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KALLELSE �
Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Paulus i Malmö �
kallas härmed till ordinarie föreningsstämma WLVGDJHQ�GHQ�����������NORFNDQ�������
Lokal:�6FDQGLF�6�W�-|UJHQ��6WRUD�1\JDWDQ������������0DOP|�
 �
 
DAGORDNING  �
1. Föreningsstämmans öppnande �
2. Val av stämmoordförande �
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare �
4. Godkännande av röstlängd �
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman �
6. Godkännande av dagordning �
7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet �
8. Val av minst två rösträknare �
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning �
10.Genomgång av styrelsens årsredovisning �
11. Genomgång av revisorernas berättelse �
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning �
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda �
balansräkningen �
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter �
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens 
ledamöter, �
revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman �
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter �
17.Val av styrelseledamöter och suppleanter �
18. Presentation av HSB-ledamot �
19. Beslut om antal revisorer och suppleant �
20. Val av revisor/er och suppleant �
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen �
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande �
23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB �
24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda 
ärenden �
som angivits i kallelsen �
25. Föreningsstämmans avslutande �
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c565('29,61,1*��
HSB Brf Paulus i Malmö �
Org nr 716407-1479 �
Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret �
2021-09-01 – 2022-08-31��
föreningens 39:e verksamhetsår �
��
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
  �
Verksamheten 
�
Allmänt om verksamheten �
Bostadsrättsföreningen 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. �
��
Bostadsrättsföreningens hus byggdes år 1902 på fastigheten Maria 12 och 1903 på fastigheten 
Olga 12 som föreningen innehar med äganderätt. Fastighetens adresser är Sturegatan 1 och 
Kungsgatan 28 och 30 i Malmö.  �
 �
Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229).   
Föreningen har sitt säte i Malmö.�
 �
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar. I föreningens fastighetsförsäkring 
ingår bostadsrättstillägg för föreningens lägenheter.      �
 �
Föreningens lägenheter fördelar sig enligt följande: �
R o k                           � Antal                  � Yta m! �
1                                  � 3�  �
2                                  � 11�  �
3                                  � 11�  �
4                                  � 20�  �
5                                  � 3 �
Totalt:                         � 48                       � 4686�  �  �
Lokaler � � 2� � 85 �
Garage � � 0 �
Parkeringsplatser � 0 �
Total lägenhetsyta 4686 kvm  �
Total lokalyta 85 kvm. �
Lägenheternas medelyta 97,6 kvm.  
 
 
 
 
 
�
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�
Föreningsstämma �
Ordinarie föreningsstämma hölls den 27 januari 2022. Med anledning av rådande pandemi 
hölls stämman på hotell Scandic St.Jörgen.    
�
Styrelsen under verksamhetsåret  
�
Ordförande: �� Andreas Jelvemark �
Vice ordförande: � Björn Pettersson �
Sekreterare: � � Johan Blomberg� �  �
Ledamot: � � Michael Strömgren�  �
Utsedd av HSB: � Kjell-Åke Svensson �
��
Suppleant: � � Karin Karlsson �   �
Suppleant:� � Carolina Molin �  �
 �
I tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är ordförande Andreas Jelvemark, 
sekreterare Johan Blomberg samt suppleant Karin Karlsson. Styrelsen har under året hållit 11 
sammanträden͘��
�
 
Firmatecknare två i förening  
Föreningens firmatecknare har varit Andreas Jelvemark, Björn Pettersson, Johan Blomberg 
och Michael Strömgren.    
�
 
Revisorer �
Revisor har varit Trille Clemen Jörgensen och Annika Brobach samt revisor från BoRevision 
AB, utsedd av HSB Riksförbund. Revisorssuppleanter har varit Alexandra Karlsson och 
Ronnie Didner.  
 
�
Valberedning �
Valberedning har varit Kerstin Annell och Håkan Löfgren med Kerstin Annell som 
sammankallande.  
 
�
Representanter i HSB Malmö fullmäktige �
Representanter i HSB-fullmäktige har varit Andreas Jelvemark med Björn Pettersson som 
suppleant.  
 
