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Styrelsen i BRF Brottkärrs Havssida 
 

Org Nr: 769626-3560 

 
 
 

får härmed avge årsredovisning för föreningens 
verksamhet under räkenskapsåret 

 
2020-01-01 – 2020-12-31 
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Förvaltningsberättelse 2020 
 
Fastighet och lägenhetsfördelning 
 
Föreningen registrerades 2013-05-10 och innehar tomträtten till, samt 
äger och förvaltar byggnaden på fastigheten Brottkärr 522:1. En 
ekonomisk plan registrerad hos Bolagsverket 2013-09-25 inklusive fakta 
om fastigheten och markområde. Föreningens stadgar uppdaterades 
senast 2017-05-16 hos Bolagsverket. Samtliga 23 lägenheter är 
upplåtna med bostadsrätt. Föreningen har adressen Ugglegården 10, 
436 58 Hovås. Fastighetsförsäkring är tecknad hos Länsförsäkringar. 
 
 
Föreningens inriktning 
 

Styrelsen arbetar för att upprätthålla värdet på samtliga bostadsrätter 
genom en välskött förening med god ekonomi och förhållandevis låga 
månadskostnader. Dessutom strävar Föreningen mot att ligga i 
framkant vad avser vår boendemiljö och gällande miljökrav. 
 
I styrelsens uppdrag ingår att planera förvaltning och underhåll av 
fastigheten. Via årsavgifterna finansierar medlemmarna driften av 
fastigheten, kommande underhåll, men också olika projekt för att 
upprätthålla och höja fastighetens värde.  
 
Medel avsätts löpande till fonden för yttre underhåll med syftet att 
matcha föreningens långsiktiga Underhållsplan. 
 
Styrelsen upprättar årligen en budget som reflekterar dessa ambitioner. 
 
 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 
 

Styrelsen har sedan ordinarie stämma 27 maj 220 bestått av följande 
ledamöter. 
 

• Sofia Brodin  Ordförande 
• Johan Melander        Ledamot 
• Ola Andersson  Ledamot 
• Samuel Daryoni  Ledamot 
• Helena Hedlund  Ledamot 
 
Stämman valde för ett år följande medlemmar till valberedningen:  
Eva Rogsten (ordf) och Helene Bergström. 
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I trädgårdsgruppen ingår from Stämman 2020: Kari Heidenström Elm, 
Eva Rogsten, Ulrica Timborn och Kerstin Rittmark Talje. 
 
Styrelsen har under året genomfört tio styrelsemöten och har genom 
den nya Webbplatsen kunnat lämna diverse Information till 
medlemmarna. Utöver dessa ordinarie möten har ett antal extra 
styrelsemöten genomförts med anledning av 5-års besiktningen, 
solcells- och energibesparingsprojekt samt hantering av akuta ärenden 
(haveri på bergvärmepumpen). 
 
5-års besiktning  
Den av styrelsen utsedda arbetsgruppen bestående av Kaj Nielsen och 
Bengt Larsson har fortsatt arbetat för att stänga de sista öppna 
punkterna i 5-års besiktningen (GB5). Den punkt som engagerat oss 
mest är problemet med kallras på våning 3. 
 
I december genomfördes en mätning av termiskt klimat av en 
oberoende part. Resultatet kommer att vägleda oss i fortsatta 
förhandlingar med Teambuilder. Teambuilder har under hösten 
presenterat en föreslagen lösning som ett garanti-åtagande som 
arbetsgruppen och styrelsen skall ta ställning till. 
 
Arbetsgruppen har även tagit fram ett dokument med skötselråd som 
distribuerats till medlemmarna samt genomfört ett antal hembesök med 
handgripliga råd. 
 
Solcells-bidrag 
 
Vid stämma efterfrågade styrelsen frivilliga till att medverka i en 
arbetsgrupp med fokus på ett solcellsprojekt. En initial grupp bestående 
av Bengt Larsson, Ola Andersson, Daniel Eliasson och Patrik Ohlsson 
bildades. 
 
Denna skalades under resans gång ned till Bengt Larsson och Ola 
Andersson samtidigt som omfånget växte att innefatta solceller och 
energibesparing. Gruppen presenterade resultatet ifrån sin gedigna 
förstudie på extrastämman den 26:e November. 
 
På denna extrastämma röstade medlemmarna nej till investeringen i 
solceller och ett gemensamt nätavtal. Styrelsen och arbetsgruppen 
samlades efter stämman för att reflektera över resultatet. Då styrelsen 
trodde att det finns möjlighet till energibesparing i delar av förstudien 
beslutades att arbetet skall fortgå men ambitionen att återkomma med 
ett mer förankrat förslag. Om förutsättningar finns att återbesöka detta 
projekt krävs en extrastämma med tillhörande stadgeändring. 
 

