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ORDLISTA

ÅRSREDOVISNING

En bostadsrättsförening är enligt bokföringslagen

skyldig att för varje år upprätta en årsredovisning i

enlighet med årsredovisningslagen. En årsredovis

ning består av en förvaltningsberättelse, en resultat-

räkning, en balansräkning samt en notförteckning.

Av notförteckningen framgår vilka redovisnings

och värderingsprinciper som tillämpas samt detalj-

information om vissa poster i resultat- och balans-

räkningen.

FÖRVALTNINGSBERÄTrELSEN

Förvaltningsberättelsen talar om verksamhetens art

och inriktning och beskriver till exempel fastigheten,

utfört underhåll under året, avgifter och ägarför

hållanden, det vill säga antalet medlemmar med

eventuella förändringar under året samt vilka som

haft uppdrag i föreningen. Även väsendiga händelser

i övrigt under räkenskapsåret och efter dess utgång

fram till dess årsredovisningen upprättas ska tas

med, liksom viktiga ekonomiska förhållanden som

ej framgår av resultat- och balansräkningen. Även
förväntad framtida utveckling kan belysas kort i

förvaltningsberättelsen.

Fön’altningsberättelsen ska innehålla styrelsens

förslag till föreningsstämman om hur vinst eller

förlust ska behandlas.

RESULTATRÄKNINGEN

Resultaträkningen visar vilka intäkter och kostnader

föreningen har haft under året. Intäkter minus

kostnader är lika med årets överskott eller under

skott.

För en bostadsrättsförening gäller det inte att få

så stort överskott som möjligt, utan istället att anpassa

intäkterna till kostnaderna. Med andra ord ska

årsavgifterna beräknas så att de täcker de kostnader

som förväntas uppkomma och dessutom skapa

utrymme för framtida underhåll. Föreningsstämman

beslutar efter förslag från styrelsen hur resultatet

(överskott eller eventuellt underskott) ska hanteras.

AVSKRIVNINGAR

Avskrivningar representerar årets kostnad för

nyttjandet av föreningens anläggningstillgångar,

det vill säga byggnader och inventarier. Anskaff

ningsvärdet för en anläggningstillgång förcLelas på

tillgångens bedömda nyttjandeperiod och belastar

årsresultatet med en kostnad som benämns avskriv

ning.
1 not till byggnader och inventarier framgår

även den ackumulerade avskrivningen, det vill säga

den totala avskrivningen föreningen gjort Linder

årens lopp på de byggnader och inventarier som
föreningen äger.
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HSB Bostadsrättsförening

Basilikan i Örebro

KALLELSE ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

HSB bostadsrättsförening Basilikan, kallar härmed till ordinarie föreningsstämma

DAG torsdag 3 maj 2018

TID 18.00

PLATS Sörbykyrkans församlingslokal

Föreningen bjuder på smörgåstårta och kaffe.

OBS! Antagande av nya stadgar, andra beslut.

Välkommen!

Styrelsen

Jag/vi kommer till bostadsrättsföreningens föreningsstämma torsdag 3 maj 2018

Namn Antal personer

OSA senast fredag 27 april 2018

Svarstalongen lämnas i Brf Basilikans postfack på Sellerivägen 1
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DAGORDNING ÅRSSTÄMMA

1. Stämmans öppnande

2. Val av stämmoordförande

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4. Förteckning över närvarande medlemmar/godkännande av röstlängd

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

6. Fastställande av dagordning

7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

8. Val av minst två rösträknare

9. Fråga om kallelse behörigen skett

10. Styrelsens årsredovisning

11. Revisorernas berättelse

12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

13. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen

14. Beslut ifråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

15. Fråga om arvoden samt principer för andra ekonomiska ersättningar för
styrelseledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts på
stämman

16. Beslut om antal styrelseleda möter och suppleanter

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

18. Presentation av HSB-ledamoten

19. Beslut om antal revisorer och suppleanter

20. Val av revisor och suppleant

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

23. Val av fullmäktige till HSB Mälardalens föreningsstämma

(En fullmäktig för varje påbörjat 150-tal medlemmar i föreningen)

24. Motioner från medlemmar enligt bilagor

25. Godkännande av föreningsstämmans beslut 2018-03-20 att anta nya normalstadgar för
bostadsrättsföreningen (de nya stadgarna bifogades till första stämmans kallelse).
Beslutet från den första föreningsstämman fattades med acklamation.

26. Övriga anmälda ärenden

27. Avslutning
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HSB bi-f Basilikan i Örebro
Org nr 769613-9984

ÅRSREDOVISNING

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Basilikan i Örebro får härmed lämna årsredovisning
för räkenskapsåret 2017-01-01—2017-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2017

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten
Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag (enligt inkomstskattelagen 1999:1229)
som har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta bostadslägenheter för
permanent boende och lokaler åt medlemmar till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed
främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningens stadgar registrerades 2015-04-27.

