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Förva ltn i n gs berättelse

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 for en del kostnader. Kostnader som delas och vilka andelstal som gäller for
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.

I
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 i tegel 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 i form av trädgård, staket och passagesystem.
Underhållsplan uppdateras och beslutas vid årsmötet.

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

L Fastighetenärfullvärdesförsäkradgenomlfförsäkringsbolag

Föreninqens ekonomiska förvaltning

Då samfälligheten inte innehåller någon verksamhet som gör föreningen 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 bokfors utifrån de datum som transaktionen uppstår (normalt forfallodatum).
Kostnader periodiseras inte då vi antar att kostnaderna kommer att ha samma betalningsmönster från
år till år.
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Underhåll och reparationer 2018

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

o Diverse reparation och justering av entr6grind (bilgrind)
. Golwärme i vissa lägenheter har justerats
. Hissen har även i år varit ett återkommande problem. Vi har haft problem med

överlastindikationer, Magnus (och Astor) som fastnat i hissen, mm. Reparationer har utförts på
hissen. Tyvärr har vi i samband med detta även haft åtskilliga problem med utforda
reparationer, brist på reparationer och återkoppling från Kone, vår avtalade hissreparatör.
Aktuell status den 31 december 2018 är att vi har en hiss som inte är besiktigad och en
leverantör som inte kan få fram en plan för aktiviteten

. Justering av passagevakt och byte av rörelsevakt

. Entr6grind (bilgrind) har justerats så att den nu öppnas elektriskt och vi slipper därmed
hantering/byte av batterier

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

r Målning av utsatta och skadade partier planerades till hösten 2018 men har skjutits på till
våren 2019

r Lampa i pergolan har ersatts av ett uttag för Julbelysning' och for lampan på österväggen
väntar vi på reservdelar från Rams El/Fagerhult

. Magnus har via sin drönare scannat av taket på huset. Allt i sin ordning

lnvesteringar 2018

o lnstallation av rörelsevakt och extra belysning vid stora entr6n
o Förstärkning av soprumsdörr (extra bleckplåt, täckning av glas, soprumsskylt)

Verksamhetsplan 2018
(\- 

Gemensam städdag vår respektive höst har genomförts.

Diskussionen angående den angränsande muren mot Villa Ekman har under året intensifierats med

ett antal möten tillsammans med representanterfrån Villa Ekman. Aven möten med diverse experter,

L representanter för ER och Wistrands advokatfirma har genomförts.
Resultatet har blivit att BRF Villa Ekman och Villa Beyer Samfällighetsförening tecknat ett gemensamt

avtal avseende kostnadsfordelningen av en kommande murreparation. Förhoppningen var att muren
skulle reparerats under hösten 2018 men pga sent tecknat avtal mellan BRF Villa Ekman och Teds
Gräv och Stenarbete är nu planen att muren åtgärdas under mars/april2019.

Arbete med att avsluta försäkringsärendet avseende muren har påbörjats och hanteras av Eilert
Andersson (Wistrands Adv).

Grannar i Villa Ekman bjöd in till glöggmingel som tyvärr ingen från VB kunde delta på.

Löpande information och föreningens material kommer även fortsättningsvis att finnas tillgängliga på

föreningens hemsida samt i original i det gemensamma källarutrymmet på entröplan.
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Under 2019 kommer styrelsen bland annat fortsätta med löpande underhåll. lnga investeringar under
året är planerade.
Fortsatta grannfrämjande aktiviteter (internt och externt) bör genomföras.

Förväntad framtida utveckling

Under kommande 5 -10 årsperiod kommer löpande underhållsamt om mojligt energibesparande
åtgärder att utföras enligt underhållsplanen.

Agarförhållande

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

t- Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hölls den 5 februari 2018. En röstberättigad fastigheter var inte

närvarande.

Styrelse

Namn Ansvar Styrelseplats
lnger Hultin Forsberg Ordförande Ordinarie ledamot
Hans Akesson Sekreterare Ordinarie ledamot
Magnus Carlquist Teknik Ordinarie ledamot (ersatt avflyttad ledamot)

Utöver Arsstämma har samfällighetens ärende diskuterats vid följande tidpunkter

[ . styrelsemöte inför Arsmötet (180108)
. vårstädning (180414)
. styrelsemöte(180828)
. höststädning (181013). Minnesanteckningar utskickade 181015. Restpunkter diskuteras på

, kommande Arsmötet 2019\-' . murmöte med BRF Villa Ekman (ett antal)
. murmöte med Eilert A och Andreas E (ett antal)

Protokollfrån diskussioner 180828 finns, övriga möten har inte protokollförts utan information har
skickats ut i punktform via mail till samtliga iföreningen.

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.
lnger Hultin Forsberg och Hans Akesson för övriga frågor.

Revisor

Revisor har under året varit Ulla Hilding, vald av foreningen.
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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 foljer ett sammandrag av finansiella nyckeltal for samfälligheten. AIla uppgifter nedan är
baserad på lägenhetsytan 671 kvm.

Avoifter (hvror) 434 434 434 434 434
Lån 0 0 0 0 0

Uoovärmnino 129 128 135 129 126
lnvesterinoar 39 0 0 87 32
Fastiohetsskötsel 59 57 55 60 52
Mark & Trädqård 7 38 22 30 18
Vattenkostnad 26 25 23 22 31

Försäkrino 24 20 18 17 17
Elkostnad 18 13 13 11 11

Underhåll/Reoarationer 86 17 86 6 1

Avgifter och hyror

Hyrorna var oförändrade under 2018.

Extra utdebitering avseende murreparation har gjorts under hösten 2018.

Förslag till disposition

Alla medel överförs till ny räkning for nästa år.
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107.355:-

239.817:-
Likvida medelvid årets slut 545.714i 107.355:-
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Fastskotsel
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
12 000

0
90 000
18 000
6 000

45 000
8 000

15 000
7 500
1 200
2 000

25 025

12 094
39 443
26 095
11 430
5 006

0

86 797
17 197
4 920

57 826
6 315

16 144
I 399
1 200

685
25 025

10 000
40 000

0

13 500
310 000

0
90 000
18 000
6 000

45 000
I 000

15 000
7 500
1 200
2 000

25 575
Totalsumma 293 225 319 576 591 775

Göteborg a"n 23 t t 2o1g

Totala Hyresintäkter 2018: 590 832:- (varav 300 000:- extra utdebitering avseende muren)

Styrelsen foreslår oforändrad debitering av hyran för är 2019, dvs 290 832:-

Budget / Utfall 2018

Kostnadsslag Budget 2018 Utfall2018 Budget 2019
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Mågnus Carlqulst
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Revisionsberättelse

för

Villa Beyer Samfällighetsförening

Undertecknad revisor, utsedd att granska räkenskaperna i Villa Beyers

Samfällighetsförening för räkenskapsåret 2018, kan efter fullgjort uppdrag
lä m na följa nde revisionsberättelse.

Jag har granskat samfällighetens transaktioner och anser att den ekonomiska
redovisningen som föreligger i samfällighetens kassabok ger en rättvisande bild

av föreningens resultat och ställning.

Jag föreslår att full ansvarsfrihet beviljas styrelsen för räkenskapsåret 2018.

Göteborg den 23 januari 2019

Ulla Hilding

Lägenhet 1,102

0705-905555