�
Vicevärd �
Fastighetsskötare och vicevärd har varit Hagtorns Fastighetsservice.    
�
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret  
�
 
Underhåll �
Stadgeenlig fastighetsbesiktning utfördes av styrelsen den 2022-03-19. Inget har noterats vid 
besiktningen som gett orsak till ytterligare betydande underhållsåtgärder. Det som noterats är 
underhållsåtgärder av mindre karaktär och åtgärdas löpande i prioriteringsordning. �
 �
Styrelsen uppdaterar årligen underhållsplanen. Större inplanerade underhållsarbeten (>500tkr) 
på längre sikt är stambyten av värme, vatten och avlopp, som förnyades 1984, är som tidigare 
planerade till 2035. Taket ska besiktigas 2022/2023 för att bedöma dess skick. Ett eventuellt 
takbyte är planerat till 2023/2024. Beräknad kostnad uppgår till cirka 5,2 M Sek.    
 �
Under året har målningsarbete påbörjats och ska färdigställas under året 2022. Målningen 
omfattar alla fönster samt övriga målade ytor i de båda fastigheterna. Kostnaden för 
måleriarbetet fördelas mellan verksamhetsår 21/22 och 22/23 och finansieras med överskott 
från tidigare år.  �
 �
Planerade åtgärder ska finansieras med yttre fond.   
 
�
Ekonomi �
Årsavgifterna uppgick under året till i genomsnitt 632 kr/m! bostadsyta, vilket får anses vara 
lågt. Den för verksamhetsåret upprättade budgeten visade inget höjningsbehov och styrelsen 
beslöt att inte höja årsavgifterna för nästa år.   
 �
Föreningens banklån uppgår på bokslutsdagen till 17 001 457 kr, vilket motsvarar drygt 3 682 
kr/m! bostadsyta. Styrelsen verkar för en stabil ekonomi över tiden och har som målsättning 
att undvika kortsiktiga förändringar av årsavgifterna. I syfte att begränsa riskerna för snabba 
svängningar har föreningen bundit lånen på olika bindningstider.    
 
�
Väsentliga förändringar i styrelsens sammansättning �
Inga förändringar har skett av styrelsens sammansättning under verksamhetsåret utan 
styrelsen har varit intakt.�  
 
�
Medlemsinformation �
Under året har 6 lägenhetsöverlåtelser skett. Vid årets utgång hade föreningen 75 
medlemmar. �
Anledningen till att medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter i föreningen är att mer än 
en medlem kan bo i samma lägenhet. HSB Malmö innehar även ett medlemskap i föreningen. 
Dock skall noteras att vid stämman har en bostadsrätt en röst oavsett antalet innehavare. �
 �
��
 �
 �
 �
�
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REVISIONSBERÄTTELSE  
Till föreningsstämman i HSB Brf Paulus i Malmö, org.nr. 716407-1479 �

�
�

�
Rapport om årsredovisningen 
 � 
Uttalanden 
 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf Paulus i 
Malmö för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31.  
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 augusti 
2022 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.  
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen.  

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 den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag.  

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 
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

 
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 
misstag, 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 misstag 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:  
x identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, 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 misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.  

x 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.  

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

x 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 osäkerhetsfaktor 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.  

x 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. 
�
De föreningsvalda revisorernas ansvar 

Vi har utfört en revision enligt bostadsrättslagen och tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar. Vårt 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. 
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Rapport om andra krav enligt lagar, andra författningar samt stadgar 
  
Uttalanden 
 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens förvaltning för HSB Brf Paulus i Malmö för 
räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.   
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar resultatet enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.     

Grund för uttalanden  
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. 

 
Revisorns 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: 
 
x företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen, eller  

x 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.  
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. 
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ORDLISTA
ÅRSREDOVISNING
En bostadsrättsförening är enligt bokföringslagen skyldig att 
för varje år upprätta en årsredovisning i enlighet med årsredo-
visningslagen. En årsredovisning består av en förvaltningsbe-
rättelse, en resultaträkning, en balansräkning samt en notför-
teckning. Av notförteckningen framgår vilka redovisnings och 
värderingsprinciper som tillämpas samt detaljinformation om 
vissa poster i resultat- och balansräkningen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN
Styrelsen ska i förvaltningsberättelsen beskriva verksamhetens 
art och inriktning samt ägarförhållanden, det vill säga antalet 
medlemmar med eventuella förändringar under året. Verk-
samhetsbeskrivningen bör innehålla uppgi!er om fastigheten, 
utfört och planerat underhåll, vilka som har ha! uppdrag i 
föreningen samt avgi!er. Även väsentliga händelser i övrigt 
under räkenskapsåret och e!er dess utgång bör kommenteras, 
liksom viktiga ekonomiska förhållanden som inte framgår av 
resultat- och balansräkningen.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla styrelsens förslag till 
föreningsstämman om hur vinst eller förlust ska behandla

