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Hej Medlem  

I detta nyhetsbrev kan du läsa om bokslut, föreningsstämma, jul-
granar och nyårsmingel 
 
Bokslut 
Styrelsen har nu fastställt den årsredovisning som kommer att presenteras 
på kommande stämma. Här kommer några axplock: 

Föreningen gjorde en blygsam vinst efter avskrivningar och kassan har 
stärkts med 335 000 kr. Styrelsen har extraamorterat med 300 000 kr. 
Under året har fem bostadsrätter sålts till ett genomsnittligt värde på 31 006 
kr/m2. Styrelsen sätter av 94 000 kr till framtida underhåll. 
Tack vare att vi upptäckt en feldebitering från Öresundskraft har föreningen 
krediterats för årets elkostnad. En minskning med 13 000 kr från före-
gående år. 
Vår skuldsättning har minskat med nära 500 000 kr under året. På boksluts-
dagen (31/8 2019) hade vi ca 830 000 kr på kontot vilket ger oss möjlighet 
att göra ytterligare extraamortering på lånen vid nästa förfallodag. 
 
Save the date 1 – Föreningsstämma 
Du kommer bli kallad till föreningsstämman som hålls den 4 februari kl 
18.00. Vi ska vara på HSBs kontor i Ramlösa Brunnshotell. Föreningen 
bjuder på buffé i samband med stämman. Särskild kallelse kommer. 
Vill du nominera kandidater till styrelsen? Kontakta valberedningen. 
 
Save the date 2 – Nyårsmingel 
Boka den 6/1 kl 16.00 då det bjuds till nyårsmingel hemma hos Matz och 
Eva på Stuterivägen 67 E. Alla boende, vuxna och barn, är välkomna. 
 
Julgranar 
Om en dryg månad ska de trevliga julgranarna dansas ut. Tänk på att du 
själv måste transportera dem till NSR:s återvinningsgård där de kan lämnas 
kostnadsfritt. 
 
Tips 
Om displayen på köksfläkten blinkar så är det en påminnelse att filtren ska 
diskas. (Går bra att köra i diskmaskinen). För att få stopp på blinkandet ska 
du trycka på antingen on/off- eller belysningsknappen några sekunder. 

För dig som bor i tvåplanshusen: Om det luktar avlopp i skåpet för 
fjärrvärmen ska du hälla vatten i golvbrunnen. 

För rikligt flöde och extra varmt vatten i kranen ska du trycka in den svarta 
knappen på baksidan av vredet. 

Om ditt lås börjar kärva ska du olja med särskild låsolja. Använd inte annat 
smörjmedel det kan skada låskolven. Gäller även postlådan. 

I övrigt önskar styrelsen alla en riktigt God jul och ett Gott Nytt År! 
 

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. Föreningens hemsida är: 
https://larodhage.hsbbrfwebb.se 
 
Felanmälan/boendeservice 
Alla fel ska anmälas till HSB 
Boendeservice tel 042-19 95 90. 

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

Vi vill göra dig uppmärksam på att 
det kan vara en del fel som den 
boende själv ska svara för  
(= åtgärda och betala) enligt 
stadgarnas §§ 31. 
 
Styrelsens sammansättning 

• 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. 

 


