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Styrelsen för Bff Gulmåran i Hildedal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, vilket är
föreningens tredje verksamhetsår.

Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom parantes avser föregående år.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i Föreningens hus
upplåta lägenheter under nyttjanderätt utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i
anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller
lokal.

Föreningens fastighet
Föreningen förvärvade 2005-11-18 fastigheterna Tuve 15:205, Tuve 15:206 och Kvillebäcken 53:13
Göteborgs kommun.

Föreningen har 2006-03-07 blivit lagfa~n ägare till fastigbeternzL

Föreningen har tecknat avtal med JM AB (entreprenören) för uppförande av föreningens hus. Föreningens
fastigheter består av 36 kedjehus i 1-2 våningar med totalt 38 bostadsrätter. Den totala beytan är 4 250 mL

Fastigheten är fullvärdsförsäkrad hos Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.

Ekonomisk förvaltning!
Föreningen har tecknat avtal med JM AB om ekonomisk förvaltning under perioden 2007 07 01 - 2008 12-31.

Ekonomisk plan
Styrelsen har upprättat ekonomisk plan för föreningen och denna har registrerats av Bolagsverket 2005-12-
06. Tillstånd att upplåtn bostadsrätt erhölls av Bolagsverket 2005-124)7.

Föreningens ekonomi!
Föreningens långsiktiga lån!
Föreningens fastighetslån är placerade till Följande villkor:

Byggnadskreditivet är inlöst i sin helhet 2007-06-29.

Avräkning mot entreprenören!
Slutligt anskaffningsvärde för föreningens fastighet uppgår till 105 090 000 kr, varav mark 17 000 000 kr.

Avräkningstidpunkt har fastställts till 2007-07-01. Entreprenören har svarat för föreningens kostnader samt uppburit intäkter fram till 
avräkningstidpunkten i enlighet med entreprenadkontraktet.



Fastighetsskatt!
Fastigheten Färdigställdes 2007 och har deklarerats som färdigställd. Fastigheten kommer 
troligen att åsättas värdeår 2007. Entreprenören svarar för fastighetsskatt avseende bostäder 
t.o.m, värdeåret samt För lokaler t.o.m, avräkningstidpunkten.

Fr.o.m. 2008 ersätts fastighetsskatt för bostäder med fastighetsavgift per bostadslägenbet. Lägenheterna är
efter värdeåret helt befriade från fastighetsavgift i fem år därefter belastas de med halv fastigbetsavgift år
sex - tio och fr.o.m. år elva med full fastighetsavgift. Fastigbetsavgiften för småhus uppgår 2008 till 6 000
kr per småhus, dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet. Avgiften kommer att indexeras genom att
kuytas till inkomstbasbeloppet.

Räntebidrag!
Föreningen har 2007-03-16 valt statttidpunkt för bindning av den femåriga ffintan till en subventionsränta på 4,07 procent.

Räntebidrag har lämnats med 20 procent av ett bestämt bidragsunderlag (=35 015 000 kr) 
multiplicerat med subventionstäntan under 2007. Räntebidragen minskas och avvecklas 
successivt under en femårsperiod till 2012. Under 2008 utgår bidrag med 14 procent av 
bidragsunderlaget multiplicerat med subventionsräntan.

Förenings frågor
Föreningen hade 68 medlemmar vid årets slut.

lnflyttningen i föreningens fastighet påbörjades under september 2006 och avslutades under mars 2008.
Samtliga bostadsrätter i föreningen var upplåtna vid årets slut. Under året har 3 (0) överlåtelser skett.

Antalet anställda
Under året har föreningen inte haft några anställda.

Verksamhet under året!
Styrelsen har under räkenskapsåret beslutat att ändra principen for avskrivning på föreningens byggnader.!
Den nya principen utgår från byggnadernas bedömda nyttjandeperiod. Styrelsen har bedömt 
nyttjandeperioden till 10O år. Byggnaderna kommer att skrivas av enligt en progressiv plan under dessa 
1130 år. Föreningen kommer att tillämpa den nya avsktivningsprincipen fr.o.m, räkenskapsåret 2008.

Under året har föreningen anordnat en gemensam "städdag" med främsta syfte att medlemmarna skulle lära känna varandra 
bättre. Majoriteten av föreningens medlemmar deltog i aktiviteten.

Styrelsen har drivit frågan om medlemmarna skulle överta en del av de lån på 44 miljoner som föreningen
har. I december anordnades ett första informationsmöte angående detta. Till denna information bjöd
styrelsen in representanter ifrån Nordea för att kunna visa hur medlemmarnas ekonomi skulle kunna
påverkas av detta.

Styrelsen har dessutom tagit fram trivselregler som ett komplement till föreningens stadgar.



Planerad verksamhet för kommande år
Extra stämma avseende omstruktarefing av föreningens lån är planerad till i slutet av februari. Vidare
kommer även styrelsen att arbeta med hur föreningens ekonomi ska förvaltas när avtalet med JM går ut,
även hur fel och garantiåtgärder ska hanteras efter gamntiperiodens slut.

Styrelse
Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma 2007-06-04 haft följande sammansättning :

Vid stämman avgick Bo Ivarsson, Ungemar Bli~n, Marie Sjölander och Håkan Nilsson ur styrelsen.

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening.

Styrelsen har under året hållit 9 (3) st protokollf6rda sammanträden. Under året har 0 (0) extra
föreningsstämma hållits.

Revisorer
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig Peter Larsson

Valberedning
Birgitta Jonsson
Rikard Strand

Föreningens stadgar
Föreningens stadgar har registrerats hos Bolagsverket 2005-10-04.

Avsättning lin yttre fond
Avsättning till föreningens fond for yttre underhåll skall göras årligen med minst 30 kr/m2 lägenhetsyta, i
enlighet med föreningens stadgar. Fonderade medel avser att bidraga till yttre underhåll på fastigheten.

Resultatdisposition
Till föreningsstämmans förfogande står följande resultat:













Mats 
Göthberg 
Ordförande Ida Wärmefors Norrby Frida Fogelmark

Vår revisionsberättelse har avgivits 2008!
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Larsson
Auktoriserad revisor


