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Styrelsen avger härmed foljande årsredovisning for räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-3I.
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7696t3-s586
Årsredovisn ing 2016

Förvaltnin gsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Föreningen har till ändamål att frámja medlemmars ekonomiska intressen genom att i foreningens hus
upplåta bostadsrättslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.

Föreningen har registrerats hos Bolagsverket
Föreningen registrerade s 2005-12-13.

À.kta.förenins
Föreningen är en äkta bostadsrättsförening.

Fastiqheten
Föreningen äger och förvaltar fastigheten Sjöstöveln 5 på adressema Folkparksvägen 174 och 178 i
Hägersten. Föreningen har 60 lägenheter om totalt 4 9I4kvm och I lokal om 10 kvm.

SamfÌillighetsfijreninqar och qemensamma anläqgninqar och utrvmmen

Föreningen är delägare i Sjöstövelns SFF (GA1) som registrerades hos LantmäterieT2010-12-29.
Föreningens andel uppgår tillS%. Övriga delägare är Sjöstöveln2,3 och4. I samfälligheten förvaltas i
huvudsak kör- och gångvägar lor tillfarter och passager samt anordningar och installationer for
avvattning och belysning. Anläggningen är belägen inom fastighetema Sjöstöveln 2,3 och 4.

Föreningen àr àven delägare i Solberga Gård SFF (GA2) som registrerades hos Lantmäteriet2010-07-14.
Föreningens andel är 23o/o. Övriga delàgare är Sjöstöveln 2 och 4. I samfiilligheten ingår gästparkering,
garage, gård, poolanläggning, gemensamhetslokal, gästlägenhet, sopsug, sopsofteringsrum och
vattenserviceledning. Anläggningama àr belägna inom fastigheterna Sjöstöveln 2 och 4. Andelstal for Brf
Avenboken I ar 23o/o.

Föreningen är också delägare i GA3 avseende vattenserviceledning från undercentral samt spill- och
dagvattenledning. Undercentral inkl tekniska anordningar for utrymmets drift, värmeväxlarenhet och
energimätare flor totalforbrukning samt gemensamt utnytdade tekniska anordningar for driften av dessa.
Deltagande fastigheter är Sjöstöveln 4 och 5. Andelstal for Brf Avenboken lar 61,9o/o.

Förscikrins
Fastigheten är forsäkrad ho s Länsftirs äkringar Stockho lm.

Styrels ens s ammans ättning

Eva Bergstrand
Håkan Sköldehammar
Annette Nicolson
David Abresparr
Anders Axnér
Anders Enström
Eli Kalo

Ordftirande
Vice Ordförande
Sekreterare
Ekonomiansvarig
Ledamot
Suppleant
Suppleant
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Ekonomisk forvaltning
Teknisk forvaltning
Städning
TV
Bredband
Serviceavtal hissar
Hissinspektion

,{rsredovisning20I6

Valberedning
Sten Falk och Sven Wingshand.

Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas två i forening av ledamöterna.

Revisorer

Anna Stenberg Auktoriserad revisor Mazars SET

S ammantr äden o ch s t-vrels emö t en
Ordinarie foreningsstämma hölls 2016-05-17 . Styrelsen har under verksamhetsåretet haft 10
protokollforda sammanträden.

Medlemsinformation
Antalet medlemmar vid räkenskapsårets början var 9l st. Tillkommande medlemmar under året var 8 och
avgående medlemmar under året var 10. Vid räkenskapsårets slut fanns det 89 medlemmar i foreningen.
Det har under året skett 5 överlåtelser.

Avtal med leverantörer

Conzignus Hem och Fastighet AB
,{kerlunds
Städpoolen
ComHem
Ownit
Kone
Inspecta

Ovri g v erks amhets in-formation
Filterbyte gjordes i samtliga lägenheter 2016-05-21

Spolning av avloppsrören gjordes vecka l8 och samtliga lägenheter har fãtt alla våtenheter spolade.

