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Styrelsen for

Vil !a Beyer Samfällig hetsförening

Org .nr.71791 3-9170

får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

2017-U-U - 2017-12-31

Arsberättelsen består av

o Förvaltningsberättelse
. Ekonomisk översikt
o Revisionsberättelse
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Förvaltn i n gsberättelse

Mål och visioner

Samfällighetsföreningen Villa Beyer är en modern förening i ett attraktivt område i centrala Göteborg
Föreningen är en samfällighet bildad genom en förrättning. Detta innebär att föreningen förvaltar,
underhåller och står för en del kostnader. Kostnader som delas och vilka andelstal som gäller för
medlemmarna regleras genom förrättningen.
Samfällighetsföreningen strävar efter att genom ett kontinuerligt underhåll av fastigheten bevara den

unika karaktären exteriört samt skapa en trivsam, trygg och miljövänlig boendemiljö genom bl.a.
gemensamma städdagar, grannsamverkan och energibesparande åtgärder.

Föreningens fastighet

Föreningen forvaltar ägarlägenhetssamfälligheten Lorensberg S:3 och gemensamhetsanläggningarna
Lorensberg ga:12-15. Samfälligheten består av 6 lägenheter, bestående av totalt 671 kvm
lägenhetsyta. Fastigheten är uppförd itegel med tydliga nationalromantiska drag. Huset uppfördes
1921 . Huset består av 4 våningar, dessutom teknikrum, kållarförråd och en krypvind.
Varje lägenhet har tillgång till parkeringsplats på den gemensamma gården.

Fastigheten har genomgått en total renovering under 2000-talet med färdigtidpunkt2012 och håller
hög standard, vilket gäller såväl byggnad som mark i form av trädgård, staket och passagesystem.

Underhållsplan uppdateras och beslutas vid årsmötet.

Arliga avsättningar görs enligt förrättningen till underhållsfonden som tillsammans skall täcka framtida
underhåll av fastigheten.

Fasti g h eten är f u llvärdesförsäkrad genom lf försäkrin gsbolag

Föreningens ekonomiska förvaltning

Då samfälligheten inte innehåller någon verksamhet som gör foreningen skyldig att lämna officiellt
bokslut kommer denna årsberättelse fungera som bokslut och ersätter ett formellt bokslut.
Föreningens redovisningsperiod är kalenderåret. Redovisning foljer "kontantmetoden" vilket innebär
att transaktioner bokförs utifrån de datum som transaktionen uppstår (normalt förfallodatum).
Kostnader periodiseras inte då vi antar att kostnaderna kommer att ha samma betalningsmönster från
år till år.
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Underhåll och reparationer 2017

Då huset fortfarande är relativt nyrenoverat har underhåll och reparationer bara genomförts i mindre

omfattning:

o Lås i soprums-dörr har efter inbrottsförsök reparerats
o Hissen har varit ett återkommande problem då den som använder hissen ofta 'tvingar upp

dörren' istållet för att låta dörren öppna sig själv. Notering om detta har satts upp på hissdörr
och inne i hissen.
Reparationer har utförts på hissen under året

r Displayer vid entrögrindar samt varningslampa har lagats
. Grindstängningsfunktionen har åtgärdats med nya reservdelar
o Planteringar har gjorts såväl nya som av underhållskaraktär. Kostnaden för detta har kunnat

hållas nere tack vare stor insats av Kicki och Hans

lnvesteringar 2017

Föreningen har inte några investeringar under året då det planerade inköpet av trädgårdsmöbler inte

behövde genomföras tack vare att Marguerite och Bengt kunde låna ut sin gamla samt att Magnus
införskaffat en grill för allas räkning.

Verksamhetsplan 2017

Gemensam städdag vår respektive höst har genomförts

Diskussionen angående den angränsande muren mot Villa Ekman har inte heller under detta år

kunnat avslutas. Förhandlingar har skett via juridiska ombud, Wistrands Advokatbyrå respektive
MAQS Advokatbyrå. Ernst Rosön har deltagit och även skött diskussioner runt skadeståndsersättning
med Villa Ekman.
På Villa Ekmans önskemål skall fortsatta diskussioner ske utan inblandning av juridisk expertis. Ett
första möte på "grann-nivå" har föreslagits av Villa Ekman (jan 2018).
För närvarande är inga rättsliga åtgärder vidtagna från någon part. Eventuella kostnader för
renovering av mur är inget som ligger inom budget2018. Som tidigare gäller att sådan kostnad vid

behov kommer att påföras samfällighetens medlemmar vid extra möte.

Diskussionen vattenavstängningsanordning ledde till att beslut fattades att det var för omständligt att
installera detta i respektive lägenhet.