Föreningen, som har sitt säte i Örebro, äger fastigheterna Basilikan 10, Lagerbladet 2 och
Libbstickan 3 i Orebro som byggdes år 2007-2009.

På fastigheten finns 55 lägenheter fördelat på fyra hus med adresserna Sellerivägen 1 och 2
samt Kaprisvägen 1 och 2.

Föreningens 55 lägenheter fördelar sig enlig följande:

35st 3 ro k 81,0 m2
2Ost 4rok 104,0m2

Lägenhetsyta: 4 915 m2

Inom föreningen finns 54 p-platser med motorvärmaruttag.

Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade 1 Protector Försäkring där även bostadsrättstillägget
ingår.

Stadgeenlig fastighetsbesiktning har utförts 2017-05-29.

Fastighetsskötseln och den ekonomiska förvaltningen har under året skötts av HSB
Mälardalen. Föreningen har avtal med Telia gällande bredbandsanslutning.

De senaste åren har föreningen gjort följande större underhållsåtgärder och investeringar i
fastigheten:
Åtgärd År
Cykelförråd 2014j

1yL1,
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Underhåll och investeringar: Under året har grusytor fyllts på och dörrautomatik och
tröskelramper har installerats. Löpande underhåll gällande WS, motorvärmarutt:ag samt
ventilation har utförts. Målning av uteplatser har inte kunnat genomföras under 2017 bland
annat på grund av för hög fukthalt i träet.

Under 2018 ska målning av uteplatser samt löpande underhåll gällande WS och ventilation
genomföras. Under de närmsta åren ska bland annat gräsytor och buskar omplanteras,
träpanel bytas och målas, OVK-besiktning genomföras samt underhåll av lekplats.

Föreningen har en underhålisplan. Underhållsplanen har uppdaterats under hösten 2017.

Överföring till fond för yttre underhåll sker enligt fonderingsbehovet på 10 år. Årets
fonderingsbehov uppgår till 78 000 kronor. Från och med 2018 kommer avsättning till fond
för yttre underhåll ske enligt fonderingsbehovet på 30 år. Fonderingsbehovet 2018 uppgår
till 341 000 kr enligt underhållsplan.

Ekonomi: Föreningens banklån uppgår på bokslutsdagen till 40 198 315 kr. Under året har
föreningen amorterat 220 764 kr.

Föreningen har villkorsändrat ett lån från 2017-08-25 med ny ränta 1,04 % och löptid 2 år,
se vidare under not. Föreningen har ett lån som löper ut 2018-12-30, ränta 1,56 %.

Avgifterna var oförändrade inför 2017. Styrelsen har beslutat om en höjning på 2 °h inför
2018. Årsavgifterna uppgår efter höjningen till 712 kr/kvm (förbrukningsavgifter för el och
vatten tillkommer). Styrelsen bedömer att årsavgifterna behöver höjas med 2 % per år de
närmaste åren.

Föreningsinformation: Nyvalda styrelseledamöter har erhållit handledning för sitt uppdrag av
HSB Mälardalen. HSB Uppdraget, en tidning för HSBs förtroendevalda har utkommit med
fyra nummer under året. Styrelsen har också erhållit sju nummer av informationsbladet
Bostadsrättsföreningen. Bladet är utgivet av HSB Mälardalen. Delar av styrelsen har deltagit i
utbildningarna Grundläggande styrelseutbildning samt Att förstå en årsredovisning.
Utbildningarna har anordnats av HSB Mälardalen.

Styrelsen har under året sänt ut 10 nummer av informationsbladet “Basilikanytt” med aktuell
information samt specifik information angående rökfria fastigheter och hantering av farligt
avfall. Föreningen har en hemsida www.hsb.se/malardalen/basilikan samt en egen e
postadress brfbasilikan©hotmail.se. Hemsidan har under året skötts av Erik Skobowytsh
Okolot.

Föreningen har haft två städdagar den 7 maj samt 8 oktober som båda avslutades med
korvgrillning samt fika och utlottning av pris. Föreningen planerar att anordna en l0års-
jubileumsfest under 2019.

Under året har mattor i entréer bytts och nya tavlor i trapphusen satts upp. Nya stolar till
föreningslokalen och diverse trädgårdsredskap har även införskaffats. Avtalet med Kone
(hissar) har under året omförhandlats. Föreningen har även fått ersättning av byggföretaget
för vattenskador.J
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MEDLEMSINFORMATION
Ordinarie föreningsstämma hölls 2017-05-02 i Sörbykyrkans församlingslokal. På stämman
deltog 27 medlemmar, varav 22 röstberättigade.

Föreningen hade vid årets slut 85 (85) medlemmar varav HSB Mälardalen utgör en.
Under året har 5 (10) lägenhetsöverlåtelser skett varav en genom arv.