Vi planerade att ha december som avgiftsfri månad men tyvärr meddelade vi Hem och fastighet försent.
Januari 2017 blev istället avgiftsfri och detta påverkar resultatet med 332 000.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Ekonomi
Tngen avgiftshöjning 201 6. I Inder året har en extra amortering på 500 tkr gjorts.
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Flerårsöversikt

Nettoomsättning
Resultat efter fin. poster
Soliditet, %
Yttre fond
Taxeringsvärde
Bostadsyta, kvm
Årsavgift per kvm bostadsrättsyta, kr
Lån per kvm bostadsyta, kr
Genomsnittlig skuldränta, %
Belåningsgrad, o/o

20ts-t2-31
Disp av foreg

års resultat
Disp av

övriga poster

Årsredovisning 2016

2016-t2-3t

2016
4 401
I 453

65
r 544

87 337
4 914

824
11s19

0,42
34,92

2015
4 088

873
65

| 42r
85 232
4 914

821
tr 622

l,l0
34,88

2014
4 3tl

s06
64

r 299
85 232
4 9t4

808
II 997

2,36
35,93

2013
4 3tr

323
63

I 176
85 232
4 914

808
t2 354

2,89
36,97

Soliditet o/o deftnieras som: Justerat eget kapital I totalt kapital
Belåningsgrado/o definieras som: fastighetslån / bokftirt värde fijr byggnad och mark

Förändringar i eget kapital

Insatser
Upplåtelseavgifter
Fond, yttre underhåll
Balanserat resultat
.Å.rets resultat

32 839
69 991
I 421
T 6T7

873
873

-873

123
-t23
| 453

32 839
69 991
I 544
2 367
| 453

Egd kapital 106741 0 I 453 108 1g1

Förslag till disposition
Till floreningsstämmans forfogande står foljande medel

Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt

Styrelsen foreslår att medlen disponeras enligt foljande
Reservering fond flor yttre underhåll
Balanseras i ny räkning

2 367
I 4s3
3 820

172

3_613
3 820

Föreningens ekonomiska ställning och resultat
Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av foljande resultat- och balansräkning samt
tilläggsupp lysningar. w
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Resultaträkning

Rörelseintäkter

,4.rsredovisning20l6

Not

I

2016-01-01 -
2016-12-31

2015-01-01 -
2015-t2-31

Nettoomsättning
Rörelseintäkter

4 401
1

4 088
-0

S.¡mma rördsdntäkter 4402 4 088

Rörelsekostnader
Driftskostnader
Övriga extema kostnader

Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

2-4 -t 737
-r36
-105
- t55

-t 602
-t23
-n7
-733

5

6

Summa rördsekoSnader -2710 -2575

Rörelseresultat

Finansiella poster

1 s13| 691

Ränteintäkter och liknande resultaþoster
Räntekostnader och liknande resultaþoster

0
-239 -640

0

7

Summa finansidla poSer 238 -640

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

I 4s3

I 453

s73

873

619

9
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Balansräkning

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggnin gstillgångar

,4.rsredovisning 2016

Not 2016-12-31 2015-12-31

Byggnad och mark
Maskiner och inventarier

8

9

162 t22
20

162 830
45

Srmma materi d la anl äggni ngSi I I gångar 162142 162875

Summa anl äggni ngSi I I gån gar

Omsättningstillgån gar

Kortfristiga fordrin gar

162142 162875

Kund- och avgiftsfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10

11

60
I 618

226

18

2 907
235

9r mma kortf ri Si ga fordri n gar 3 159 19M

Kassa och bank
Kassa och bank 69 69

S.rmma kassa och bank 69 69

Summa omsättn i n gSi I I gån gar

Summa tillgångar

3228

165370 164848

1 973
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Balansräkning

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Ärsredovisning 2016

Not 2016-12-31 2015-12-31

Medlemsinsatser

Fond fiir yttre underhåll

102 830

I s44
102 830

I 42r

S.rmma bundd egd kapital 1M374 1M251

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

Årets resultat

2 367

I 4s3
r 6t7

873

S.rmma fritt egd kapital 3 820 2490

Summa egd kapital

Långfristiga skulder

108 1% 106741

Skulder till kreditinstitut T2 56 543 57 r03
Srmma långfriSiga skulder 56 543 57 103

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder

Skatteskulder

Övriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och ftirutbetalda intäkter 13

IJ

t99
123

22

215

t7
229

122

24

6r0
St¡mma kortfristi ga skul der 633 1 003

Summa eget kapital och skulder 165 370 164 848
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Hyresintäkter, p-platser
Intäktsreduktion
Ärsavgifter, bostäder
Övriga intäkter

Årsredovisning2016

Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper
,4.rsredovisningen flor Brf Avenboken t har upprättats enligt.Årsredovisningslagen och
Bokfloringsnämndens allmänna råd 2016:10, Årsredovisning i mindre foretag.

Redovisning av intäkter
Intäkter bokfors i den period de avser oavsett när betalning eller avisering skett.

Anläggnin gstillgån gar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Byggnader
och inventarier skrivs av linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden. Avskrivningstiden grundar
sig på bedömd ekonomisk livslängd av tillgången.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnad 0,5 o/o

Fastighetsflorbättringar l0 %
Maskiner och inventarier 13,78 o/o

Markvärdet är inte loremål för avskrivning. Bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning.
Föreningens fînansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. I de fall tillgången på
balansdagen har ett lägre värde än anskaffningsvärdet sker nedskrivning till det lägre värdet.