DocuSign Envelope ID: 51A1BEF6-4243-46DD-A974-6BA0E3749623



Bostadsrättsföreningen Brottkärrs Havssida       Organisationsnr: 769626-3560 4 

Styrelsen har som ett led i detta arbete förlängt bidrag om 254 400 
kronor av Länsstyrelsen på villkor att projektet färdigställs senast 30:e 
Juni 2021. Länsstyrelsen har beviljat denna ändringsbegäran. 
 

Överlåtelseavtal och flyttningar i BRF under 2020 - 2021.  
 
David Kollberg och Sandra Danell tecknade avtal om försäljning och 
sålde till Calle Petersson och Elin Rose. 
 
Nathalie Johansen tecknade avtal om försäljning och sålde sin andel till 
Sandra Daryoni. 
 
Kjell Hejdenberg tecknade avtal om försäljning och sålde till Carin Troell 
och Per Salander. 
 
Styrelsens Arbete 
Arbetet i styrelsen är uppdelat i följande ansvarsområden: 
 
200 Administration och Ekonomi Sofia Brodin och Johan Melander 

210 Inre Fastighet, Teknik och Mekanik Samuel Daryoni 

220 Yttre Fastighet, sop och cykelrum Helena Hedlund 

230 Trädgård och Utemiljö Sofia Brodin 

240 Telematik, El och Parkering Ola Andersson 

 
Den ekonomiska styrmodellen delar in kostnader i följande kategorier: 
 

a) Löpande kostnader 
Återkommande kostnader för drift av fastighet och föreningen 

 
b) Kostnader avseende planerat underhållsarbete 
Kostnader relaterade till planerade aktiviteter i underhållsplanen som 
syftar till att bibehålla fastigheten i fullgott skick över tid.  

 
c) Kostnader avseende projekt 
Kostnader relaterade till projekt som syftar till att höja värdet av 
fastigheten och/eller trivseln i föreningen. 
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200 Administration och Ekonomi 
Styrelsen förändrade bokföringsmetod från kontant- till fakturerings- 
metoden från och med verksamhetsår 2020. 
 

Löpande 
Den Administrativa Förvaltningen (Majornas Bokföring) löper mycket väl 
och enligt plan.   
 

Underhåll 
Inga underhållskostnader finns att redovisa under 2020. 
 

Projekt 
Föreningen har under verksamhetsåret fortsatt arbetat i ett web-baserat 
system för att hantera ärenden och fakturor (utan kostnad för 
föreningen). 
 
 

210 Inre Fastighet, Teknik och Mekanik 
Året har präglats av tre större händelser: 

• Återkommande problem med våra hissar, främst i uppgång 16. 
Vi har bl.a. bytt ut fotoceller och åtgärdat ett flertal driftstopp. 

• Inbrott i källaren 
Detta föranledde ett projekt (se nedan) med installation av 
kamera-övervakning. 

• Haveri av bergvärmepump 
Detta orsakade förlust av varmvatten och värma mitt i 
mellandagarna. Den felande orsaken visade sig vara ett fel på en 
kompressor och åtgärden täcktes delvis av vår 
fastighetsförsäkring. 

 

Löpande 
Den Tekniska förvaltningen (Maxarea) löper mycket väl och enligt plan. 
 

Underhåll 
Inga underhållskostnader finns att redovisa under 2020 
 

Projekt 
Förstärkte säkerheten i källaren med kameraövervakning, galler i 
trapphuset samt byte av lås i hissen. 
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220 Yttre Fastighet, sop och cykelrum 
 

Löpande 
Under året flyttades väggarmaturer från insidan till utsidan av 
soprummet. 
 

Underhåll 
Ingen underhåll 2020 
 

Projekt 
Inga projekt 2020 
 
230 Trädgård och Utemiljö 
Trädgårdsgruppen arrangerade två trädgårdsdagar samt genomförde 
en repris på det mycket uppskattade ‘Adventsmys med 
julgranständning’ på ett pandemi-säkert sätt. 
 

Löpande 
Den Tekniska förvaltningen (Maxarea) löper mycket väl och enligt plan.   
 

Underhåll 
Ingen underhåll 2020 
 

Projekt 
Efter önskemål från medlemmarna uppfördes en sandlåda för barnen. 
 

240 Telematik, El och Parkering 

• Vi har fortsatt med vår tidigare elleverantör Tranås energi pga deras 
tydliga miljöprofil som återspeglar Brf Brottkärrs havssidas miljöpolicy. 
Under hösten gjordes elavtalet om från fast till rörligt pris då styrelsen 
hade som inriktning att jobba mot installation av solceller och där med ett 
helt nytt scenario. Elpriserna har varit fortsatt låga och detta har där med 
varit fördelaktigt.  

