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Hej Medlem  

I detta nyhetsbrev presenteras delar av förenings bokslut för tiden 
2020-09-01 – 2021-08-31. Bokslutet kommer att behandlas på vår or-
dinarie föreningsstämma i december 2021 
Förvaltningsberättelse 
Föreningen består av 26 bostadsrättslägenheter. Byggnaderna är fullvär-
desförsäkrade i Länsförsäkringar och föreningen har tecknat en tilläggs-
försäkring för samtliga medlemmar. 

Under året har vi bytt 22 brevlådor. De närmaste åren planeras underhåll 
med målning av förråd och spolning av avloppsrör. 

Ekonomi 
Årets resultat blev en vinst på 196 000 kr jämfört med 9 000 kr föregående 
år. Föreningen har erhållit 2 x 10 000 kr i sponsorbidrag från HSB Nord-
västra Skåne för de sommarfester som hållits 2020 och 2021. 

Årsavgiften har inbringat 1 163 000 kr, övriga intäkter 136 000 kr och hy-
ror från uthyrda P-platser 8 000 kr. 

Rörelsens kostnader uppgick till 892 000 kr och vi har haft räntekostnader 
på 218 000 kr. 

Föreningens soliditet uppgår till 69 %. Efter räkenskapsåret slut, den 1 
september, har föreningen gjort en extraamortering på 300 000 kr. 

Skulder  
Föreningens totala skuld uppgår per den 1/9 2021 till 21 481 650 kronor. 
Skulden fördelar sig på tre lån. 
Långivare Ränta Skuld Bundet till och med 
Stadshypotek 0,82 % 7 189 350 2026.09-01 
Stadshypotek 0,67 % 6 811 750 2025-09-01 
Stadshypotek 1,15 % 7 480 550 2024-09-01 

Styrelsen har beslutat att amortera i högre takt än vad den ekonomiska 
planen anger. Vi vill sänka skulden snabbare nu när räntorna är förmån-
liga. 

Föreningens verksamhet 
Under året har 8 bostadsrätter överlåtits till ett genomsnittligt värde av 
35 483 kr/m2 lägenhetsyta. 

Styrelsen har gett ut sju nyhetsbrev och föreningen hade en sommarfest 
den 21 augusti 2021. 

Som en del i föreningens miljöengagemang har vi varit värd för en bikupa 
på taket till miljöhuset. Varje hushåll erhöll en burk honung från ”våra 
egna” bin under hösten. 

Den 23 augusti genomfördes en femårsbesiktning på föreningens initiativ. 

Ordinarie föreningsstämma 
Stämman kommer hållas den 1 december kl 18.00. Kallelse kommer i 
stadgeenlig tid. Stämman hålls som digitalt möte.  

Alla medlemmar kommer att bjudas in till nyårsmingel den 6 januari då vi 
får goda möjligheter till trevligt umgänge och samtal. 

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 ska anmälas till HSB Boen-
deservice 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 bo-
ende själv ska svara för  
(= åtgärda och betala) enligt stad-
garna § 31. 
 
Styrelsens sammansättning 

• Matz Svensson, ordf 
• John Mortensen, sekr 
• Lina Ljunggren, ledamot  
• Martin Elmegren, ledamot 
• Andrea Norlander, ledamot 

Revisor 
Jananders Andersson,  
Stuterivägen 69 A 
 
Valberedning 
Camilla och Johan Andersson, 
Tömvägen 12, är föreningens val-
beredare. 
 
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  
 
 
 
 
 
 
Tips för ditt boende får du på 
nästa sida -> 
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Några tips i ditt boende 
 

• Det finns en gemensam gräsklippare och häcksax i miljöhuset. Där hittar du även en lång vat-
tenslang som kan kopplas till utkastaren vid miljöhuset. Vi har också en stege till utlåning 
(prata med Matz). 
 

• Om någon av fläktarna i ventilationsanläggningen börjar väsnas ska detta felanmälas till HSB 
på 042–19 95 90. Vi har förlängd garanti på dessa motorer till och med 2023-09-06 
 

• Den garanti som i övrigt kvarstår är fönstergarantin som löper till och med maj 2026 
 

• För att kolla vem (den boende eller föreningen) som ansvarar för vad i våra hus kan du läsa i 
stadgarna §§ 31, 32 och 33. Saknar du stadgarna? Kontakta Matz 
 

• För dig som bor på Stuterivägen: I utrymmet vid värmeväxlaren finns är det en golvbrunn. Fyll 
regelbundet på vatten i denna så slipper du den avloppsdoft som kan uppstå i utrymmet 
 

• På varje blandare för vatten finns en svart knapp på baksidan av reglaget. Tryck in denna för 
varmare vatten och högre vattenflöde 
 

• Om displayen på köksfläkten blinkar så är det en påminnelse om att diska filtren. Håll knappen 
för lampa eller on/off intryckt en liten stund så slutar blinkandet. Diska filtren i diskmaskinen 
 

• När du drar ut en sladd från ett vägguttag ska du hålla emot på uttaget. I annat fall finns risk 
att uttaget lossnar från väggen. 
 

• När/om du isolerar ditt förråd i trädgården så måste du sätta in minst två ventiler för god venti-
lation och för att undvika fukt- och mögelskador inne i förrådet. Fråga gärna styrelsen. 
 

• För installation av luft/värmepumpar, pergola, billaddare eller byggen som t.ex. trädäck och 
staket krävs tillstånd av styrelsen i förväg. Samma sak gäller om du ska göra större förändring 
inne i din lägenhet. Om du lägger trädäck i trädgården så måste det vara möjligt för föreningen 
att komma åt de spolbrunnar till avloppen som finns på vissa ställen 
 

• Det är inte tekniskt möjligt att fästa markiser i våra fasader 
 

• Markytan mellan tre gavlar på våra hus och Tömvägen ingår inte i vår fastighet. Denna gröna 
yta ska skötas av vägsamfälligheten som finns bildad mellan HSB och de som bor i grann-
husen. 
Markytan mellan cykel-/gångbanan och Ardennervägen är inte heller föreningens mark. Den 
ska skötas av Helsingborgs stad 
 

• Kolla gärna regelbundet på anslagstavlan i miljöhuset. Här kan finnas nyttig information  
 

• Grovsopor och stora mängder wellpapp-kartonger ska du själv lämna på Filborna avfallsan-
läggning. Detta avfall ingår inte i föreningens abonnemang. Läs mer på www.nsr.se  
 

• Om en takspotlight i badrummet börjar flimra eller blinka så är det ett tecken på att den strax 
slutar fungera. Notera vilken lampa det är. Du kan anmäla felet till Matz som oftast kan hjälpa 
dig att byta lampan till självkostnadspris 300 kr. Då slipper du anlita elektriker. 


