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Styrelsen för Ulvsunda Vitlaägareförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltni ngsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Styrelsen har under året bestått av 6 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.
Medlemmar
Antalet medlemmar (familjer alt hushåll) uppgår till ca 158. Medlemsantalet har ökat.
Styrelsesammanträden
Styrelsen har under året som gått haft 2 möten.
Föreningsmöten
Utöver årsmötet har inga föreningsmöten hållits.
Gruppen för trafikfrågor
Gruppen består av John Lodin, Åsa Wennblom och Örjan Eriksson
Åtgärdsområden: trafiksignaler, övergångsställen, barnsäkerhet, skyltning, parkeringsfrågor, gtipp,
häckar, information om städdagar samt eldningsdagar. Gruppen bevakar löpande Utvsunda slotts planer
för bebyggelse, ur ett trafikperspektiv. Föreningens önskemål kring ttyggare övergångställe på
Ulvsundavägen har åtgärdats av kommunen, vilket var ett av de viktigaste identifierade målen.
Gruppen för miljö- och naturvård
Gruppen har bestått av Håkan Lundberg och Lennart Ibsonius
Åtgärdsområden: Översyn av lekparker, parksoffor, belysningsfrågor, slyröjning, allmän trivsel i
området. Slyröjning har under det gångna året inte gjorts. Kvartsår att föreningen kan hjälpa till med
beställning av härntning av grenarna.
Gruppen för Säkerhetsfrågor
Håkan Pettersson och John Lodin har bevakat detta specialområde under året.
De har svarat för kontakten med närpolisen om säkerhetsfrågor och sett till att information gått ut till
föreningens medlemmar vid t.ex. inbrott i området.
Närpotisen skickar kontinuerligt rapporter om bostadsinbrotten i Bromma till huvudkontaktpersonema
för Grannsamverkan. Föreningen lägger in dessa rapporter på hemsidan. Aven uppgifter om inbrott från
medlemmarna läggs upp. Det är styrelsens förhoppning att de som får denna information för den vidare
till de medlemmar som saknar internetansltitning. Det är också möjligt att prenumerera på rapport om
inbrott via sms.
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Villaföreningen är en av sponsorema till Grannstöd i Bromma, som drivs av en ideell förening. Denna
fören ings ändamål är att per bil och till fots patrullera i Bromma med syfte att förebygga brott, samt att
observera och till polis, myndigheter och andra rapportera behov av insatser för att öka tryggheten i
boendemiljön.
Det inträffade flera inbrott under året.
information till medlemmarna
Information läggs ut om inbrott på föreningens hemsida kontinuerligt. www.ulvsunda.org
För mer omfattande information, t ex kallelse till årsmöte etc delar vi ut brev till alla inom området. För
mer fortlöpande information använder vi medlemmarnas e-post adresser. E-postlistan uppdateras
kontinuerligt.
Ovrigt
Verksamheten har under året som gått rullat på bra. fokusområdet har varit lokala trafikfrågor samt och
arbete har även ägnats åt att förbättra kommunens parkvård i området.
Styrelsearbetet har under året 2015 fungerat tillfredställande. Denna verksamhetsberättelse är dock
slutberedd i efterskott.

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst

disponeras så att
i ny räkning överföres

1 774
1 274
3 04$

3 048
3 04$

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.
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Ulvsunda Villaägarefdren ing
Org.nr 802003-6268
2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

Rörelseintäkter, Jagerförandringar m. m.
Nettoomsällning
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

10365
10 365

11130
11130

Rörelsekostnader
Övriga extema kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

-9 091
0
-9 091
1 274

-7 662
0
-7 662
3 468

Resultat efter finansiella poster

1 274

3 46$

Resultat före skatt

1 274

3 46$

Årets resultat

1 274

3 46$

Resultaträkning

Not

1
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Ulvsunda Villaägareförening
Org.nr 802003-6268
2015-12-31

2014-12-31

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

27 378
27 37$
27 37$

25 765
25 765
25 765

SUMMA TILLGÅNGAR

2737$

25765

23 990
23 990

23 990
23 990

1 774
1 274

-1 694
3 468

3 048
27 03$

1 774

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital
fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

25 764

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och fZ5rutbetalda intäkter

238
101
1

0
0

Summa kortfristiga skulder

340

1

27378

25765

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Ulvsunda Villaägareffirening
Org.nr 802003-6268

Noter
Not Specifikation av sammanslagna resultatposter
2015-12-31

2014-12-31

325
000
911
404
452
9092

2 405
0
1 417
3 387
453
7662

2
1
1
3

Kemsida
Grannstöd Bromma
Sammanträden styrelsen
Bolagsstämma/års- eller föreningsstämma
Bankkostnader

Resultat- och balansräkningen kommer all föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Bromma den 22 februari 2017

Håkan Lundberg

John Lodin

3jiil Hedberg

/

/

1,
ksa Wennblom

Örjan Eriksson

Min revisionsberättelse avviker från standardutformningen och har lämnats

Per Östlund
Revisor

L1rJ

23J }.

Till Årsmötet i Ulvsunda villaägareförening

Org.nr: 802003-6268

Jag har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning flir år 2015 i
Ulvsunda villaägareförening. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna
och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval
av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Revision iimefattar att
granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingama.
1 revisionen ingår också att pröva redovisningsprincipema och styrelsens tillämpning av dem
samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen eller någon
styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut.
Årsredovisningen är inte upprättat inom den tidsrarn som anges i föreningens stadgar.
Jag anser att vår revision ger oss rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar resultatet enligt förslaget i
verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Bromma 2017-03-08

Per Östlund
Revisor