Styrelsens sammansättning under året har varit:
Ulf Westerbacka ordförande
Andreas Persson sekreterare
Andreas Andersson ledamot
Annika Morfeldt ledamot
Hans Fohlström ledamot
Sara Cruse ledamot
Lars Ramstierna ledamot utsedd av HSB Mälardalen

1 tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Andreas Persson, Andreas
Andersson, Annika Morfeldt, Sara Cruse och Ulf Westerbacka.

Styrelsen har hållit 12 protokollförda sammanträden under året.

Firmatecknare har varit Ulf Westerbacka, Andreas Andersson, Annika Morfeldt och Andreas
Persson.

Revisor har varit Gunilla Hammarland med Conny Gustafsson som suppleant samt revisor
från BoRevision AB vilken är utsedd av HSB Riksförbund.

Valberedning har varit Maud Karlsson och Eli Schill med Maud Karlsson som
sammankallande.

Föreningens representant i HSB-föreningens fullmäktige har varit Ulf Westerbacka med
Andreas Persson som suppleant.

FLERÅRSÖVERSIKT
Baseras på total lägenhetsyta
Resultatoch ställning 2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning tkr 3 989 3 963 3 888 3 882 3 865
Resultat efter finansiella poster tkr 197 -12 -291 -349 462
Soliditet % (Eget kapital/tot tillgångar) 62% 62% 61% 61% 60%
Årsavg.bostäder krim2 (exkl
konsumtionsavg) 698 698 685 685 685

Bankskuld krim2 8 179 8 224 8 469 8 517 8 806
Räntekostnader krim2 153 195 231 293 311
Belåningsgrad % (skuld/tax.värde) 56% 57% 72% 73% 75%

Avsättning underhålisfond krim2 16 14 16 52 52}y
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FÖRÄNDRINGAR 1 EGET KAPITAL

4

Belopp vid årets ingång
Omföring av årets resultat enligt årsstämma
Disp. Fond för yttre uh enl styrelsebeslut
vsättn. Fond för yttre uh enl styrelsebeslut
Årets resultat
Belopp vid årets slut

RESULTATDISPOSITION

Ansamlad förlust
Disposition ur UH-fond
Avsatt till UH-fond

Årets resultat
Summa fritt eget kapital att disponera av stämman

Styrelsen föreslår att ansamlad förlust behandlas enligt nedan:

Underh
fond

1 274 495

-62 923
78 000

Balanserat
resultat

-616 939
-11 687
62 923
-78 000

-643 702 197 044

- 628 625
62 923

- 78000

197 044
- 446 658

Ytterligare upplysningar vad beträffar föreningens resultat och ställning
finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar

Tilläggsupplysningar till resultaträkn ingen
Avsättning underhålisfond
Disposition underhålisfond

________ ________

Netto avsättning (-)/ disposition (+) underhållsfond

Överskott efter förändring av underhålisfond 181967 -52312j

Uppl. avgifter
18 225 070

In satser
47 504 930

Årets
resultat
-11 687
11 687

18225070 47504930 1289572
197 044

Balanseras i ny räkning - 446 658

Efter ovanstående dispositionsförslag uppgår fond för yttre underhåll till 1 289 572
kr.

Årets resultat efter förändringar avseende fond för yttre underhåll blir 181 967 kr.

2017
-78 000
62 923

-15 077

2016
-69 000
28 375

-40 625

t’tfr’
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HSB bil Basilikan i Örebro
2017-01-01 2016-01-01

Resultaträkning 2017-12-31 2016-12-31

Rörelseintäkter
Nettoomsättning Not 2 3 988 558 3 963 064
Summa rörelseintäkter 3 988 558 3 963 064

Rörelsekostnader
Driftskostnader Not 3 -1 808 312 -1 777 194
Ovriga externa kostnader Not 4 -46 755 -61 033
Personalkostnader och arvoden Not 5 -80 685 -79 801
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Not 6 -1104 112 -1 104 112
Summa rörelsekostnader -3 039 864 -3 022 140

Rörelseresultat 948 695 940 924

Finansiella poster
Ovriga ränteintäkter och liknande resultatposter Not 7 2 293 4 633
Räntekostnader och liknande resultatposter Not 8 -753 943 -957 243
Summa finansiella poster -751 650 -952 610

Årets resultat 197044 -11687/
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HSB brf Basilikan i Örebro

Balansräkning 20 17-12-31 2016-12-31

Tillgångar

Anlägg ningstillgångar
Materiella an/äggningstillgångar
Byggnader och mark Not 9 104 233 213 105 337 325
Inventarier, verktyg och installationer Not 10 0 0
Summa materiella anläggningstil/gångar 104 233 213 105 337 325