Energibesparande åtgärder har gjorts genom kontakt med kommunens energirådgivning. Analys av
vår energiförbrukning gav följande svar från energirådgivaren:
"Enligt min beräkning så blir årsanvändningen ca 1 18kWh/m2lår. Jag tycker det är ett mycket bra

resultat med tanke på att huset är bygget är 1921. Anser alltså att det inte är någon hög

energianvändning. Ni får även tillbaka på effektiviteten vilket tyder på att värmesystemet har en bra
injustering".
Detta svar gör att vijust nu inte behöver gå vidare med energibesparande åtgärder. Givetvis skall vi

hålla koll på förbrukningen så att inget försämras.
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lnbrott respektive inbrottsförsök i gemensamma utrymmen har gjorts vid två tillfällen. Vid inbrottet stals
cykel ur soprummet.
Samtliga lägenheter är nu utrustade med larm, bekostade av respektive lägenhetsinnehavare.

Löpande information och föreningens material kommer även fortsättningsvis att finnas tillgängliga på
föreningens hemsida samt i or"iginal i det gemensamma källarutrymmet på entröplan.

Under 2018 kommer styrelsen bland annat fodsatta med löpande underhåll. lnga investeringar under
året är planerade.
Fortsatta g ra n nf rämja nde a ktiviteter bö r g eno mföras.

Förväntad framtida utveckling

Under kommande 5 -10 årsperiod kommer löpande underhåll samt om möjligt energibesparande
åtgärder att utföras enligt underhållsplanen.

Ägarförhållande

Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 9 medlemmar fördelat på 6 lägenheter. Under året har en
lägenhet bytt ägare. Våra nya grannar hälsas varmt välkomna!

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hölls den 5 februari 2017 . Tre röstberättigade fastigheter var inte
närvarande. Av dessa var en ('1) representerad av den nya ägaren.

Styrelse

Namn
lnger Hultin Forsberg
Hans Akesson
Magnus Carlquist

Ansvar
Ordförande
Sekreterare
Teknik

Styrelseplats
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot (ersatt avflyttad ledamot)

Utöver Arsstämma har samfällighetens ärende diskuterats vid följande tidpunkter

. styrelsemöte infdr Arsmötet (170111)
o vårstädning (170506) samtliga inbjudna
o höststädning (171007) samtliga inbjudna
o murffiöte med Wistrand/Ernst Rosen (171114) samtliga inbjudna
o muffytöte (171127) samtliga inbjudna

Protokoll från diskussioner 171007 finns, övriga möten har inte protokollförts.

Firmatecknare har varit styrelsen, två i förening.
Två personer har tillgång till föreningens konto och kan utföra betalningar. Dessa är Ulla Hilding och
Lars-l ngemar Forssberg.
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Revisor

Revisor har under året varit Ulla Hilding, vald av föreningen

Ekonomisk översikt

Samfällighetsföreningens ekonomi är god och föreningen är obelånad.
Föreningens likvida medel är placerade på företagskonto inom SE-banken
I dagsläget ger inte tillgångarna någon ränta.

Nedan följer ett sammandrag av finansiella nyckeltalfor samfälligheten. AIla uppgifter nedan är
baserad på lägenhetsytan 671 kvm.

Nyckeltal (SEKlm2) 2017 2016 2015 2014
Avgifter (hyrofl 434 434 434 434
Lån 0 0 0 0

Uppvärmninq 128 135 129 126
lnvesteringar 0 0 87 32
Fastiqhetsskötsel 57 55 60 52
Mark & Trädqård 38 22 30 18
Vattenkostnad 25 23 22 31

Försäkring 20 18 17 17
Elkostnad 13 13 11 11

U nderhåll/Reparationer 17 86 6 1

Avgifter och hyror

Hyrorna anpassades under 2017 för att bättre spegla förrättningen

Förslag till disposition

Siffrorna avseende intäkterna är justerade för 2017. Effekten blir att intäkterna under 2017 blir större
än tidigare år. Detta är en engångseffekt och nästa år kommer intäkterna att återgå till de budgeterade
beloppen. Alla medel överförs till ny räkning för nästa år.

ira

Likvida medel årets börian 128,538:- 107.355:- 94.216:- 42.541:-
Hyresintäkter 363 705:- 291.492'.- 291.492 - 291.492:-
Utqifter under året 242.810:- 270.309:- 278.353:- 239.817 -
Likvida medel vid årets slut 249 433.- 128.538.- 'r07.355:- 94.216.-
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EI

Fastskötsel
Investering Hus
Kabel/Bredband
Mark & Trädgård
Revtjänst
Värme
Vatten
Väghållning/Sno
Reparationer
Sophämtning
Försäkring
Hiss
Bank
Div / Admin
Avsättninq UH-fonder

B 000
40 000
25 000
12 000
10 000

0
90 000
18 000
6 000

25 000
9 000

12 500
7 500
1 200
2 000

8 908
38 212

0
11 191
25 193

0
85 804
16 478
4 839

22 498
6 624

13 520
7 275
1 200
1 068

10 000
40 000

0

13 500
12 000

0
90 000
18 000
6 000

45 000
8 000

15 000
7 500
1 200
2 000

25 025
Totalsumma 266 200 242 810 293 225

Budget I Utfal2A17

Kostnadsslag

Totala Hyresintäkter 2017: 290 997:-

Styrelsen föreslår samma hyra för är 2018

Göteborg oen R'l t 2018

Budget 2017 Utfall2017 Budget 2018
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