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Styrelsen for Brf Vdstertull, Lund f5r hdrmed avge foljande ber6ttelse angiende
foreningsverksamheten u nder perioden 210101-211231.

Ftirvaltni ngsberdtte lse

Ftireningens fastighet
Fastighetens registerbeteckning dr Vastertull 1.

Foreningens fastighet omfattar 14 l6genheter som samtliga 5r uppl6tna som bostadsritter

samt en lokal som utnyttjas som bostad och dr uthyrd till hyresgdst.

L;igenhetsyta 669 kvm och lokalyta 77 kvm.

Fastigheten iir fOrsdkrad hos LEnsf6rsikringar till fulla vdrdet.

Styrelsen

Lina Lu Ordforande

l\,4atilda Cleveskold Sekreterare

Herwig Schirler Ledamot

Patrik Aswiird Ledamot

Erik Cronqvist Ledamot

CarolineRittfeldt Suppleant

Revisor

ian-Erik Almquist

Som ekonomisk forvaltare har foreningen anlitat Kenneth Holmberg.

Vlsentliga hSndelser under iret
Styrelsen har under Sret haft nio styrelsemoten. Samtliga styrelsemoten har hillts digitalt pi
grund av pandemin och pi grund av att det finns en praktisk aspekt av att inte behova ses

fysiskt.

Genom "Vdstertullnytt" har lopande information ldmnats till boende i fastigheten och till
deligare i den m5n sSdana finns. I specifika fall har information Sven limnats via e-post

och anslag i tvdttstugan.

Under Aret har en forsdljning genomfdrts. Tre ligenheter har varit uthyrda under del av

6ret och en ldgenhet under hela 6ret.

Under hosten kom det till styrelsens kinnedom att det kan finnas skador i husets bjdlklag.

Detta uppdagades genom att en tidigare boende informerade en boende om dessa skador.

Den f.d. boende meddelade aven att det bestilldes ett laboratorietest som visade att det

f6rekom biologiska angrepp pi den del som analyserades. Analysen utfordes 20L1.

Den sittande styreisen hade ingen kdnnedom av att nigon sidan skada skulle forekomma i

huset. For att undersoka detta vidare beslutade styrelsen att gora ett ingrepp i tvi olika

liigenheter. lngreppet innefattade uppbrytning av golv samt nya provtagningar.

De nya proverna visade pi forekomst av hussvamp {Serpula lacrymans). Denna hussvamp

kan piverka de birande strukturerna i huset. Det 6r dirfor av stor vikt att framtida styrelser

arbetar aktivt med att inventera husets eildsta delar. I dagsliiget har angreppen endast

p6triffats i husets dldsta delar.
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Nodviindig upprustning av den lokal som nyttjas som bostad har genomf6rts.
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Ddribland har elarbeten genornforts.

Ldpande underhAllsarbete har genomforts. For lopande trddgirdsarbete och enklare

uppdrag har Senioruthyrning anlitats.

OVK (Obligatorisk ventilationskontroli) utfordes. Protokollet kom tillbaka som icke godkint.

Detta innebdr att foreningen mSste vidta nodvdndlga Stgdrder for att forbdttra
inomhusklimatet i alla ldgenheter som inte dr godkinda. Nir detta ir genomfort kan en ny

energideklaration besteillas.

Avgiften hojdes med 3 % frSn och med 1 januari. For att finansiera takrenoveringen krivdes
nya 16n vilket medforde hogre rdntekostnader. Avgiftshojningar planeras iiven for
kommande 6r, dels for att finansiera okade kostnader men ocks6 for att finansiera

kommande underh6llsbehov.

Styrelsen har haft ett adventsfika och Sterinfort stiddag i foreningen. Det verkar vara

uppskattat bland medlemmarna att fi bekanta sig med huset och vilka som bor hdr,

vi uppmuntrar d;irfor starkt att framtida styrelser fortsetter med detta.

Planerade arbeten
Styrelsen kommer att fortsatt arbeta med att 6terstdlla och behandla hussvampen som

pAtriiffats i berorda ligenheter.
Foreningens underhillsplan har tillfogats rdttelser och til1699. UnderhSll som behover
genomforas de ndrmsta Sren stir med i bide underh6llsplan och tilldgget.