Finansiella anläggningsti/Igångar
Aktier, andelar och värdepapper Not 11 500 500

500 500

Summa anläggningstillgångar 104 233 713 105 337 825

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar Not 12 200 5 381
Ovriga kortfristiga fordringar Not 13 2 641 059 1 369 124
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 154 208 159 050
Summa kortfristiga fordringar 2 795 467 1 533 555

Kassa och bank Not 14 575 490 573 197

Summa omsättningstillgångar 3 370 957 2 106 752

SUMMA TILLGÅNGAR 107 604 670 107 444 577W L/1/
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HSB brf Basilikan i Örebro

Balansräkning 2017-12-31 2016-12-31
Eget kapital och skuj4:

Eget kapital Not 15
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser 65 730 000 65 730 000
Fond för yttre underhåll 1 289 572 1 274 495
Summa bundet eget kapital 67 019 572 67 004 495

Ansamlad förlust
Balanserat resultat -643 702 -616 939
Årets resultat 197 044 -11 687
Summa ansamlad förlust -446 658 -628 625

Summa eget kapital 66 572 914 66 375 870

Skulder
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut Not 16 39 977 551 40 198 315
Summa Iångfristiga skulder 39 977 551 40 198 315

Kottfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 220 764 220 764
Leverantörsskulder 305 649 208 993
Ovriga kortfristiga skulder Not 17 2 695 35 616
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 18 525 097 405 019
Summa kortfristiga skulder 1 054 205 870 392

Summa skulder 41 031 756 41 068 707

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 107 604 670 107 444 577 wI /‘
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HSB bil Basilikan i Örebro

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper m.m.
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivningar sker linjärt över förväntade nyttjandeperioder.
En ny avskrivningsplan har upprättats med nyttjandeperioden 100 år och rak avskrivning.
Tillkommande utgifter skrivs av linjärt enligt förväntad nyttjandeperiod.

Följande avskrivningsprocent tillämpas %

Ursprunglig byggnad 1
Tillkommande utgifter 5

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Fond för yttre underhåll
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter beslutas av styrelsen och sker genom
resultatdisposition och baseras på föreningens underhållsplan. Avsättning sker enligt 10-årig plan.

Inkomstskatt
En bostadsrättsförening, som skattemässigt är att betrakta som ett privatbostadsföretag
belastas vanligen inte med inkomstskatt. Beskattning sker med 22 % för verksamheter som inte
kan hänföras till fastigheten, t ex avkastning på en del placeringar.

Föreningens har sedan tidigare ett skattemässigt underskott uppgående till 0 kr. (0 kr)

Ovrigt
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan.w,/ 14-7/
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HSB bil Basilikan i Örebro
2017-01-01 2016-01-Dl

Noter 2017-12-31 2016-12-31

Not 2 Nettoornsättning
Årsavgifter 3 432 360 3 432 360
Hyror 109 800 99 000
Ovriga avgifter 398 001 418 624
Ovriga intäkter 52 847 16 830
Bruttoomsättning 3 993 008 3 966 814

Hyresbortfall -4 450 -3 750
3988558 3963064

Not 3 Driftskostnader
Fastighetsskötsel, serviceavtal mm 448 677 459 673
Reparationer 117 250 150 997
El 288 137 298 136
Uppvärmning 448 412 441 818
Vatten 96 186 91 847
Sophämtning 83 102 83 516
Övriga avgifter 42 102 35 086
Förvaltningskostnader 4 312 4 375
Fastighetsavgift 36 163 34 870
Ovriga driftskostnader 181 048 148 502
Planerat underhåll 62 923 28 375

1. 808 312 1 777 194
Not 4 Övriga externa kostnader

Kontorsmaterial och trycksaker 0 3 447
Porto och bankavgifter 0 435
Juridiska avgifter 0 2 875
Förluster på hyres- och kundford ringar 5 381 0
Revisionskostnad 8 913 8 538
Medlems- och styrelseaktiviteter 14 161 26 726
Medlemsavgift HSB 17 500 17 500
Övriga kostnader 800 1 513

46755 61033

Not 5 Personalkostnader och arvoden
Förtroendevalda
Styrelsearvode 54 246 55 270
Ovriga arvoden 2 000 956
Revisorsarvode 5 815 5 607
Sociala kostnader 18 624 17 968

80 685 79 801
Föreningen har inte haft några anställda under året.

Not 6 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Byggnader 1104 112 1 104 112

1 104 112 1 104 112

Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter 2 293 4 551
Ränteintäkter skattekonto 0 11
Ovriga finansiella intäkter 0 71

2293 4633

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader långfristiga skulder 753 303 956 648
Övriga finansiella kostnader 640 595

753 943 957 243w/—,,’
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HSB bil Basilikan i Örebro

Noter

Not 9 Byggnader och mark
Byggnad
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

Bokfört värde 98348221 99452333

Mark
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Bokfört värde

Summa byggnader och mark

5 884 992
5 884 992

5 884 992

104 233 213

5 884 992
5 884 992

5 884 992

105 337 325

Taxeringsvärde för Basilikan 10, Lagerbladet 2 och Libbstickan 3 i Örebro. Värdeår 2009.

