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Styrelsen f"r Ulvsunda Villa garef"rening f!r h rmed avge !rsredovisning f"r r kenskaps!ret 2020.
#rsredovisningen r uppr ttad i svenska kronor, SEK. Om inte annat s rskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser f"reg!ende !r.

F!rvaltningsber"ttelse
Verksamheten
Allm nt om verksamheten
F"reningens verksamhet har f"ljt de intentioner som diskuterades p! !rsm"tet.
Medlemmar
Antalet medlemmar r 136 st av totalt 251 st villafastigheter i omr!det.
Styrelsesammantr"den
P! grund av r!dande pandemi har inga formella styrelsem"ten h!llits.
F!reningsm!ten
Senaste !rsm"te h"lls den 14 mars 2019.
Gruppen f!r trafikfr#gor
Gruppen har under !ret best!tt av John Lodin, #sa Wennblom
#tg rdsomr!den: trafiksignaler, "verg!ngsst llen, barns kerhet, skyltning, parkeringsfr!gor, gupp,
h ckar, information om st ddagar samt eldningsdagar. Gruppen bevakar l"pande Ulvsunda slotts planer
f"r bebyggelse, framf"rallt ur ett trafikperspektiv.
Gruppen f!r milj!- och naturv#rd
Gruppen har best!tt av Thomas Magnusson.
#tg rdsomr!den: $versyn av lekparker, parksoffor, belysningsfr!gor, slyr"jning, allm n trivsel i
omr!det.
Gruppen f!r S"kerhetsfr#gor
H!kan Pettersson och John Lodin har bevakat detta omr!de under !ret.
H!kan har svarat f"r kontakten med polisen om s kerhetsfr!gor och John har sett till att information g!tt
ut till f"reningens medlemmar via hemsidan vid exempelvis inbrott i omr!det. Polisen skickar
regelbundet rapporter om bostadsinbrotten i Bromma till huvudkontaktpersonerna f"r Grannsamverkan.
F"reningen l gger in dessa rapporter p! v!r hemsida.
%ven uppgifter om inbrott fr!n medlemmarna l ggs upp. Det r styrelsens f"rhoppning att de som f!r
denna information f"r den vidare till medlemmar som saknar internetanslutning. Det r ocks! m"jligt att
prenumerera p! rapport om inbrott via SMS.
Villaf"reningen r en av sponsorerna till f"reningen Grannst"d Bromma som till fots eller med bil
patrullerar i hela Bromma. Vi har f"r 2020 beslutat om ett st"d p! 1 000 kr att betalas ut under 2022.
F"reningen har sitt s te i Stockholm.
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V sentliga h ndelser under r kenskaps!ret
P! grund av Coronapandemin fick !rsm"te 2020 st llas in och f"reningens verksamhet har i princip varit
vilande under !ret. Styrelsen tog i b"rjan av 2020 initiativ till att bist! f"reningens medlemmar med
exempelvis matink"p f"r de som inte hade m"jlighet att sj lva handla p! grund av restriktioner och
smittorisk.

Fler#rs!versikt (Tkr)
Nettooms ttning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2020
14
4
91,8

2019
9
-2
94,2

2018
9
-2
70,1

2017
10
2
98,9

F"reningens resultat och st llning i "vrigt framg!r av efterf"ljande resultat- och balansr kning med noter.
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

13 600
-1
13 599

9 380
34
9 414

-9 458
-9 458
4 141

-11 330
-11 330
-1 916

Resultat efter finansiella poster

4 141

-1 916

Resultat f!re skatt

4 141

-1 916

4 141

-1 917

Resultatr"kning

Not

F!reningens int"kter
Medlemsavgifter
Nettooms ttning
Summa f!reningens int"kter
F!reningens kostnader
$vriga externa kostnader
Summa f!reningens kostnader
R!relseresultat

rets resultat

1
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2020-12-31

2019-12-31

Kortfristiga fordringar
$vriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

2 300
2 300

0
0

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa oms"ttningstillg#ngar

26 504
26 504
28 804

23 663
23 663
23 663

SUMMA TILLG NGAR

28 804

23 663

22 300
4 141
26 441

24 217
-1 917
22 300

1 363
1 000
2 363

1 363
0
1 363

28 804

23 663

Balansr"kning

Not

TILLG NGAR
Oms"ttningstillg#ngar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid r kenskaps!rets b"rjan
#rets resultat
Eget kapital vid r"kenskaps#rets slut
Kortfristiga skulder
$vriga skulder
Upplupna kostnader och f"rutbetalda int kter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Redovisnings- och v"rderingsprinciper
Allm"nna upplysningar
#rsredovisningen r uppr ttad i enlighet med !rsredovisningslagen och Bokf"ringsn mndens allm nna
r!d (BFNAR 2016:10) om !rsredovisning i mindre f"retag.

Not 1 F!reningskostnader
Hemsida
Grannst"d Bromma
Sammantr den styrelsen
F"reningsst mma
Bankkostnader

2020

2019

2 427
1 000
2 644
2 432
955
9 458

2 278
1 310
0
6 988
754
11 330

Resultat- och balansr kningen kommer att f"rel ggas p! !rsst mma f"r fastst llelse.
Bromma

Anna Ranow
Ordf"rande

John Lodin

Emil Hedberg

#sa Wennblom

H!kan Pettersson

Thomas Magnusson

Min revisionsber ttelse har l mnats

Gun Weckman
Revisor

