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F örvaltn i n g sbe rättelse

Mål och visioner

Samfällighetsföreningen Villa Beyer år 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 for 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, g rannsamverkan och energi besparande åtgärder.

Föreningens fastighet

Föreningen förvaltar 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, källarförråd 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 iform av trädgård, staket och passagesystem.
Underhållsplan uppdateras och beslutas vid årsmötet.

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

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom lf försäkringsbolag

Fören ingens ekonom iska 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 följer "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.

o
$-P
..- \ , \-,\) \§$/

Ju'

Årsberättelse Villa Beyer Samfällighetsfören ing 2019



Underhåll och reparationer 2019

Då huset fortfarande är relativt nyrenoverat har underhåll och reparationer bara genomförts i mindre
omfattning men några till relativt höga kostnader:

. Hissen har även i år varit ett återkommande problem. Vi har haft problem med bl.a
överlastindikationer. Reparationer har utforts på hissen. Tyvärr har vi i samband med detta
även haft åtskilliga problem med utförda reparationer, brist på reparationer, fakturor och
återkoppling från Kone, vår avtalade hissreparatör
Aktuell status den 31 december 2019 är att vi har en hiss som inte är besiktigad men som
fungerat sedan senaste reparationen i början av december. Obetald faktura finns från 2019
vilken diskuteras med Kone och kommer belasta 2020

. Oppnarknapp, diverse elarmatur, lampa på österväggen och därtill kopplat arbete. Ytterligare
lampa är nu trasig

. Planteringar och skötsel har gjorts av underhållskaraktär i trädgården. Kostnaden för detta har
även i år kunnat hållas nere tack vare stor insats av Kicki och Hans

. Målning av utsatta och skadade partier genomfördes våren 2019

. Den planerade renoveringen av trapphuset (golvet) har fått skjutas på till 2020 pga sjukdom
hos leverantören

o Renovering/byte av lås på soprumsdörren genomfördes efter att några av oss, vid olika
tillfällen, blivit inlåsta i soprummet. Även en dörrstopper har installerats fian -20)

o Fläkten i soprummet har lagats
. Muren se nedan

lnvestering ar 2019

. Kostnaden for ufuändig målning har tagits från UH fonden/reparationsfonden for byggnaden
GA1

Verksamhetsplan 2019

Gemensam städdag vår respektive höst har genomförts. Styrelse/medlemsmöten har genomförts vid
dessa tillfällen samt i anslutning till mur/glöggmöte i december.

Brandskyddsmyndigheten har gjort en brandskyddsgenomgång av samtliga lägenheter och
byggnaden totalt. lnga påpekanden Iämnades.

Den angränsande muren mot Villa Ekman har även under året sysselsatt oss genom ett antal möten
med såväl grannarna som diverse byggnadsföretag.
Den beslutade och planerade renoveringen av muren under våren blev inte genomförd pga brist på
arbetskraft hos reparatören.
Diverse kontrollmätningar av muren har utförts.
Aktuell status 31 december 2019 är att VB accepterat att gå vidare med BRA som reparatör av muren
och detta till en högre kostnad än tidigare uppskattad (från annan reparatör). Villa Ekman har inte
meddelat sitt beslut i frågan efter mötet med BRA i slutet av november 2019. Någon ny tidplan för
arbetet finns därfor inte.
Vi har under december månad inforskaffat stängsel och varningsskyltar for inhägnad av
rasriskområdet. Stängslet hyrs löpande.
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En Underhållsplan för VB har beställts och kommer att presenteras under 2020.

Den obebyggda tomten Ekmangatan 5 kommer att bebyggas och vi har haft besOk av arkitekten och
husbyggaren som informerat om planerna. Prel. byggstart våren 2020.

Omförhandling av avtal med ComHem har förtjänstfullt genomförts av Bengt och resulterat i en sänkt
kostnad för föreningen.

Västlänken kommer att påverka vår förening genom den 3D-fastighet som Trafikverket ansökt om att
få skapa under bl.a delar av VB mark. Föreningen har till Lantmäteriet inlämnat yrkande om höjd
ersättningsnivå samt om förskottsutbetalning av ersättningen.

Genomgång av vår fjärrvärmeanläggning har gjorts av Göteborg Energi tillsammans med
representanter från foreningen. Underhållsplanen/aktivitetslistan kommer att uppdateras med
information om vad vi årligen skall utföra för att hålla vår anläggning i fullgott trim.

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

Under 2020 kommer föreningen bland annat

. fortsätta med löpande underhållt.ex muren

. göra en ordentlig genomgång av avsättningar till GA1-4 i förhållande till underhållsplanen

. utföra underhåll itrapphuset
e fortsätta med grannfrämjande aktiviteter (internt och externt)

lnvesteringar under 2020 föreslås avse

o utvärdering förädling av bevattningsanordning
. införskaffande av dator för hantering av koder och taggar

Förväntad framtida utveckling

Under kommande 5 -'10 årsperiod kommer löpande underhåll samt om möjligt energibesparande
åtgärder att utföras en li gt u nderhållsplanen.

