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Styrelsen för Brf Hamngatan 32 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021
 
Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hamngatan 32 i Karlstad lämnar här sin redovisning om 
föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2021-01-01 - -  2021-12-31.
 
Detta är föreningens 62:e verksamhetsår.
 
Styrelse
 
Styrelsen har under räkenskapsåret haft följande sammansättning:
Torbjörn Malmeström Ordförande
Bernie Persson Sekreterare
Maria Andersson Ledamot
Anne-Marie Gustafsson Ledamot
Ulf Borg Ledamot
 
Styrelsesuppleanter
 
Solveig Karlsson
Per Fogelberg
 
Firmatecknare
 
Föreningens firma har tecknats av ordföranden Torbjörn Malmeström och övriga ledamöter, två i 
förening.
 
Revisorer
 
Revisorer har varit Stefan Mott, LR Revision, Karlstad, internrevisor Gunnel Lundmark och suppleant 
Stefan Johannesdal.
 
Valberedning
 
Eftersom ingen valberedning valdes under förra årsmötet har detta legat på styrelsen.
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Trädgårdsbrigaden
 
Den frivilliga trädgårdsbrigaden, som sköter om vår trädgård, leds av Maria Andersson och Bo 
Alexandersson och vi tackar dom för den fina trädgården vi har! Dom tar gärna emot flera frivilliga 
som vill hjälpa till och styrelsen tackar för alla för deras insatser för vår fina trädgård!
 
Förvaltning/organisation
 
Vänerförvaltning AB, Karlstad sköter den ekonomiska fastighetsförvaltningen med Torbjörn 
Malmeström som kontaktman.
 
Anställda
 
Lars Lindström Vicevärd
Claus Pedersen t o m januari Fastighetsskötare
Muris Dzanic f r o m februari Fastighetsskötare
Förenade service Trappstädning
Rårum ´s maskin AB Snöröjning
 
Sammanträden
 
Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) hölls den 24 maj 2021 och samma dag hölls även ett 
konstituerande styrelsemöte. Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden. Dessutom 
har ett antal inte protokollförda överläggningar ägt rum per telefon och informella träffar med 
styrelsen.
 
Försäkringar
 
Fastigheten var fullvärdesförsäkrad för 2021 i Dina Försäkringar Värmland, www.dina.se. Observera, 
att föreningen betalar den extra bostadsrättsförsäkringen åt medlemmarna. Där ingår en 
olycksfallsförsäkring, som gäller för olycksfall inom föreningens gemensamma lokaler för 
medlemmarna och deras gäster. Villkoren för olycksfallsförsäkringen finns på föreningens hemsida 
www.hamngatan32.se.
 
Taxeringsvärde å fastigheten
 
Fastigheten är för år 2021 taxerad till 31.400.000:-, varav markvärde 13.800.000:-.
 
Fastighetsskatt
Fastighetsskatt skall utgå 2021 med 0,3% av taxeringsvärdet eller 1459 kr per lägenhet.
 
Ställda panter och ansvarsförbindelser
 
Ställda panter: Pantbrev i fast egendom 13.900.000:-.  Ansvarsförbindelser: Inga.
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Medlemsantal och lägenhetsöverlåtelser
 
Vid räkenskapsårets slut var antalet röstberättigade medlemmar 35 st.
Lägenhetsöverlåtelser under 2021:

Lgh 2 Li Zhi Jie & Lui Li 2021-02-19
Lgh 14 Inger & Lars-Johan Lunqvist  2021-09-01
Lgh 20 Joachim Bäckström  2021-06-01
Lgh 29 Moa & Rikard  Kraméus  2021-03-01

Föreningen äger själv en 3:a i uppgång A, som hyrs ut till marknadshyra.
 
Fastigheten och tomtområdet

Under verksamhetsåret har löpande underhåll utförts i normal omfattning. 
Reparation och underhåll under 2021 uppgår till 48.164:-.
 
Ekonomisk ställning och resultat
 
Under räkenskapsåret har uppstått ett överskott på 248.704,45:-. Styrelsen föreslår, att årets överskott 
balanseras i ny räkning.
 
Resultatet av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid året utgång 
framgår av resultat- och balansräkningen.
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