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Brf Vindrosens sex gårdar

Laddboxar
Verksamhetsårets stora investering har varit
att förse varje parkeringsplats som är knuten
till lägenhet med laddbox.



Till medlemmarna i Brf Vindrosen, Limhamn

I år fick vi äntligen återgå till ett mer normalt liv dock med vissa restriktioner.

Styrelsen har haft ett extra styrelsemöte där vi tog fram förslag till elbilsladdning, vilket
ledde till en extra stämma 21/3 2022 som i sin tur ledde till att beslut togs att installera 167
laddpunkter. Arbetet påbörjades i maj och kom att avslutas i augusti. Arbetet har flutit på
bra och styrelsen tackar alla boende för hjälpsamheten och tålamodet.

Liksom tidigare år hade vi yttre besiktning i maj där inget större framkom. Lekplats-
besiktning är genomförd där det föreslogs ett antal åtgärder som är beställda, bland annat
byte av tak på lekhuset.

Styrelsen har tillsatt en värmegrupp för att utredaatt ta fram olika alternativ för uppvärm-
ning som bland annat fjärrvärme, elpanna och luft/luft värmepump.

Året som ordförande har varit både givande och stimulerande.

Stort tack till styrelsekolleger och vår vicevärd för gott samarbete under det gångna året.

Styrelsen i HSB Brf Vindrosen gm
Ulf Braun
Ordförande
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Augusti 2022



                                    Kallelse

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Vindrosen kallas härmed till
ordinarie föreningsstämma tisdagen den 6/12 2022 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
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                  Årsredovisning
                                                                                för

                      HSB Bostadsrättsföreningen Vindrosen i Limhamn

Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret
2021-09-01 - 2022-08-31

                              Förvaltningsberättelse

Föreningens verksamhet
Föreningens verksamhet omfattar förvaltningen av fastigheterna:

Fastigheternas adresser:

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

Fastigheterna innehåller 167 stycken lägenheter

Lotsförmannen 3 och 5
Skvatterevet 1 och 2
Överlotsen 1

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

I föreningen finns 6 stycken extra förråd och 16 st extra parkeringsplatser som hyrs ut
till medlemmarna.
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Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hölls den 13 december 2021 i Limhamns Folkets hus.
Röstberättigade medlemmar 53 st. Ordförande Bo Westerlund, HSB.

Styrelsen under verksamhetsåret
                                            2021-09-01 - 2021-12-13
Ordförande Torben Sten
Vice ordförande Christian Hansen
Sekreterare Ulf Braun
Ledamot Hans-Lennart Göthrick
Ledamot Mattias Glans
Ledamot Anders Fransson
Utsedd av HSB Bo Westerlund
Suppleant Ann-Marie Jönsson
Suppleant                      Susanna Arroyo

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

Suppleant
Ann-Marie Jönsson

Styrelsen har under året hållit 14 styrelsemöten varav ett konstituerande, en extrastämma samt ett
årsmöte. Ordföranden har dessutom haft möten med vicevärden angående diverse ärenden och
möten med entreprenörer och vår konsult angående våra elbilsladdboxinstallationer.

Vicevärden har sammantaget medverkat vid 12 styrelsemöten,2 extra möten med styrelsen, 2 UH-
möten, 11 öppet hus, 57 möten med entreprenörer samt 12 tillsyn.
Utfört kontroll av skyddsrum, tvätt av sopkärl, lekplatsbesiktning och cykelrensning.
Under 2 helger ansvarat för trädgårdscontainer och container för bränbart/blandat avfall och
elektronikavfall.
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2021-12-14 - 2022-08-31
Ulf Baun
Christian Hansen
Mattias Glans
Hans-Lennart Göthrick
Anders Fransson
Torben Sten
Bo Westerlund
Ann-Marie Jönsson
Marie Nilsson



Firmatecknare, två i förening
2021-09-01 - 2021-12-13
Torben Sten, Christian Hansen, Ulf Braun

2021-12-14 - 2022-08-31
Ulf Braun, Christian Hansen, Mattias Glans

Revisorer
2021-09-01 - 2021-12-13
Sten Dahlvid och Jan-Erik Nilsson.

2021-12-14 - 2022-08-31
Sten Dahlvid och Jan-Erik Nilsson.

Samt revisor från KPMG.

