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Bostadsrättsföreningen
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening
(juridisk person = företag) som ägs av föreningens
medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att bo i en
viss lägenhet i föreningens hus.
Du som bor i bostadsrättsföreningen har stora
möjligheter att påverka ditt boende. Du kan på föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, vara med och påverka många viktiga
beslut. Tillsammans med de andra bostadsrättshavarna väljer du en styrelse som har till uppgift att
på bästa sätt förvalta föreningens hus och mark.
Det är styrelsen som fastställer föreningens årsavgift. Avgiften ska täcka föreningens kostnader
samtidigt som föreningen ska klara att göra avsättningar till kommande planerat underhåll.

I föreningens stadgar anges bl.a. vem som har ansvar för underhållet i föreningens hus. En tumregel
är att du alltid är ansvarig för det som syns inne i
lägenheten - med undantag för uppvärmningsanordning (t ex radiatorer
och termostater). Allt annat är föreningens ansvar.
Det är viktigt att du har en hemförsäkring och att det finns bostadsrättstillägg tecknat. Eventuellt har
din förening tecknat en kollektiv til�läggsförsäkring, kolla med styrelsen.
Du kan läsa mer om bostadsrättsboendet på HSBs hemsida.
www.hsbhbg.se.

HSB Nordvästra Skåne
HSB Nordvästra Skåne arbetar på uppdrag av
föreningens styrelse med hela eller delar av föreningens förvaltning. HSB Nv Skåne är ett fullserviceföretag med lång erfarenhet med fokus på bostadsrätter. Omfattningen på tjänsterna bestäms i
det/de avtal som styrelsen tecknat.
HSB Nordvästra Skåne är en ekonomisk förening som ägs av våra medlemmar och HSBs
bostadsrättsföreningar i nordvästra Skåne. Huvudinriktningen på verksamheten är tjänster till
fastighetsägare såsom drift, underhåll, förvaltning
åt bostadsrättsföreningar, renovering och ombyggnad av föreningarnas fastigheter samt nyproduktion av bostäder.
Tjänsterna kan indelas i följande grupper:
Administrativ förvaltning innebär
att HSB tar hand om det ekonomiska och all administration som är en
del av det dagliga i föreningen. Vi
har full koll på de juridiska krav som
berör föreningens ekonomiska och
administrativa frågor. Vi ser alltid till
föreningens bästa.
Vi hjälper föreningen med avgiftsoch hyresuppbörd, löpande redovisning, budget och flerårsprognoser
med resultat och likviditet, bokslut
och årsredovisningar, resultatrapportering, analyser, besiktning, uppdatering av underhållsplaner och rådgivning i bostadsrättsfrågor.
Du som är medlem i HSB har också tillgång till
vår allmänna rådgivning. Du har t.ex. alltid rätt att
ringa HSB juristjour som är öppen vardagar mellan
12 – 14 på telefon 0771-472 472. Du hittar också bra
och nyttig information på vår hemsida.
www.hsbhbg.se

Områdesförvaltning innebär bl.a. att HSB avlastar
styrelsen så allt det dagliga arbetet löper bekymmersfritt. Vi samordnar boende, hyresgäster, entreprenörer och föreningens styrelse.
Fastighetsskötsel har som motto
”Det ska märkas att det är HSB!”. Du
som boende ska mötas av en vacker
trädgård och rena trapphus.
Det ska vara roligt att komma hem
och du ska kunna känna glädje över
att bjuda hem dina goda vänner till
en välskött bostadsrättsförening.
En välvårdad fastighet med välskötta trädgårdsytor ökar din trivsel
och det bidrar dessutom positivt till
värdeutvecklingen i föreningen.
Projektledning ROT Ibland krävs det lite större åtgärder i fastigheten för att hålla den i gott skick.
HSBs projektledare är utbildade för hela
processen från idé och en teknisk utredning till beslutsfattande, upphandling,
kvalitetskontroll och besiktning samt
garantiåtaganden.
Vi har lång erfarenhet och kan hjälpa
föreningen genom snåriga regelverk
som styr olika typer av byggprojekt. Vi
bistår även styrelsen i det många gånger komplicerade arbetet med korrekt
och lätttillgänglig information till de boende i föreningen.
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Vatten
Renhållning
Fastighetsservice
Försäkring
Kommunikation
Förvaltning
Medlemsverksamhet
Löner(och(arvoden
Summa

2R13ÅR1ÅR1Å
2R13Å12Å31
HI AAA
AAO ÖÖB
ÖU ÖI:
PH ÖÖ:
ÖI VPP
PP VBA
AH ÖBO
BBB IU:
PU OIA
OI :ÖU
U54 6Å9

2R12ÅR1ÅR1Å
2R12Å12Å31
OV IHO
AA: AVP
ÖO VÖA
PÖ IAI
ÖB PBV
PB VPO
IO APP
B:Ö APH
PA OAH
OI OÖB
U,O ,Å5

B
( :4BA5

HSBEBrfEFriaEBadEiEHelsingborg
ÖHVH:ADHAÖ:

NotE4EELöpandeEunderhåll
Löpande(underhåll
Löpande(underhåll/(hissar
Löpande(underhåll/(tvättstugor
Löpande(underhåll/(vatten(8(avlopp
Löpande(underhåll/(värme(8(ventilation
Löpande(underhåll/(utemiljö
Löpande(underhåll/(belysning
Summa

2R13ÅR1ÅR1Å
2R13Å12Å31
UH AÖA
V PAV
B IBV
OO:
O ÖUP
B AAH
P AAU
,8O 85O

2R12ÅR1ÅR1Å
2R12Å12Å31
PA OOÖ
V P:V
BU OBÖ
PA OOV
OO:
PVO
PB HUH
KO 5O5

NotE9EEFastighetsavgift7Efastighetsskatt
m öreningensmfastighetmärmtaxeradmsommhyreshus5mwastighetsavgiftmpåmhyreshusmärmM&U2mav
w
mtaxeringsvärdetmmenmmedmettmmaxbeloppmförm8MÅUmpåmÅm8ÅMmkrmpermlägenhet5mwörmJrfmwriamJadmberäknas
mfastighetsavgiftenmutifrånmmaxbeloppet5mwastighetsskattenmförmlokalermärmÅm2mavmdenmandelmav
mtaxeringsvärdetmsommhörmtillmlokaler5

NotEÅEEErsättningEtillErevisorer
ö
ö
%oRevision
Föreningsvald(revisor
Summa

2R13ÅR1ÅR1Å
2R13Å12Å31
Ö VPO
O PB:
,5 ,59

2R12ÅR1ÅR1Å
2R12Å12Å31
Ö HPO
O BO:
,6 OO9

m rvodemtillmJoRevisionmingårmävenmsommenmdelmavmförvaltningskostnadernamimnotmUmochmarvodemtillmden
T
mföreningsvaldamrevisornmingårmsommenmdelmavmlönermochmarvodenmimnotmU5mTrvodemtillmföreningensvald
mrevisormfinnsmävenmmedmsommenmdelmimnotenmÅ5

NotEOEERänteintäkterEochEliknandeEresultatposter
ö
ö
Ränteintäkter
Summa

2R13ÅR1ÅR1Å
2R13Å12Å31
O PPH
9 66Å

2R12ÅR1ÅR1Å
2R12Å12Å31
O OOÖ
9 99O

2R13ÅR1ÅR1Å
2R13Å12Å31
PUV OOO
PAU
6UK OK5

2R12ÅR1ÅR1Å
2R12Å12Å31
ABA BÖI
D
5,5 ,O4

NotEUEERäntekostnaderEochEliknandeEresultatposter
ö
ö
Räntekostnader(lån
Föreningsavgäld
Summa

B
( B4BA5

HSBEBrfEFriaEBadEiEHelsingborg
ÖHVH:ADHAÖ:

NotEKEEMateriellaEanläggningstillgångar
ByggnaderIochImark
2R13Å12Å31

2R12Å12Å31

A: VOO UPO
B: HH: :::
IB HBO UPO

A: VOO UPO
B: HH: :::
IB HBO UPO

DUVI HPA
DBPH VBV
DB :PB OIP

DÖÖH VVB
DBBÖ HAP
DUVI HPA

PlanenligtErestvärdeEvidEåretsEslut

48 9K4 6U5

48 O6, 686

varav(byggnader
varav(mark

PV VAI PUA
B: HH: :::

A: :HB P:P
B: HH: :::

Ursprungligt(anskaffningsvärde
D(%yggnader
D(Mark
.ckumulerade(avskrivningar(enligt(planj
D(Vid(årets(början
D(Årets(avskrivning(enligt(plan

mCnligtmnuvarandemavskrivningsprincipermärmslutåretmförmbyggnadernasmavskrivningmårm8MxÅ5
TaxeringsvärdenIpåIfastigheter
Hustyp
Hyreshus(bostäder
Hyreshus(lokaler
Summa

Byggnad
PO ::: :::
B :VA :::
PH :VA :::

Mark
BU P:: :::
OHÖ :::
BU ÖHÖ :::

Totalt
45 688 888
, ÅÅ8 888
44 UÅ8 888

Om-IochItillbyggnader
ö
.ckumulerade(anskaffningsvärdenj
DVid(årets(börjanj
StammarSbadrum
%alkonger
Hissinstallationer
.ckumulerade(avskrivningar(enligt(planj
DVid(årets(början
DÅrets(avskrivning(enligt(plan
PlanenligtErestvärdeEvidEåretsEslut