Byggnad - bostäder hyreshus

Mark - bostäder hyreshus

Taxeringsvärde totalt

57 600 000
57 600 000

13 880 000
13 880 000

71 480 000

57 600 000
57 600 000

13 880 000
13 880 000

71 480 000

Not 10 Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Utgående avskrivningar

26 595
26 595

-26 595
-26 595

26 595
26 595

-26 595
-26 595

Not 11 Aktier, andelar och värdepapper
1 andel i HSB Mälardalen ek. förening

2017-12-31 2016-12-31

103 382 166
103 382 166

-3 929 833
-1104 112
-5 033 945

103 382 166
103 382 166

-2 825 721
-1104 112
-3 929 833

Bokfört värde 0 0

500 500 wJ i’—’
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HSB bil Basilikan i Örebro

Noter 2017-12-31 2016-12-31
Not 12 Kundfordringar

Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 200 5 381
200 5381

Not 13 Övriga kortfristiga fordringar
Skattekonto 10 137 11
Skattefordran 5 077 6 043
HSB Mälardalen, underkonto Swedbank 2 625 845 1 363 070

2641059 1369124

Not 14 Kassa och bank
Bankkonto 575 49Q 573 197

575490 573197

Not 15 Eget kapital

-

Medlemsinsatser
UppI. Underh.- Balanserat

avgifter Insatser fond resultat Årets resultat
Belopp vid årets ingång 18 225 070 47 504 930 1 274 495 -616 939 -11 687
omföring av årets result enligt årostämma —11 687 11 687
Disp Fond för yttre uh eni styrelsebeslut -62 923 62 923
Avsttn. Fond för yttre ch erd styrelsebeslut 78 000 —78 000
Årets resultat 197 044
Belopp vid årets slut 18 225 070 47 504 930 1 289 572 -643 702 197 044

Not 16 Långfristiga skulder till kreditinstitut
Nästa års

Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amortering
Länsförsäkringar Hy 90296456499 1,56% 2018-12-30 8 644 000 52 000
Swedbank Hyp. AB 2757201435 l,39% 2021-06-23 9 849 000 56 000
Swedbank Hyp. AB 2757308289 1,04% 2019-08-23 10 849 000 56 000
Swedbank Hyp. AB 2757556101 1,7B% 2020-06-17 10 856 315 56 764

40 198 315 220 764

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 39 977 551
Styrelsen har för avsikt att omsätta lånen i den takt de förfaller. Med nuvarande amorteringstakt
beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut om fem år uppgå till 39 094 495

Ställda säkerheter
Panter och därmedjämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder.
Fastighetsinteckningar 45 412 000 45 412 000
Summa ställda säkerheter 45 412 000 45 412 000

Not 17 Övriga kortfristiga skulder
Arbetsgivaravgifter 951 17 654
Källskatt 1 744 17 962

2 695 35 616

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
-

Förutbetalda hyror och avgifter 362 666 274 936
Upplupna räntekostnader 78 285 120 231
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 84 146 9 852

525097 405 0191lJ t’.i
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman HSB Brf Basilikan i Örebro, org.nr. 769613-9984

Rapport om rsredovsnnen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf Basilikan i
Orebro för år 2017.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är tärenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten
Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar och Den
föreningsvalda revisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har fullgjort sitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
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 för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten.
Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 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 våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs 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 fef 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 använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som
beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för min revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om
effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag 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 osäkerhetsf akter som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens 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
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre
kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna,
och om årsredovisningen återger de underliggande
transaktionerna 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 eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som jag identifierat.

Den föreningsv&da revisorns ansvar

Jag har utfört en revision enligt revisionslagen och därmed enligt
god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning./



Rapport om andra krav enligt lagar, andra
författnngar samt stadgar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för HSB Brf Basilikan i Orebro för
år 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens
vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalan den

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har i övrigt fullgjort
sitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen
av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse
att föreningens organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder revisorn utsedd av HSB Riksförbund professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på revisorn utsedd av
HSB Riksförbunds professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Örebroden 2018

Ray/sams ansvar

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

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen, eller

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta,
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med bostadsrättslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag
till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt
med bostadsrättslagen.