Valberedning
2021-09-01 - 2021-12-13
Ronny Jönsson (sammankallande), Anton Flink
2021-12-14 - 2022-08-31
Ronny Jönsson (sammankallande), Susanne Björkenheim, Emil Alfredsson

Representanter i HSB Malmö Fullmäktig
2021-09-01 - 2021-12-13
Torben Sten med Christian Hansen som suppleant.

2021-12-14 - 2022-08-31
Ulf Braun med Christian Hansen som suppleant.

Vicevärd
Ann-Marie Jönsson

Medlemsantalet - lägenhetsöverlåtelser
Vid årets slut var medlemsantalet 248 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 18 st varav 3 st gåva och 2 st arv.
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Årets löpande underhåll
Det löpande underhållet/reparationer uppgick under året till sammanlagt 984,9 (451,3) tkr.
Kostnaderna fördelar sig enligt följande:

• Underhåll av värmesystem, service. byte varmvattenberedare (596,0 tkr)
• Löpande underhåll Va/sanitet (165,3 tkr) varav spolning av ledningar 139 tkr
• Försäkringsskador (84,5 tkr)
• Reparationer av byggnader utvändigt, tak (37,7 tkr)
• Löpande underhåll garage och p-platser, asfaltering (37,0 tkr)
• Reparation av gemensamma utrymmen (32,4 tkr) varav lås 29,9 tkr
• Reparation av markytor, inklusive trädplantering (23,2 tkr)
• Övrigt löpande underhåll (8,8 tkr)

Årets planerade underhåll
Planerat underhåll har uppgått till ca 340,3 (98,9) tkr , vilket fördelar sig enligt följande:

           • Planerat underhåll huskropp utvändigt (0)
           • Material i planerat underhåll (0)
           • Planerat underhåll bostäder (12,1 tkr)

• Planerat underhåll Va/sanitet (72,8 tkr) varav undersökningsarbete vattenläcka 66,6 tkr
• Planerat underhåll av markytor (255,4 tkr) varav asfaltering gårdsytor 228,2 tkr

Aktiviteter
Våra aktiviteter syftar normalt till att öka gemenskapen bland Vindrosenborna.
Under året har vi genomfört grannloppis med tillhörande grillning.

Vår miljö
Vår utemiljö uppdateras regelbundet med framför allt nyplanteringar och
borttagning av växtlighet som stör de boende.

Årsavgifter
Årsavgiften har under året ökat med 2%.

Avsägelser lägenheter
Inga avsägelser har skett.

Årlig stadgeenlig besiktning
Den årliga stadgeenliga besiktningen utfördes den 9 maj 2022.

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 vidare med att tillse att föreningen har en god framförhållning i planering av
underhåll och likviditet samt följer utvecklingen och rådgör med sina rådgivare och samarbets-
partners, 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 situationen på de finansiella marknaderna och har en fortlöpande 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 uppdaterade underhållsplan. För att säkerställa en korrekt och opartisk
handläggning vid offertförfrågningar avseende föreningens lån- och inlåning använder före-
ningen 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.

Styrelsen ser kontinuerligt över avgiftsnivåerna, vilket under de senaste åren resulterat i beslut om
en avgiftsjustering om 2% per år. Den senaste tidens samhällsekonomiska utveckling med hög
inflation, högre räntor och en vikande konjunktur påverkar alla. Styrelsen konstaterar samtidigt
fortsatt att många år med låga räntor och ett över tid gott ekonomiskt utfall har tillåtit justeringar
nedåt av årsavgifterna samtidigt som föreningens goda ekonomiska ställning möjliggjort självfi-
nansiering av genomförda underhållsåtgärder. Kostnadsläget är dock stigande och fastigheternas
ökande ålder leder över tid till ett ökat underhållsbehov. Styrelsen vill även framåt kunna säker-
ställa förutsägbarhet för medlemmarna vad avser avgiftsnivåer, föreningens ekonomiska styrka
inför framtida investeringsbehov och en verksamhet i balans. Styrelsen har därför beslutat att
justera upp årsavgiften med 3% fr o m 1 januari 2023

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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547      kr/kvm
6.863 kr/kvm
162     kr/kvm
25        %
38*      %
444*    %

Nyckeltal:

* beräknat inklusive 27.645.810 kr av föreningens fastighetslån har formellt en löptid mindre
än 1 år och redovisas därför som kortfristiga
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Egna anteckningar



Egna anteckningar




