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Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fagotten i Lund avger härmed redovisning för 
föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005 jan-01 – 2005 dec-31. 
 
 

Förvaltningsberättelse 
 
 Styrelsens sammansättning 

Styrelsen har under verksamhetsåret varit sammansatt enligt följande. 
 

Föreningens styrelse 2004-maj-24 – 2004-dec-31 
Ordinarie ledamöter: 
Jan Persson, ordförande 
Göran Wallin, vice ordförande 
Anna Törngren, sekreterare 

 David Edgerton 
Ingvar Nilsson 
Bengt Osberg 
Björn Göransson, utsedd av HSB Skåne 
Suppleanter: 
Holger Riewaldt (vice sekreterare) 
Stig Samuelsson 
David Tärning 
Richard Lundgren, utsedd av HSB Skåne 
  
Föreningens styrelse 2005-jan-01 – 2005-maj-24 
Ordinarie ledamöter: 
Jan Persson, ordförande 
Göran Wallin, vice ordförande 
Anna Törngren, sekreterare 
Holger Riewaldt vice sekreterare 
David Edgerton 
Ingvar Nilsson 
Bengt Osberg 
Björn Göransson, utsedd av HSB Skåne 
Suppleanter: 
Stig Samuelsson 
Rolf Persson 
David Tärning 
Richard Lundgren, utsedd av HSB Skåne 

 
I tur att avgå ur styrelsen är ordinarie ledamöterna 
David Edgerton, Anna Thörngren, Ingvar Nilsson 
och Bengt Osberg. 
Suppleanten Rolf Persson står i tur att avgå. 
  
 



 
 
 
Valberednng 
Valberedningen har under året bestått av Birgitta Edling och Eva-Maria Jansson. 

 
Firmatecknare 
Föreningens firma har under perioden 2005-jan-01 – 2005-dec-31 tecknats av 
Jan Persson, Göran Wallin, Anna Törngren och Anders Lundquist, minst två i 
förening. 
. 
Revisorer 
Revisorer för föreningen har under verksamhetsperioden varit ordinarie revisor 
Gunilla Jönsson samt suppleant Birgitta Schultz. 
 
Distriktsstämmoledamöter, Distrikt Lund 
Distriktsstämmoledamöter i HSB Skåne Distrikt Lund har under 
perioden 2005-jan-01 – 2005-dec-31 varit ordinarie ledamöter Jan Persson och 
Anders Lundquist samt suppleanter Göran Wallin och Anna Törngren. 
 
Sammanträden 
Ordinarie föreningsstämma hölls 2005-maj-24 vari 26 bostadsrätter var 
representerade med stadgeenlig rösträtt. 
Styrelsen har hållit 12 stycken protokollförda möten. 
 
Antal medlemmar 
Föreningen har under verksamhetsåret haft 267 medlemmar med bostadsrätt 
samt tillkommande enligt föreningens stadgar §8:1. 
 
Lägenhetsöverlåtelser 
Under verksamhetsåret har 35 lägenhetsöverlåtelser skett. 

 
Anställda 
Anders Lundquist har under året varit anställd som vicevärd. 
 
Löner och ersättningar 
Följande löner och ersättningar har utgått under verksamhetsåret: 
till styrelsen…………………………70.010 kr 
till övriga…………………………...127756 kr 
Vid föreningsstämman 2005 beslutades att för kommande år höja styrelsearvodet 

 till 115.000:- och revisorsarvodet till 4000:- 



Fastigheterna 
Utifrån en bedömning av fastigheternas ålder och tidigare underhåll har under 
verksamhetsåret det löpande underhållet utförts i normal omfattning. 
 
Underhåll enligt plan 
Översyn av armeringsjärn och skadade tegelbalkar har fortsatt. Under året har 
samtliga tak renoverats. Skadade läkt har ersatts med nya. Ny masonit har lagts 
istället för den gamla. Skadade takpannor har ersatts med nya samt har en extra  
rad takpannor lagts in på varje takhalva för bättre överlappning. 
 
I samband med omläggningen av taken har även fritidslokalen under Flöjtvägen 20 
A byggts om. 
 
En fortlöpande översyn av värme och ventilationssystemet har skett och kommer att 
slutföras under 2006. 
 
 
Framtida underhåll 
Under 2006 kommer en renovering och byte av maskiner i tvättstugorna att 
initieras. 
Övrigt underhåll enligt underhållsplanen. 

 
 
Gröna gruppen har planterat buskar och lökar.  
 
Ny utgåva av Sunt förnuft reviderad i enlighet med nya bostadsrättslagen har 
sammanställts. 
 
Restaurering av sandlådor 
Under året genomfördes en restaurering av sandlådemiljön på resterande gårdar i 
enlighet med den restaurering på gården Flöjtvägen 2-8 som utfördes som ett 
pilotprojekt under år 2004.. 
 
Lekplatser 
Besiktning utfördes av Trädgårdsteamet 
 

 Stadgeenlig besiktning 
Styrelsen och föreningens ordinarie revisor har verkställt stadgeenlig besiktning 
och inventering av föreningens egendom 2005-10-29. 
 
Fastighetsservice 
Trädgårdsteamet AB har under året utfört löpande fastighetsservice 
 
Kontrakterade entreprenörer 
Följande bolag har under verksamhetsåret varit kontrakterade för respektive 
ändamål. 
Trädgårdsteamet AB, fastighetsservice 



HSB Skåne, föreningens ekonomiska förvaltning 
Sveland försäkringsbolag 
Edriss Städservice AB, trapphusstädning och storstädning av tvättstugorna 
Lunds Energi, energi 
Sydsvenska värmeteknik, värmereglering 
Internet Connect, Telenor, internetleverantör 
EVU, uppföljning av föreningens värme- och ventilations-system 
Veidekke, renovering av gavlar, tak och tegelbalkar. Pilottak 
Skanska har utfört övrig takrenovering samt ombyggnad av fritidslokal. 
 
Månadsavgifter 
Månadsavgiften höjdes inför 2005 med 6 %. Den genomsnittliga 
månadsavgiften uppgick därefter till 491,80 kr/m2 och år. 
Inför 2006 beslutade styrelsen om en höjning av månadsavgiften med 2,5 % 
 
Studie- och fritidsverksamhet 
Ansvarig för föreningens studie- och fritidsverksamhet har under året varit 
Ingvar Nilsson. 
 
 
Ekonomisk ställning och resultat 
Resultatet av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska 
ställningen vid årets utgång framgår av den bilagda resultat- och 
balansräkningen. 
 
Förslag till resultatdisposition 
 
Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor: 
 
Dispositionsfond/Balanserat resultat 115577  000088,,4455  
Årets resultat 753 548,60  
 -------------- 
Summa 910 557,05 
 
 
Styrelsen föreslår följande disposition: 
 
Uttag ur fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad 149 543,00 
Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan  -905 000,00 
Dispositionsfond/Balanserat resultat     155 100,05             

   
               
 

 






