BoRevision AB
Av HSB Riksförbund
utsedd revisor

Gunilla Hammarland

Av föreningen vald revisor



Org Nr: 769613-9984

Bilaga 1
HSB brf Basilikan i Örebro

Likviditetsanalys

Belopp i kr 2017-12-31 2016-12-31

Likvida medel vid årets början (inki föreningens underkonto) 1 936 767 2 148 538

Inbetalninga r
Avgifter och hyror (rörelseintäkter) 3 988 558 3 963 064
Ränteintäkter (finansiella intäkter) 2 293 4 633

Minskning av fordringar 863 0
Ökning av korta skulder 183 813 0
Upptagande av nya lån 0 0

Övriga inbetalningar 0 0
Summa årets inflöde 4 175 526 3 967 697

Utbetalningar
Driftskostnader -1 808 312 -1 777 194
Övriga externa kostnader -46 755 -61 033
Underhåll enligt plan 0 0
Personalkostnader -80 685 -79 801
Köp av anläggningstillgångar 0 0
Räntekostnader (finansiella kostnader) -753 943 -957 243

Ökning av fordringar 0 -18 036
Minskning av korta skulder 0 -79 396
Amortering av lån -220 764 -1 206 764

Övriga utbetalningar 0 0
Summa årets utflöde -2 910 459 -4 179 468

Summan av kassaflödet 1 265 068 -211 771

Likvida medel vid årets slut 3 201 835 1 936 767



Org Nr: 769613-9984

HSB brf Basilikan i Örebro

2 OOObO

1 800 000

1 600 000

1 400 000

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200000

0

Kostnader

Driftkostnader

1

1 11._
.‘s’ f

.• -
.•

6

åe’

R 2016

2017

1 2016

* 2017

Kr
500 000

450 000

400 000

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50000

0



Motioner till Brf Basilkans föreningsstämma 2018.

Förebyggande underhåll

Våra fastigheter “firar” snart 1O-årsjubileum. Under de två senaste åren har föreningen drabbats av

ett flertal vatten- och fuktskador främst beroende av byggfusk vid installation av vattenledningar.

Även andra skador har uppstått bl a har ett frysskåp läckt under en längre tid och därav har vi

fortfarande silverfiskar i fastigheten Kaprisvägen 1.

Motion 1: Att Föreningen köper in sk baljor att sättas under kyl, frys och diskmaskin. Föreningen bör
även ombesörja installationen för att försäkra sig om att inte något står och läcker.

Kostnad: Kyl/frys 120 cm = 399:- styck och diskmaskin 199:- styck från Elon

Motion 2: Att Föreningen installerar fuktmätare under samtliga diskbänkar som signalerar vid

läckage.

Kostnad: ca 300:-/st

Motion 3: Vid ett par tillfällen har fel uppstått i undercentralerna Kaprisvägen 2 och Sellerivägen

1.med konsekvenser av utebliven värme och varmvatten.

Vi kan konstatera att HSBs service inte motsvarar vad som krävs för att hålla kontinuerlig service i

undercentralerna.

Förslag: Att föreningen skall åter upphandla en entreprenör t ex Caverion, Bravida eller Rn för att få

kontinuerlig service i våra undercentraler. Allt för att förebygga haverier i framtiden.

Om föreslagna åtgärder ovan antas så kommer föreningen att minimera framtida självrisker och

höjda försäkringspremier.

Örebro 2018-02-25

Majv6r Nilsson

Kaprisvägen 1



L?/1L J

Motion till Årsstärnman i Brf Basilikan

Förslag om ändring av effektuttag i motorvärmaruttag.

1 samband med de sista dagarnas köldknäpp har jag upptäckt att begränsningen av

effektuttaget i motorvärmaruttagen gör att kupévärmaren inte ger någon nämnvärd

temperaturhöjning i kupén.

Mitt förslag är att styrelsen får i uppdrag att utreda om det är möjligt att öka

nuvarande maxbelastning från 1 400 W (6 A säkring) till ca 2 300 W (lO A säkring)

vilket skulle innebära att man kan öka effektuttaget med ca 900 W

Idag har moderna kupévärmare en effekt upp till ca 1 800 W.

Troligtvis går det att öka effektuttaget utan att dra nya elkablar.

Givetvis måste man utreda om nuvarande avgift för parkeringsplats med

motorvärmare täcke en ökad elförbrukning och eventuellt måste man begränsa det

ökade effektuttaget till årets kallaste dagar.

Om styrelsen har tittat på denna fråga tidigare så kan motionen avfärdas direkt då jag

som nyinflyttad inte vet om det tidigare pågått någon diskussion om

motorvärmarplatserna.

Förslag om ändrad styrning av start av motorvärmaruttag

Jag vet inte hur realistiskt det är att ändra nuvarande system med timerstyrning av

start av motorvärmare.

Styrelsen bör få i uppdrag att utreda om det är realistiskt att införa styrning via en

mobilapp samt behålla den maximala användningen av motorvärmare till 3 timmar.

Ett sådant system skulle även kunna das för att kolla energiförbrukningen för

varje plats.

Örebro 2018-02-28

Lennart Persson

Sellerivägen2

70218 Örebro

E-post: lenmar.persson@telia.com



Motion gällande rökning på balkong/uteplats

1juli 2005 anslöt sig Sverige till WHO:s tobakskonvention, ett av delmålen för
minskat bruk av tobak är att Ingen ska ofrivilligt utsättas för rök i sin omgivning.