Omsättningstillgån gar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Föreningens fond för yttre underhåll
Reservering till floreningens fond for yttre underhåll ingår i styrelsens forslag till resultatdisposition. Efter
att beslut tagits på foreningsstämma sker överforing från balanserat resultat till fond flor yttre underhåll
och redovisas som bundet eget kapital.

Fastighetsavgift
Föreningen har värdeår 2007 ochbetalar därmed halv fastighetsskatt om 634 SEK per lägenhet.

Not 1, Rörelseintäkter 2016

30s
0

4 049
48

2015
326

-JJ¿

4 036
58

S.rmma 4402 4 088

Not 2, Fastighetsskötsel 2016 20ts
Besiktning och service
Städning och fastighetsskötsel

51

129
38
96

fumma 181 1U
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Not 3, Taxebundna kostnader

Ä.rsredovisning2016

2016 2015

Fastighetsel
Sophämtning
Uppvärmning
Vatten

44
76

400
75

50
73

415
72

Summa 595 610

Not 4, Ovriga driftskostnader 2016 20r5
Bredband
Fastighetsflorsäkringar
Fastighetsskatt
Kabel-TV
Samfiillighet
Underhåll

7l
47
6l
56

6tr
116

75
46
62
55

551

69

Summa 962 857

Not 5o Övriga externa kostnader 2016 2015

Förbrukningsmaterial
Kameral forvaltning
Revisionsarvoden
Övriga forvaltningskostnader

10

57

39

30

7
56

36
24

S.rmma 136 123

Not 6o Personalkostnader 20t6 2015

Sociala avgifter
Styrelsearvoden

25
80

28

90

S.rmma 105 117

Not 7, Räntekostnader och liknande resultatposter 2016 2015

Räntekostnader avseende skulder till kreditinstitut
Övriga räntekostnader

237 640
0I

Summa 239 640

ffi
s
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Not 8o Byggnad och mark

,Â,rsredovisning 2016

2016-12-3t 2015-12-31

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående ackumulerad avskrivning
Å.rets avskrivning
Utgående ackumulerad avskrivning

Utgående restvärde enligt plan
I utgående restvrirde ingår mark med

Taxeringsvärde

t64 887

164 887

-2 057

-707
-2 764

162 122
28 666

164 887
164 887

-1349
-707

-2 057

162 830
28 666

Taxeringsvärde byggnad
Taxeringsvärde mark

65 337
22 000

64 432
20 800

Srmma 87 337 85232

Not 9, Maskiner och inventarier 2016-12-31 20ts-t2-31

Ingående ackumulerat anskaffningsvärden
Utgående ackumulerat anskaffningsvärden

Ingående ackumulerad avskrivning
Avskrivningar
Utgående ackumulerad avskrivning

Utgående restvärde enligt plan

Not 10o Övriga fordringar

186
186

-r4t
-26

186

186

- 115

-26
-167 -t4l

2016-12-31 2015-12-31

--
45n

Klientmedelskonto
Skattekonto
Övriga fordringar

2 895
11

0

1 615
0
4

S.rmma 2907 1 618

ffi
Þ
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Not 1L, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

,4.rsredovisning20I6

2016-12-3t 2015-t2-31
Bredband
Försäkringspremier
Förvaltning
Kabel-TV
Vatten
Övriga forutbetalda kostnader och upplupna intäkter

18

8

15

T4

22
1s8

18

0
4
4
0

I
1

180

S.rmma 235 226

Not 12, Skulder till kreditinstitut
Ränteändringsdag Räntesats

20r6-t2-3r
Skuld

2016-12-3r
Skuld

20r5-t2-3r
Nordea Hypotek
Nordea Hypotek
Nordea Hypotek
Nordea
Nordea

20t7-09-09
20t7-tl-r3
2017-03-16
20t6-01-19
20t6-01-28

0,33 yo

0,4 0/o

0,I9 o/o

3,05 yo

0,68 0/o

24 438
17 864
1,4 3t3

24 938
17 864

4 647
9 670

Summa 56 615 57 120

Vørav amorteras inom 12 månader

Not 13, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

/5

2016-12-3t 2015-12-31
Beräknat revisionsalode
EI
Förutb etalda avgift erlhyror
Löner
Sociala avgifter
Uppvärmning
Utgiftsräntor

20
4

26
80
25
43

t7

20
4

364
80
25
69
48

Srmma 215 610

w
B
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Not L4, Ställda säkerheter 2016-12-31