I ovrigt planeras inga storre arbeten 2022. MSlsdttningen dr ett lopande underhillsarbete
for att hilla fastigheten i fortsatt gott skick.

Ftirslag till resultatdisposition

Till 6rsstiimmans f6rfogande stir f6ljande medel:

Balanserat resultat
Arets resultat

Styrelsen foresl;ir att vinstmedlen disponeras si

Att till fond for yttre underh6ll avsdttes

att i ny raikning overfores

Fiireningens intikter

Arsavgifter, hyror m m

Fiireningens kostnader

Forvaltning

-2,44O,319

-86,315

-2,526,634_

-226,459

300,175

-2,526,634
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Resultat fore avskrivningar

Avskrivningar

Avskrivningar byggnad

Resultat efter avskrivningar

Rd ntekostn ader

Resultat efter finansiella
intdkter och kostnader

Arets resultat

Balansrdkni ng per 21.l,23L

Tillgingar

A n I 6es n i ngsLjllsiin*l r

Fastigheten Lund, Vdstertull 1

Omsittninsstillei nsar

6vriqa kortf ristiea fordrinsa r

Forutbetalda kostnader

Kassa och bank

Summa tillgingar

185,807

3 -154,613

31,194

-117,509

-86,315

-85,315

tzl3tlaOzL

3 to,148,742
10,148,742

0

18,557

299,893

318,450

257,728

-154,613

103,115

-134,637

-3t,522

-3L,522

tzl3tlzO2O

10,303,355

10,303,355

54

t8,zt6
21"3,692

23L,962
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Skulder och eget kapital

to,467,L92 10,535,317
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Eset kapital, bundet
Grundavgifter

Fond yttre underh6ll

Eset kapital. fritt
Balanserat resultat

Arets resultat

Linefristisa skulder

lnteckningsl6n

Kortfristiea skulder

Skulder till kreditinstitut
Leverantorsskulder

dvriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och forutbetalda int6kter

5,666,000

961,O92

6,527,O92

6,\39,8L2
6,139,912

24,948
24,O90

39,396

138,488

226,972

202t
544,890

42,589

11,166

598,544

202L

41.,878

19,878

24,402

77,825

13L,470

1.17,444

5,666,000

807,558

6,4V3,558

-2,255,263

-37,522

-2,296,785

6,163,069

6,153,069

24,948
23,583

40,962

95,983

185,476

10,535,317

2020

529,2O0

42,588

15,139

586,927

2020

2L,474

17,724

23,632

59,941

120,315

86,513

Summa skulder och eget kapital 10,467,192

Noter till balans- och resultatrfikning

Redovisnings- oci vdrderinesprinciper

TillgAngar och skulder har upptagits till nominella virden. lnkomster och utgifter

har periodiserats enligt god redovisningssed.

Avskrivninqar

Avskrivningar har skett med

Byggnad

MarkanlSggningar

Not 1 - int5kter
Avgifter

Hyror

6vrigt

Not 2 - Ftirvaltninsskostnader

Reparationer och underh5ll

Fastighetsskatt

Forsd kri nga r

Konsumtionsavgifter

Vdrme

Ovriga kostnader

2.4%

2.5%
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-2,444319
-86,31s

-2,526,634



Not 3 - Fastighet

Byggnad

Anskaffni ngsvd rde

lnvesteringar

Ackum ulerade avskrivningar

Utgiende virde

Mark
Anskaffningsvd rde

Taxerinqsvd rde!l
Byggnad

Mark

Lund den frlq 2a22

Lu

Schiiler

Patrik

412,837

20?.L

7,548,619
0

-t,326,877

6,22L,742

3,927,000

LA,!48,742

7,647,44O

5,294,000

12,941,fl)O

329,199

2020

5,Lt7,804
2,430,81.5

-1,172,264

6,376,355

3,927,OOO

10,303,355

7,647,OO0

5,294,000

12,941,000

a Cleveskold

k Cronqvist

Revisionsberdttelse betrdffande denna A rsredovisning har avgettslb 7', zOZZ

)a Almqvist
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