Passiv rökning är inte hälsosamt för någon, barn är en särskilt utsatt grupp
eftersom de är extra känsliga för tobaksrök och för personer med allergi och
astrna kan det bli direkta konsekvenser.

Jag har kännedom om att det tidigare kommit ett förslag om ett rökförbud i våra
fastigheter och att flera medlemmar stöder det förslaget, jag vet också att det inte
finns någon lag som stöder ett sådant förslag om förbud av rökning på balkonger
och uteplatser. Med detta förstår jag att föreningen inte kan införa ett rökförbud i
våra stadgar.

Jag föreslår att, det som styrelsen och förslagsställarna, formulerade i god sed
gällande rökning skrivs in i Basilikans trivselregler, för att tydliggöra.

Heléne Nysten
Örebro, 2018-02-28



Styrelsens svar på motioner inlämnade till föreningsstämma 2018

Motioner enligt bilaga 2 (förebyggande underhåll)
Motion 1: Att Föreningen köper in sk baljor att sättas under kyl, frys och diskmaskin, Föreningen
bör även ombesörja installationen för att försäkra sig om att inte något står och läcker.

Svar:

Styrelsen yrkar avslag på motionen med motivationen:

Alla lägenheter har matta under diskmaskin/diskbänk så där behövs ingen extra balja. Under
kyl/frys bör det vara skydd form av matta eller balja. Vad som har framkommit är att inte alla
lägenheter har matta under kyl/frys och att medlemmar har byggt om. Vad som sker inne i
medlemmens lägenhet är inte föreningens ansvar såvida det inte är skrivet i stadgarna.

Dock så kan föreningen bli påverkade av ett läckage från kyl/frys så styrelsen rekommenderar
att alla bör ha ett droppskydd under kylen/frysen. Att alla medlemmar ska vara med och betala
för de som inte har skydd under kyl/frys ser styrelsen som orättvis och anser att det inte är
aktuellt för föreningen att investera i läckageskydd för dem som inte redan har det.

Motion 2: Att Föreningen installerar fuktmätare under samtliga diskbänkar som signalerar vid
läckage.

Svar:

Styrelsen yrkar avslag på motionen med motivationen:

Alla lägenheter har rör-i-rör samt matta under diskbänk. Rör-i-rör innebär att vattnet inte ska
kunna läcka så att det blir en skada och därav har föreningen ingen större nytta med ett
Iarmsystem.

Motion 3: Vid ett par tillfällen har fel uppstått i undercentralerna Kaprisvägen 2 och Sellerivägen
1 .med konsekvenser av utebliven värme och varmvatten.

Vi kan konstatera att HSBs service inte motsvarar vad som krävs för att hålla kontinuerlig
service i undercentralerna.

Förslag: Att föreningen skall åter upphandla en entreprenör t ex Caverion, Bravida eller Eon för
att få kontinuerlig service i våra undercentraler. Allt för att förebygga haverier i framtiden.

Svar:

Styrelsen yrkar avslag på motionen med motivationen:

Felet i de enheter som har gått sönder är ett typ av fel som inte kan avhjälpas med hjälp av
kontinuerlig service av undercentralerna. Oavsett entreprenör så hade resultatet varit att
enheterna hade gått sönder. Om vi avser att korta ner tiden för åtgärd efter ett haveri som inte
har kunnat förebyggas så måste avtal skrivas att fastighetsförvaltningen ska ligga på reservdelar
för alla saker som kan gå sönder och det bedöms av styrelsen vara en hög kostnad förhållande
till vad föreningens medlemmar vinner på att ta den kostnaden.



Motioner enligt bilaga 3 (effektuttag 1 motorvärmaruttag).

Motion 1: Att styrelsen får i uppdrag att utreda om det är möjligt att öka nuvarande
maxbelastning från 1 400 W (6 A säkring) till ca 2 300 W (10 A säkring) vilket skulle innebära att
man kan öka effektuttaget med ca 900 W

Svar:

Styrelsen yrkar avslag på motionen med motivationen:

Idag är det säkrat med 3x20A från varje UC, vilket ger ett max effektuttag på ca 23,9kW.
Effektuttag som vi kan komma upp till med 6A 1 motorvärmaruttagen är idag ca 19.3kW Utan att
behöva bygga ut UC samt dra nya kablar kan man gå upp till 3x25A vilket ger ett max effektuttag
på ca 29,8kW. Med 1 OA per motorvärmaruttag kan ett max effektuttag kräva ca 34,5kW vilket
kan leda till att säkringar 1 UC går sönder och ingen motorvärmare på parkeringen fungerar. Vi
måste väga in risken med att mer än 7 av 10 bilar använder motorvärmaruttagen samtidigt under
de tre timmar som motorvärmaruttaget kan dra ström i förhållande till en budgeterad kostnad på
35- 40 000 kr 1 investering för att byta 6A mot 1 OA för att bilen ska kunna vara varmare under de
ca 9 dagar per år som temperaturen är under -10 grader Celsius med risken att säkringar UC
går.

