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Arsredovisning 2012

Styrelsen for bostadsriiffsforeningen Kullasund avger ftiljande ftirvaltningsberiittelse och

redovisning for verksamheten 2A12.

Fiirvaltnin gsberiittelse

Allmiint

F6reningen tir medlem i Fastighetsiigarna Stockholm. F0reningen har bestitt 1v 65

bostadsriitter under 6ret och tvi iigarbyten har iigt rum. I energibesparningssyfte har

fiireningen l6tit byta samtliga ventiler och termostater pi alla radiatorer i foreningen.

Lngenergitampor har i samma syfte installerats i vira belysningsstolpar'

Den OVK-besiktning som fbreningen l?it genomftira 2011 gav inte ett tillfredsstiillande

resultat, vilket innebL att sotning av vir ventilationsanliiggning blev n6dviin{18

verksamhetsiret 2012. F<lreningen har tecknat avtal med Fcirsiikringsbolaget if och fiirnyat

avtalet med Anticimex.
En ny l6genhetspiirm har uppdaterats och informerats om. Varje ltigenhet har fEtt ett numrerat

exemplar. Fdreningens hemsida har omarbetats och uppdaterats.

Styreisens verksamhet har som vanligt ftiljt tidigare faststtillda arbetsformer enligl ftljande:

l. Ekonomi och administation
2. Fastigheter i form av bYggnader

3. Tomt, triidgird och milj6.

Styrelsen skoter ocks& vissa uppgifter inom ekonomisk ftirvaltning. Uttiver styrelsens

arbete utfor arbetsgrupper omfattande insatser inom teknisk ftirvaltning och

fastighetssk6tsel som t ex rengorning av gamge och soprum samt viss dversyn av

fastigheten i samband med hdst och virsttidning.

Ekonomi

Fdreningens mark har uppviirderats med 6 000 000 kr varvid en uppskrivningsfond om

samma belopp har bildats. Styrelsen loreslir att det ackumulerade underskottet pi 6 002 161

kr enligt balansriikningen avr?iknas mot uppskrivningsfonden
Utfall 2012:
2012 Ars resultat blev en forlust ph243 942kr
Laneskuld 2012-12-31 37 167 590 kr
Riintekostnader: I 509 677 kr
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Styrelse, revisor och sammantrf,den.

Styrelsen har h&llit 6tta protokollforda moten. TvA moten med revisorn som iiven deltog vid
fi)reningsstiimman.
Ordinarie fdrening s stiimma genomlord es 20 I 2 -0 6 -02 .

Styrelsen har fram till ordinarie stiimma bestitt av ftiljande ledamiiter:

Ake Johansson ordftirande Carl-Magnus Krokstedt vice ordforande.
Ovriga ledam<iter: Caroline Lofvenmark, Lena Andersson, Peter Galer, Ake Andersson.
Suppleanter: Hasse Larsson, Christer Feldt.

Vid Rireningens ordinarie stf,mma 2012 vatdes ny styrelse enligt fiiljande:

Ake Johansson ordfcirande, carl-Magnus Krokstedt vice ordfcirande.
Ovriga ledamoter: Caroliae Lofvenmark, Hans Larsson, Peter Galer
Suppleanter: Christer Feldt, Ida Enqkvist

Till fiireningens revisor valdes: Johan Berglund

Till valberedning valdes: Anders Enqkvist, Barbro Larsen, Ivan Klack
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