Årsredovisning2016

2015-t2-31
Totalt uttagna pantbrev 62 000 62 000

Summa 62 000 62 000

Underskrifter

Ort datum
to {)õ-[

4,\.r^^
Eva
Ordforande

Annette Nicolson
Sekreterare

/j-:I
Anders Axnér
Ledamot

I

o

Håkan Sköldehammar
Vice Ordforande

Abresparr
Ekonomiansvarig

C

revisionsberättelse har lämnats Q0l7 - 6 lz
%

Stenberg
Revisor
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MAZARS

REVISIONSBERATTELSE

Till ftireningsstämman i Brf Avenboken I
Org. nr 769613-5586

Râpport om årsredovisningen

Uttølønden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen ÍÌir Brf
Avenboken 1 förår2016.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 3l
december 20 1 6 och av dess finansiella resultat Ítir året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens öwiga delar.

Jag tillstyrker därftir att föreningsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen.

Grund ftir uttølanden
Jag har utört revisionen enligt Intemational Standards on
Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Jag är oberoende i fürhållande till ftireningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i öwigt fullglort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund ftir mina uttalanden.

Styrelsens ønsvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även ftir den intema
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen ftir
bedömningen av föreningens ftirmåga att forts¿itta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
{tirhållanden som kan påverka ftirmågan att fortsätta verksam-
heten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att
aweckla verksamheten.

Revísorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utftirs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund
av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använderjag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

¡ identifierar och bedömerjag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utftir gransknings-
åtgärder bland annat utiÍiån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga Ítir
att utgöra en grund ftir mina uttalanden. Risken ftir att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till fitljd av oegentligheter
är högre än ftir en väsentlig felaktighet som beror på fel,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktli ga utelämnanden, felakti g information
eller åsidosättande av intem kontroll.

¡ skaffarjag mig en förståelse av den del av ftireningens
intema kontroll som har betydelse för min revision ftir att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
till omständighetema, men inte Íìir att uttala mig om
effektiviteten i den interna kontrollen.

o utvärderarjag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

. drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
füreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet ftir revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att en fürening
inte längre kan fortsätta verksamheten.

¡ utvärderarjag den övergripandepresentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland
rupplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionema och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de betydande brister i den intema
kontrollen som jag identifierat.

Þ

1 Praxity',
MEMEER."
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MAZARS

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalønden
Utöver min revision av årsredovisningen harjag även utftirt en
revision av styrelsens förvaltning för Br[ Avenboken 1 frir år
20 I 6 samt av förslaget till dispositioner beträffande ftireningens
vinst eller ftirlust-

Jag tillstyrker att füreningsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i ftirvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund ft)r uttalønden
Jag har utört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Jag är oberoende i ftirhållande till Brf Avenboken 1

enligt god revisorssed i Sverige och har i öwigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund ftir mina uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret fär frjrslaget till dispositioner
beträffande ftireningens vinst eller ftirlust. Vid ftirslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
utdelningen är fürsvarlig med hänsyn till de krav som
föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storlekeh av ftireningens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i öwigt.

Styrelsen ansvarar ör föreningens organisation och
förvaltningen av ftireningens angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska
situation och att tillse att ftireningens organisation är utformad
så att bokftiringen, medelsftirvaltningen och füreningens
ekonomiska angelägenheter i öwigt kontrolleras på ett
betryggande sätt.

Revisorns unsvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende:

¡ friretagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
ftirsummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
füreningen, eller

. på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen,
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska ftireningar,
årsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mål beträffande revisionen av ftirslaget till dispositioner av
ftireningens vinst eller ftirlust, och därmed mitt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om fÌirslaget är
förenligt med bostadsrättslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
frir att en revision som utftirs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller ftirsummelser som kan
füranleda ersättningsskyldighet mot ftireningen, eller att ett
ftirslag till dispositioner av ftireningens vinst eller förlust inte är
förenligt med bostadsrättslagen.

Som en del av en revision enli$ god revisionssed i Sverige
använderjag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
ftirvaltningen och ftirslaget till dispositioner av ftireningens vinst
eller ftirlust grundar sig främst på revisionen av räkenskapema.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utftirs baseras på
min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär attjag fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och ftirhållanden som är väsentliga ftir
verksamheten och där avsteg och överhädelser skulle ha särskild
betydelse für Ítireningens situation. Jag går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens
ftirslag till dispositioner beträffande frireningens vinst eller
fürlust harjag granskat om fürslaget är förenligt med
bostadsrättslagen.
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