Motion 2: Styrelsen bör få i uppdrag att utreda om det är realistiskt att införa styrning via en
mobilapp samt behålla den maximala användningen av motorvärmare till 3 timmar. Ett sådant
system skulle även kunna användas för att kolla energiförbrukningen för varje plats.

Svar:

Styrelsen yrkar avslag på motionen med motivationen:

Styrelsen bedömer att en investering i fjärrstyrda motorvärmare inte är realistiskt. Kostnader för
ett sådant system är för högt och säkerheten för låg.

Motion enligt bilaga 4 (rökning på balkong/uteplats).

Motion 1: Föreslag att det som styrelsen och förslagsställarna, formulerade i god sed gällande
rökning skrivs in i Basilikans trivselregler, för att tydliggöra.

Svar:

Styrelsen yrkar bifall till motionen.

Styrelsen häller med om motionen och tycker att god sed kan skrivas in i trivselreglerna.

Ordförande

Ulf Westerbacka





BALANSRÅKNINGEN

Balansräkningen visar föreningens tillgångar
(tillgångssidan) och hur dessa finansieras (skuld
sidan). På tillgångssidan redovisas dels anläggnings
tillgångar såsom byggnader, mark och inventarier
samt långfristiga placeringar, dels omsättningstill
gångar såsom avgiftsfordringar, kortfristiga place
ringar samt kassa och bank. På skuldsidan redovisas
föreningens egna kapital, fastighetslån och övriga
skulder. Det egna kapitalet indelas i bundet eget
kapital som består av insatser, upplåtelseavgifter
och fond för yttre underhåll samt fritt eget kapital
som innefattar årets resultat och resultat från tidigare
år (balanserat resultat eller ansamlad förlust).

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom
föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången

är föreningens fastighet med mark och byggnader.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Andra tillgångar än anläggningstillgångar. Om
sättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas till
likvida medel inom ett år. Hit hör bland annat
kortfristiga fordringar och vissa värdepapper samt
kontanter (kassa) och banktillgodohavande.

KASSA OCH BANK

Banktillgodohavanden och eventuell handkassa.
Oftast har föreningen sina likvida medel hos
HSB-föreningen och då redovisas detta under
övriga fordringar och i not till denna post.

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder som bostadsrättsföreningen ska betala först
efter ett eller flera år, ofta enligt särskild amorte
ringsplan, till exempel fastighetslån.

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder som förfaller till betalning inom ett år, till
exempel skatteskulder och leverantörsskulder.
Numera redovisas även fond för inre underhåll här.

FONDER FÖR YTFRE OCH INRE UNDERHÅLL

Enligt stadgarna för de flesta bostadsrättsföreningar
ska styrelsen upprätta underhållsplan för föreningens
hus. 1 enlighet med denna plan ska årliga avsätt
ningar göras till en fond för yttre underhåll, vilket
säkerställer att medel finns för att trygga det fram
tida underhållet av föreningens hus.

Avsättningen sker genom en omföring mellan
fritt och bundet eget kapital och påverkar inte
resultaträkningen, se styrelsens förslag i förvalt
ningsberättelsen.

Stadgarna reglerar även om bostadsrättsfören
ingen ska avsätta medel till fond för inre underhåll.
Fondbehållningen i årsredovisningen utvisar den
sammanlagda behållningen för samtliga bostads
rätters tillgodohavanden.

Pågående stadgerevision kan medföra ändrade
principer för redovisning av fonderingen.

TOMTRÄTT

En del föreningar äger inte sin mark utan har ett
tomträttsavtal med kommunen. Dessa förhandlas
normalt om vart tionde år, baseras på markvärdet
och en ränta, och kan innebära stora kostnads
ökningar om markpriserna gått upp mycket.

LIKVIDITET

Bostadsrättsföreningens förmåga att betala sina
kortfristiga skulder (till exempel vatten, el, löner,
bränsle). Likviditeten erhålls genom attjämföra
bostadsrättsföreningens likvida tillgångar med dess
kortfristiga skulder. Är de likvida tillgångarna större
än de kortfristiga skulderna, är likviditeten god.

SLUTLIGEN

En årsredovisning beskriver historien men egent
ligen är framtiden viktigare. Vilka utbetalningar

står föreningen inför i form av reparationer och
utbyten? Har föreningen en kassa och ett sparande
som gerjämna årsavgifter framöver? Uppdaterade
underhållsplaner samt flerårsprognoser för att
kunna svara på ovanstående är viktiga. Fråga gärna
styrelsen om detta även om det inte står något i
årsredovisningen.
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