


Brf Hvitfeldtsgatan 7-9 

Org.nr 716408-8366 

Styrelsen för Brf Hvitfeldtsgatan 7-9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. 

Förvaltningsberättelse 

Allmänt om verksamheten 

Bostadsrättsföreningen Hvitfeldtsgatan 7-9 registrerades 1984-04-03. Föreningens nuvarande 
ekonomiska plan registrerades hos bolagsverket 2006-04-01. 
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Föreningen är privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen ( 1999: 1229). Föreningen har till ändamål 

att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter 
och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i 

anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller 
lokal. 

Föreningens stadgar 
Föreningens gällande stadgar registrerades hos Bolagsverket den 22 januari 2009. 

Föreningens fastighet 
Fastighetsbeteckning: Inom Vallgraven 41 :4, Göteborgs kommun. Föreningen förvärvade fastighetsen 
2001. 

Fören ingens byggnad består av I fler bostadshus med totalt 41 bostadsrätter med bostadsrätt, 1 lägenhet 
med hyresrätt samt 1 lokal. 
Den totala boytan är 3 861 kvm och lokalarean är 218 kvm. 

Lägenhetsfördelning: 
3 st 1 rum och kök 
11 st 2 rum och kök 
20 st 3 rum och kök 
8 st 4 rum och kök 

Föreningens byggnad är fullvärdesförsäkrad hos försäkringsbolaget Trygg-Hansa. Ansvarsförsäkring 
ingår för styrelsen. 

Förvaltning 
Föreningen har tecknat avtal med Fastum UBC Förvaltning AB gällande ekonomisk förvaltning. Det 
nuvarande avtalet har en löptid fram till 2017-09-30. 

Väsentliga servitut 
Fastigheten har belastande servitut avseende tunnelledning. 

Föreningens lokaler/hyreskontrakt 
Kontrakten på föreningens lokaler löper enligt följande. 
Verksamhet Momspliktig Yta m2/platser Löptid t o m
Eventföretag Ja 218 2017-09-30 
Föreningen är frivilligt momsregistrerad och redovisar moms för uthyrning av lokaler 
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Styrelse 
Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma 7 maj 2015 haft följande sammansättning: 

Ledamöter 

Suppleant 

Peter Johansson 
Kenny Rutgersson (avgått okt 2015 pga flytt) 
Kajsa Andersson 
Elin Klingnäs 
Jan-Erik Åsmo 
ba,-b r, -r /f') ": r" / � 

Louise Temin ('j 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening. 
Styrelsen har under året haft 10 (9) protokollförda sammanträden. 

Valberedning 
Vid föreningsstämman valdes följande personer in i valberedningen: 

Jonas Wållberg 
Björn Fallström 

Revisorer 
Vid föreningsstämman valdes Göran Johansson, KPMG till föreningens revisor. 

Årsavgifter 
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Årsavgifter tas ut från föreningens medlemmar för att täcka föreningens löpande utgifter för drift och 
underhåll av föreningens fastighet, räntebetalningar och amortering av föreningens fastighetslån samt 
fondering av medel för framtida underhåll. Årsavgiften uppgår till i genomsnitt 646 kr/kvm BOA per år. 

Arvoden 
Stämman beslöt att arvodet till styrelsens ledamöter och suppleanter skall vara O kr. 
Ersättning till föreningens revisorer är taxebundet. 

Yttre fond 
Avsättning för föreningens fastighetsunderhåll skall enligt föreningens stadgar göras årligen med ett 
belopp motsvarande minst 0,3% av taxeringsvärdet för föreningens hus. 

F asti ghetsavgi ft/fasti ghetsskatt 
Föreningen betalar fastighetsavgift som för 2015 uppgår till 1 243 kronor per bostads lägenhet. 
Fastighetsavgiften är indexreglerad och är knuten till inkomstbasbeloppet. 
Byggnaderna har värdeår 1959. 
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