konflikter, som vi tyvärr har haft för
många av.

 Vi har under året haft 12 ordinarie styrelsemöten samt ett flertal arbetsmöten i de olika arbetsgrupperna
inom styrelsen.
Till sist vill jag tacka mina styrelsekolleger för en bra arbetsinsats under året och ett gott arbetsklimat.

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 7/12 2020 kl 18:00

Lokal: Limhamns Folkets Hus, 1: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

HSB BRF VINDROSEN I LIMHAMN
716439-6389

6



                  Årsredovisning
                                                                                för

                      HSB Bostadsrättsföreningen Vindrosen i Limhamn

Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret
2019-09-01 - 2020-08-31

                              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 2 december 2019 i Limhamns Folkets Hus.
Närvarande var 50 personer varav 35 röstberättigade medlemmar och 1 fullmakt.

Styrelsen under verksamhetsåret
                                            2019-09-01 - 2019-12-02
Ordförande Torben Sten
Vice ordförande Christian Hansen
Sekreterare Christel Nielsen
Ledamot Hans-Lennart Göthrick
Ledamot Ulf Braun
Ledamot Jörgen Magnusson
Utsedd av HSB Bo Westerlund
Suppleant Ann-Marie Jönsson
Suppleant                      Mattias Glans
Suppleant                      -

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

Suppleant
Ann-Marie Jönsson

Styrelsen har under året hållit 12 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.

Vicevärden och Hans-Lennart Göthrick har deltagit i 8 byggmöten och 2 slutbesiktningsmöten
med konsult och entreprenör för tak- och plåtarbeten.

Vicevärden har sammantaget medverkat vid 11 styrelsemöten, 8 byggmöten, 15 tillsyn, 2 advokat-
möten, 15 entreprenörsmöten, 2 dagar rättegång i tingsrätt, 2 slutbesiktningar tak/plåt, 12 öppet
hus, 2 försäkringsmöten, 5 ekonomimöten, 8 övriga möten (bl a underhållsgruppen) och 2 helger
med container.
Dessutom har vicevärden deltagit i en HSB-utbildning.
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2019-12-03 - 2020-08-31
Torben Sten
Christian Hansen
Ulf Braun
Hans-Lennart Göthrick
Jörgen Magnusson
Mattias Glans
Bo Westerlund
Ann-Marie Jönsson
Susanne Cohen
Anders Fransson



Firmatecknare, två i förening
2019-09-01 - 2019-12-02
Torben Sten, Christian Hansen, Christel Nielsen.

2019-12-03 - 2020-08-31
Torben Sten, Christian Hansen, Ulf Braun.

Revisorer
2019-09-01 - 2019-12-02
Sten Dahlvid och Jan-Erik Nilsson.

2019-12-03 - 2020-08-31
Sten Dahlvid och Jan-Erik Nilsson.

Samt revisor från KPMG.

Valberedning
2019-09-01 - 2019-12-02
Anton Flink (sammankallande), Ronny Jönsson samt Cornelia Gustafzon.

2019-12-03 - 2020-08-31
Anton Flink (sammankallande), Ronny Jönsson samt Cornelia Gustafzon.

Representanter i HSB Malmö Fullmäktig
2019-09-01 - 2019-12-02
Torben Sten med Christian Hansen som suppleant.

2019-12-03 - 2020-08-31
Torben Sten med Christian Hansen som suppleant.

Vicevärd
Ann-Marie Jönsson

Medlemsantalet - lägenhetsöverlåtelser
Vid årets slut var medlemsantalet 246 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 10 st , 1 st bodelning och 1 st gåva.

HSB BRF VINDROSEN I LIMHAMN
716439-6389

9



Årets löpande underhåll
Det löpande underhållet inklusive material och värmeanläggningar uppgick under året till
sammanlagt ca 508,7 tkr. Kostnaderna fördelar sig enligt följande:

• Underhåll av värmesystem, service, byte varmvattenberedare (258,8 tkr)
• Försäkringsskador (153,6 tkr) varav kostnad för utrivning och sanering 121,9 tkr,
   skadebesiktningar, utredningar, övriga åtgärder 31,7 tkr
• Övrigt löpande underhåll (96,3 tkr) varav kostnad för spolning av rör 31,7 tkr,
   sopkärlstvätt 10,5 tkr och övrigt 54,1 tkr

Årets periodiska underhåll
Det periodiska underhållet har uppgått till ca 922,3 tkr, vilket fördelar sig enligt följande:

           • Mjukfogar på gård 1-5 (597,3 tkr)
           • Måleriarbete carport, sophus, cykelförråd, föreningens staket (325 tkr)

Aktiviteter
Våra aktiviteter syftar till att öka gemenskapen bland Vindrosenborna.
Under året har vi haft visning/försäljning av kläder från företaget kaj10/deVal.
På grund av pandemin har vi inte haft några aktiviteter under våren.

Vår miljö
Det gångna året har vi, som tidigare, arbetat mycket med vår boendemiljö avseende fastigheternas
underhåll. Våra byggnader har under året genomgått en fortsatt omfattande renovering av plåt/
tak och fasad dessutom olika måleriarbeten för att bibehålla föreningens fina intryck som präglar
en välskött förening.

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.
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Ekonomi
Styrelsen arbetar löpande med föreningens ekonomi i syfte att säkerställa långsiktig ekonomisk
stabilitet och förutsägbarhet både för föreningen och dess medlemmar.

Styrelsen arbetar löpande med att tillse att föreningen har en god framförhållning i planering av
underhåll och likviditet. Styrelsen följer också utvecklingen löpande och rådgör med sina rådgivare
och samarbetspartners, t ex HSB och vår externa revisor, 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.

Styrelsen följer löpande situationen på de finansiella marknaderna och har en löpande dialog med
banker och revisor för att tillse att föreningens finansiella styrka vidmakthålls, samt att föreningen
erbjuds marknadsmässiga villkor och får professionella råd. 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 löpande uppdaterade underhållsplan. För att säkerställa 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 också antagit en upphandlingspolicy som ska säkerställa en korrekt hante-
ring av upphandlingar och val av samarbetspartners t ex vad gäller underhållsåtgärder i våra
fastigheter.

Som nämndes i föregående års bokslut beslutade styrelsen att under 2020 se över avgiftsnivåerna
inför bokslutsåret 2020/2021. Styrelsen konstaterar att många år med låga räntor och ett fortsatt
gott ekonomiskt utfall har tillåtit justeringar nedåt av årsavgifterna samtidigt som föreningens
goda ekonomiska ställning möjliggjort självfinansiering av genomförda underhållsåtgärder.
Kostnadsläget är dock stigande och fastigheternas ökande ålder leder över tid till ett ökat
underhållsbehov. Styrelsen vill även framåt kunna säkerställa förutsägbarhet för medlemmarna
vad avser avgiftsnivåer, föreningens ekonomiska styrka inför framtida investeringsbehov och en
verksamhet i fortsatt balans. Styrelsen har därför beslutat att justera upp årsavgiften med 2%
fr o m 1 januari 2021.

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
6.431 kr/kvm
164 kr/kvm
27%
40%
92%

Nyckeltal:

32 747 386 kr av föreningens fastighetslån har formellt en löptid på mindre än 12 månader och
redovisas därför som kortfristiga. Finansieringen är dock av långfristig karaktär och lånen kommer
omsättas vid förfall under 2021 och har därför exkluderats i beräkningen av likviditetsgraden.
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