• Solcellsprojektet drevs på under sensommar och hösten och en extra 
föreningsstämma hölls den 26e november då föreningen röstade om 
installation av solceller. Resultatet blev ett nej. Styrelsen valde att kolla 
vidare på delar av projektet och om vi skulle kunna ändra på upplägget 
jämfört med det som föreslogs under stämman. 

• Elnät / Ellevio: En del av solcellsprojetet som var av intresse och visade sig 
lönsamt ändring av elabonnemang och att föreningen skulle gå över till ett 
gemensamt abonnemang. På grund av ändringar hur de lagar och regler 
som finns inom området tolkades om och ny praxis visade det sig att detta 
skulle bli ekonomiskt fördelaktigt. Dessa nya praxis kom 2021 och styrelsen 
kolla på hur ett sådan upplägg skulle kunna fungera för vår förening. Detta 
projekt kan genomföras separat, dock med utgångspunkt att föreningens 
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stadgar behöver ändras. 

• Laddstolpar: kollar på olika lösningar hur vi skulle kunna installera 
laddstolpar och ev hur dessa skall finansieras. Total ombyggnad har visat 
sig vara ganska kostsamt och i dagsläget är efterfrågan måttlig. Kollar på 
en lösning där 2 eller 4 uttag skulle kunna kopplas in med nuvarande 
kablage och endast mindre omdragningar av elen.  

• Internet,Tv och telefon: Avtalet med Telia är uppsagt och kontrakt med ny 
leverantör kommer skrivas under hösten 2021 

 

Löpande 
Förvaltningen bedrivs av styrelsen och löper enligt plan. 
 

Underhåll 
Ingen underhåll 2020 
 

Projekt 
Inga projekt 2020 
 

  

DocuSign Envelope ID: 51A1BEF6-4243-46DD-A974-6BA0E3749623



Bostadsrättsföreningen Brottkärrs Havssida       Organisationsnr: 769626-3560 8 

Budget 2021 
 
Styrelsen föreslår följande budget för verksamhetsåret 2021 vilket 
också kan återfinnas i flerårsöversikten nedan. 
 

 
 
Då valberedningen historiskt haft svårigheter att få full bemanning i 
styrelsen har administrationen i förebyggande syfte tagit fram flera 
alternativ på ekonomisk förvaltning. Om styrelsen väljer att införa en 
ekonomisk förvaltningsmodell skall kostnaden för detta balanseras 
genom att minska antalet styrelsemedlemmar samt avsluta samarbetet 
med Majornas Bokföring. 
 
Valberedningen har meddelat att styrelsen är fulltalig och att en 
ekonomisk förvaltning inte är nödvändigt för verksamhetsåret 2021. 
Ovanstående budget baseras på denna information. 
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Ekonomisk Flerårsöversikt 
 

 
 
I enlighet med styrelsens uppdrag att upprätthålla värdet på samtliga 
bostadsrätter genom en välskött förening med god ekonomi och 
förhållandevis låga månadskostnader så har: 

• Styrelsen inte genomfört någon avgiftshöjning under 2020 

• Styrelsen heller inte föreslagit någon avgiftshöjning för 2021 
 

Saldoutveckling av kassa- samt underhållskonto 
 

  
 
BRFs Företagskonto (kontanter) ligger efter år 2020 fortfarande ovan 
Styrelsens minimum riktvärde på Kr 350.000. Dessa medel är BRFs 
reserv mot oförutsedda och plötsliga kostnader. 
 
Underhållskonto hade ett utgående saldo på 806 839 kronor vid 
årsskiftet. Eftersom fastighetsgarantin har upphört att gälla kommer 
kostnader som kan relateras till aktiviteter i underhållsplanen att belasta 
detta konto framgent. 
 
Med en för BRF genomarbetad UH plan för de närmaste 10 åren och 
därtill en regelmässigt fylld UH-fond, har vi en bra bas för att ’klara oss 
själva’ när 5-årsgarantin löpte i slutet av 2020. 
   

DocuSign Envelope ID: 51A1BEF6-4243-46DD-A974-6BA0E3749623



Bostadsrättsföreningen Brottkärrs Havssida       Organisationsnr: 769626-3560 10 

Slutligen 
 

Fastigheten med bi-utrymmen, lägenheter och trädgård är i god form 
och vår BRF är marknadsmässigt attraktiv. 
 
Styrelsens summeringar i tidigare Verksamhetsberättelser kvarstår:  
 

• Vi har en sund och attraktiv Bostadsrättsförening, där värdet på 
våra  andelar har stigit, och våra månadsavgifter fortfarande är 
bland de lägsta i  Hovås / Brottkärrsområdet! 

• Vår förening ”andas” kvalitet och miljö - på såväl insidan som 
utsidan!  

• Helhetsintrycket stärks av en god ekonomi, vilket också framgår 
av Årsberättelsen samt Balans- och Resultaträkningen för år 
2020. 

 
Styrelsen för BRF Brottkärrs Havssida  
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