Agarförhållande

Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 9 medlemmar fördelat på 6 lägenheter. Under året har
ingen lägenhet bytt ägare.

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hölls den 6 februari ZAfi. Samtliga röstberättigade fastigheter var
närvarande.
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Styrelse

Namn Ansvar Styrelseplats
lnger Hultin Forsberg Ordförande Ordinarie ledamot
Hans Akesson Sekreterare Ordinarie ledamot
Magnus Carlquist Teknik Ordinarie ledamot

Utöver Arsstämma har samfällighetens ärende diskuterats vid följande tidpunkier

. styrelsemöte infor Arsstämma (190123)

. vårstädning (190504)
o höststädning (191019)
o murmöte med BRF Villa Ekman (ett antal) och BRA
r mur/9|öggmöte(191218)

Protokoll från Arsstämma samt mötet 191218. Övriga möten har inte protokollforts.

Firmatecknare har varit styrelsen, två i förening.
Två personer har tillgång till föreningens konto och kan utfora betalningar. Dessa är Ulla Hilding och
Lars-l ngemar Forssberg.
Styrelsen för övriga frågor.

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. Alla uppgifter nedan är
baserad på lägenhetsytan 671 kvm.
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Nyckeltal (SEK/m2) 2§19 20{8 2§7V 20{6 2015 2014
Avqifter (hvror) 434 434 434 434 434 434
Lån 0 0 0 0 0 0

Upovärmnino 117 129 128 135 129 126
lnvesterinoar 0 39 0 0 87 32
Fastiqhetsskötsel 61 59 57 55 60 52
Mark & Trädoård 19 7 38 22 30 1B
Vattenkostnad 28 26 25 23 22 31
Försäkrino 26 24 20 18 17 17
Elkostnad 16 18 13 13 11 11
U nderhåll/Reoarationer 141 86 17 86 6 1
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Avgifter och hyror

Hyrorna var oförändrade under 2019.

lnga extra utdebitering har gjorts under året.

Förslag till disposition

Eventuellt överskott på respektive Driftskonto förs över till Underhållskonto/Reparationsfond för
respektive GA.

Budget / Utfall 2019

Kostnadsslag Budget 2019 Utfall2019 Budget 2020

EI

Fastskötsel + Brandsk
lnvestering Hus
Kabel/Bredband
Mark & Trädgård
Revtjänst
Värme
Vatten
Väghållning/Snö
Reparationer
Sophämtning
Försäkring
Hiss
Bank
Div / Admin
Avsättninq UH-fonder

10 000
40 000

0

13 500
310 000

0

90 000
18 000
6 000

45 000
8 000

15 000
7 500
1 200
2 000

25 575

10 409
42 976

0

8 890
12 591

0

78760
18 969
I 875

94 811
6 400

17 376
18 908

1 000
1 390

25 575

1o 000
40 000

0

I 500
310 000

0

90 000
20 000
I 000

50 000
8 000

18 000
27 500

1 200
2 000

26 015
Totalsumma 591 775 346 930 621 215

Totala Hyresintäkter 2019: 29A.832-

Styrelsen föreslår en hyreshöjning med 8-11% (beroende på lägenhet resp GA) för är 2020,
dvs 321 215.-
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2A7e 2018 2017 201 6 2015 2014
Likvida medel årets
börian

545.714. 249.433. 128.538:- 107.355: 94.216 42.541:-

Hvresintäkter 290.832:- 590.832.- 363.705:- 291.492.- 291.492 ..- 291.492.
Utqifter under året 32'r.355:- 294.551'. 242.810.- 270.309'.- 278.353 - 239.817-
Likvida medelvid årets
slut

515.191 :- 545.714'. 249.433: 128.538: 107.3s5 94.216'.
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Göteborg oen Fl 
t

lnger Hultin Forsberg Magnus Carlquist

Årsberätte lse Vi I la Beyer §a mfä tl igh etsfö re n i n g 20 1 9
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Revisionsberättelse
för

Villa Beyers SamtäIlighetsförening

Undertecknad revisor, utsedd att granska räkenskaperna i Villa
Beyers Samfällighetsförening för räkenskapsåret 2079, kan
efter full gj ort uppdrag lämna följ ande revisionsb erättelse.

|ag har granskat Samtällighetens transaktioner och anser att
den ekonomiska redovisningen som föreligger i Samtällighetens
kassabok ger en rättvisande bild av föreningens resultat och
ställning

fag föreslår att full ansvarsfrihet beviljas styrelsen för
räkenskapsåret 2079.

Tack alla & för alla insatser 20L9.

Göteborg den 13 januari 2020
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