
ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2019


Styrelsen för bostadsrättsföreningen Snöklockan nr 3 ger härmed årsredovisning för 2019.


Förvaltningsberättelse 
Ny styrelse tillträdde efter föreningens ordinarie årsmöte 20190305.


Ordinarie: David Silva (ordf), Susanne Janson, Agnes Monus och Christoffer Hansson

Suppleanter: Elivra Engquist, Fredrik Isaksson

Revisor: Fredrik Gauffin

Revisrosuppleant: Inga Ullén

Valberedning: Kerstyn Håkansson och Louise de Groot


Ett löpande avtal finns mellan föreningen och Birgitta Granler avseende arbetet som föreningens 
kassör.


Styrelsemöten och extra årsmöte. 

Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under året. Och också några mailkonversationer som 
gällt beslut som senare protokollförts på ett ordinarie möte.


Vi har också röstat igenom nya och uppdaterade stadgar på en extra årsstämma som hölls 
20190425.


Ekonomi 

Årets resultat uppgår till 26 466kr. Fastighetskostnaderna blev 963 358kr.

Avskrivningarna är på 105 988 kr.

Det balanserade resultatet är -207 tkr


Inga avgiftshöjningar är beslutade eller planerade för 2020.


Underhåll, förbättringar och reparationer 

2019

Vi har sedan augusti gemensamt upphandlat bredband till hela föreningen från comhem.


Vi har genomfört trapphusrenoveringen i gathuset, bytt en pump för bättre och jämnare 
vattensituation och i samband med trapphusrenoveringen byggdes också en mindre toalett och 
handfat i förrådsrummet i källaren på gathuset.


2020

Stamspolning i hela huset. 

Den bostadsanpassning som styrelsen beslutat att bevilja i fastigheten, med järnräcken vid 
entréerna och automatisk dörröppnare vid hissen på bottenvåningen och plan 4, genomfördes i 
början av året.


Och en del mindre plåtarbeten och avloppsarbeten har beställts och utförts under 2019 och 2020.




Gemensam vår och höststädning 

Vi har haft vår och höststädning med intensivt arbete och också trevlig samvaro. Med avslutande 
korv, snacks och snack och dryck.


Planerat underhåll 2020 
Styrelsen har beställt en takmålning och renovering som kommer att genomföras under sena april 
eller början/mitten av maj. Taken på både gathus och gårdshus kommer att fixas. Och alla 
säkertsgångar/stegar kommer att bytas ut. Då de gamla har gjort att det läckt in, sakta men 
säkert.


Vi ska också byta ut några rör i källaren på gårdshuset. Denna reparation är redan beställd.


Medlemsfrågor 
Två ägarbyten har ägt rum under våren 2020:

Lägenhet 14 från Christoffer Hansson till Carin Stjernefeldt (tillträde 20200525)

Lägenhet 20 från Peter Maseroni till Josefine Östergaard, Eva Nilsson och Jens Östergaard 
(tillträde 20200504)


Vinstdisposition 

Styrelsen föreslår att överskottet överförs i ny räkning.


Ingående ackumulerat underskott -233 585 kronor.


Årets resultat 26 466 kronor.


Utgående ackumulerad förlust 207 119 kronor.


