RESULTATRÄKNINGEN
Resultaträkningen visar vilka intäkter och kostnader förening-
en har ha! under året. Intäkter minus kostnader är lika med 
årets överskott eller underskott.

För en bostadsrättsförening gäller det inte att få så stort 
överskott som möjligt, utan istället att anpassa intäkterna till 
kostnaderna. Med andra ord ska årsavgi!erna beräknas så att 
de täcker de kostnader som förväntas uppkomma och dessut-
om skapa utrymme för framtida underhåll. Föreningsstämman 
beslutar e!er 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. Anska"ningsvärdet för en anläggningstillgång 
fördelas på tillgångens bedömda nyttjandeperiod och belastar 
årsresultatet med en kostnad som benämns avskrivning.

I not till byggnader och inventarier framgår även den acku-
mulerade avskrivningen, det vill säga den totala avskrivningen 
föreningen gjort under årens lopp på de byggnader och inven-
tarier som föreningen äger.

BALANSRÄKNINGEN
Balansräkningen visar föreningens tillgångar (tillgångssidan) 
och hur dessa #nansieras (skuldsidan). På tillgångssidan 
redovisas dels anläggningstillgångar såsom byggnader, mark 
och inventarier samt långfristiga placeringar, dels omsättnings-
tillgångar såsom avgi!sfordringar, kortfristiga placeringar 
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, upplåtelse-
avgi!er 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 fören-

ingen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens 
fastighet med mark och byggnader.

TOMTRÄTT
En del föreningar äger inte sin mark utan har ett tomträtts-  
avtal med kommunen. Dessa förhandlas normalt om vart  
tionde år, baserat på markvärdet och en ränta, och kan innebä-
ra stora kostnadsökningar om markpriserna gått upp mycket.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Andra tillgångar än anläggningstillgångar. Omsättningstill-
gångar kan i allmänhet omvandlas till likvida medel inom ett 
år. Hit hör bland annat kortfristiga fordringar och vissa värde-
papper samt kontanter (kassa) och banktillgodohavande.

KASSA OCH BANK
Banktillgodohavanden och eventuell handkassa. O!ast har 
föreningen sina likvida medel hos HSB-föreningen och då re-
dovisas detta under övriga fordringar och i not till denna post.

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder som bostadsrättsföreningen ska betala först e!er ett 
eller $era år, o!a enligt särskild amorteringsplan, 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 YTTRE OCH INRE UNDERHÅLL
Enligt stadgarna för de $esta bostadsrättsföreningar ska styrel-
sen upprätta underhållsplan för föreningens hus.

I enlighet med denna plan ska årliga avsättningar göras till 
en fond för yttre underhåll, vilket säkerställer att medel #nns 
för att trygga det framtida underhållet av föreningens hus.

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

Stadgarna reglerar även om bostadsrättsföreningen ska 
avsätta medel till fond för inre underhåll. Fondbehållningen i 
årsredovisningen utvisar den sammanlagda behållningen för 
samtliga bostadsrätters tillgodohavanden.

Pågående stadgerevision kan medföra ändrade principer för 
redovisning av fonderingen.

LIKVIDITET
Bostadsrättsföreningens förmåga att betala sina kortfristiga 
skulder (till exempel vatten, el, löner, bränsle). Likviditeten 
erhålls genom att jämföra 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 egentligen är fram-
tiden viktigare. Vilka utbetalningar står föreningen inför i form 
av reparationer och utbyten? Har föreningen en kassa och ett 
sparande som ger jämna årsavgi!er framöver? Uppdaterade 
underhållsplaner samt $erårsprognoser för att kunna svara på 
ovanstående är viktiga. Fråga gärna styrelsen om detta även om 
det inte står något i årsredovisningen.






