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Hej Medlem  

I detta nyhetsbrev kan du läsa om: Föreningens ordinarie stämma och 
upplåtelse av mark som bostadsrätt 
 
Föreningsstämma 
Föreningsstämman hölls den 4 februari på Ramlösa Brunnshotell. 21 
medlemmar varav 16 röstberättigade deltog i stämman. Vi avslutade mötet 
med en trevlig gemensam måltid. 

Av årsredovisningen kunde vi läsa att föreningen har en jämförelsevis låg 
årsavgift för att vara en så pass nybyggd förening i Laröd. Avgiften är 510 
kr/m2. Till detta kommer kostnad för vatten, värme och el som motsvarar ca 
200 kr/m2. Totalt ca 710 kr/m2. Genomsnittsavgiften för HSB:s 57 föreningar 
i Helsingborg (de flesta gamla föreningar) är ca 730 kr/m2. 

Föreningen har amorterat 1 153 000 kr från inflyttning 2016 fram till 
bokslutsdagen den 31/8 2018. Vi har ett positivt kassaflöde och god 
likviditet. Styrelsens ambition är att kunna fortsätta göra extra amorteringar 
framöver för att minska vår räntekänslighet. 

Diskussionerna med entreprenören som byggde vårt område är i princip 
slutförda.  

Vi har upprättat en underhållsplan för husen och kan konstatera att 
underhållsbehovet de närmaste fem åren är väldigt begränsat. 

Föreningen har haft flera överlåtelser och värdet för bostadsrätterna är gott 
(ca 31 000 kr/m2). 

Lina Ljunggren valdes som ny ledamot i styrelsen och Jananders 
Andersson valdes som föreningens revisor. 

Föreningsstämman tog två beslut vad gäller mark runt om våra lägenheter. 

1. Framför och bakom varje lägenhet finns mark som ansetts tillhöra 
bostadsrätten. Styrelsen har upptäckt att detta inte har täckning i de 
avtal som upprättats. Nu fattade stämman beslut om att upprätta avtal 
så att marken ingår i bostadsrätten. Vi ska även säkra att de bostads-
rätter som är tilldelade en plats på parkeringen ska få behålla denna. 

2. De åtta bostadsrätter som haft markupplåtelse med nyttjanderättsavtal 
erbjuds nu att köpa denna marken. Priset som tagits fram av en 
fristående mäklarfirma ska vara 400 kr/m2 vilket kan ge föreningen en 
intäkt på ca 121 000 kr om de berörda godtar erbjudandet. 

Saknar du årsredovisningen kan du kontakta Matz S. eller söka den på 
www.hsbnvs.se.  

Styrelsen önskar alla medlemmar och boende en varm, ljus och trevlig 
vår. Snart blir det trevligheter med trädgårdsarbete, stoj och glam med 
många glada barn. 

Kontakt 
Du når styrelsen enklast via 
ordförande Matz Svensson,  
Stuterivägen 67 E eller per e-post 
till matz.svensson@telia.com  
Du är alltid välkommen att kontakta 
oss. 
 
Felanmälan/boendeservice 
Alla fel, inklusive garantifrågor, ska 
anmälas till felanmälan. Ring HSB 
Boendeservice tel 042-19 95 90. 

Felanmälan har personlig service 
dygnet runt.  

Felanmälan kan även lämnas på 
Internet – www.hsbnvs.se och län-
ken ”Felanmälan”. 

Även om många saker ryms inom 
garantin vill vi göra dig uppmärk-
sam på att det kan vara en del fel 
som den boende själv ska svara 
för (= åtgärda och betala) enligt 
stadgarnas §§ 31 och 32. 
 
Styrelsens sammansättning 

Styrelsen har följande samman-
sättning: 

• Matz Svensson, ordf 
• John Mortensen, sekr 
• Lina Ljunggren, ledamot  
• Martin Elmegren, ledamot 
• Torbjörn Larsson, ledamot 

Administrativ förvaltning 
Vår förening köper administrativ 
och teknisk förvaltning från HSB 
Nordvästra Skåne. 

Har du frågor angående avgifts-
avier, autogiro mm kan du kontakta 
HSB på tel 042-19 95 00 eller  
e-post info@hsbnvs.se  
 
Valberedning 
Camilla och Johan Andersson, 
Tömvägen 12, är föreningens 
valberedare. Camilla är 
valberedningens ordförande. 
 

 