2R13Å12Å31

2R12Å12Å31

ÖOP :::
A PUO UV:
P BOH OOP
H BVI IIP

ÖOP :::
A PUO UV:
P BOH OOP
H BVI IIP

DVÖH IAÖ
DBÖA HHB
DB BO: :VU

DU:P ÖÖH
DBÖA HHB
DVÖH IAÖ

9 844 544

9 6,U 889

2R13Å12Å31

2R12Å12Å31

P: APA
D
P: APA

BB BO:
V BÖA
P: APA

DBI P:U
DA :OÖ
DBÖ PHO

DBB BO:
DA :OU
DBI P:U

5 89U

Å ,,9

MaskinerIochIinventarier
ö
.ckumulerade(anskaffningsvärdenj
DVid(årets(början
DNyanskaffningar
.ckumulerade(avskrivningar(enligt(planj
DVid(årets(början
DÅrets(avskrivning(enligt(plan

PlanenligtErestvärdeEvidEåretsEslut

B
( P4BA5

HSBEBrfEFriaEBadEiEHelsingborg
ÖHVH:ADHAÖ:

NotE,8EEAndraElångfristigaEvärdepappersinnehav
ö
.ckumulerade(anskaffningsvärdenj
D.ndel(i(HS%(Nordvästra(Skåne
Summa

2R13Å12Å31

2R12Å12Å31

O::
988

O::
988

2R13Å12Å31
O ABA
D
U :AA
,5 54Å

2R12Å12Å31
O O:V
PP VBA
Ö UPO
5Å 64O

2R13Å12Å31
O :OH
H UAÖ
,, UK5

2R12Å12Å31
P H:I
B: :PÖ
,6 Å5,

NotE,,EEFörutbetaldaEkostnaderEochEupplupnaEintäkter
ö
Ränteintäkt(avräkning(HS%(Nordvästra(Skåne
Försäkringspremie
KabelDTV
Summa

NotE,6EEKassaEochEbank
Handkassa
Handelsbanken
Summa

NotE,5EEEgetEkapital
ö
ö Upplåtelse
ö
Insatser
avgifter
Vid(årets(början(enlL(fastställd(%R BÖ ÖPO PIO BÖ OÖH :::
Jisposition(enligt(stämmobeslut
Ianspråktagande(av(fond(för(yttre(underhåll
Reservering(till(fond(för(yttre(underhåll
Årets(resultat
VidEåretsEslut
,O O69 649 ,O 9OÅ 888

Fondöyttre
underhåll
BAH H:P
DOV HH:
PH: :::
55Å K46

Balanserat
resultat
UAO HIO
DBIA BI:
OV HH:
DPH: :::
4K6 ,Å9

Åretsö
resultat
DBIA BI:
BIA BI:
PÖV HIU
6OK Å4U

NotE,4EESkulderEtillEkreditinstitut
Långivare
Nordea(Hypotek
Swedbank(Hypotek
Swedbank(Hypotek
Stadshypotek
Summa

Ränta
P/ÖI(,
A/:A(,
A/BP(,
P/I:,

Bindningöränta
Rörlig
P:BID:VDPO
P:BOD:VDPO
P:BID:AD:B

Bindningölån
P:BID:VDPO
P:BOD:VDPO
P:BID:AD:B

2R13Å12Å31
löst(lån
A H:: :::
A H:: :::
P U:: :::
,8 888 888

2R12Å12Å31
P U:: :::
A H:: :::
A H:: :::
nytt(lån
,8 888 888

mwöreningenmharmingenmfastmamorteringmutanmgörmextramamorteringarmnärmmöjlighetmfinns5
StälldaIsäkerheterItillIkreditinstitut
ö
Uttagna(fastighetsinteckningar
Varav(i(eget(förvar
Summa

2R13Å12Å31
BA HVA :::
DP VBU :::
,8 OO9 888

2R12Å12Å31
BA HVA :::
DP VBU :::
,8 OO9 888

13(13)

HSB Brf Fria Bad i Helsingborg
769603-6370

Not 15 Övriga skulder
Personalens källskatt och sociala avgifter
Telenor
Summa

2013-12-31
19 115
23 332

2012-12-31
20 000
23 332

42447

43 332

2013-12-31
140 557
7 925
47 554
35 670
5 181

2012-12-31
137 808
7 625
37 912
42 630

236 887

225 975

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Arsavgifter och hyror
Revisionsarvode BaRevision
Radiomaster
Räntekostnader
Fastighetsservice
Summa

Underskrifter

~~J~

Malin Lindem

Våra revisionsberättelser beträffande denna årsredovisning har avgivits 2014-

c::::~~ ~J&J({..~
Olof Mat~asson
Av föreningen vald revisor
l

D~

~~

-o 'L.

Per-Erik Gillberg
BaRevision AB
Utsedd av HSB Riksförbund

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i HSB BrfFria Bad i Helsingborg, organisationsnummer 769603-6370.

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för HSB BrfFria Bad i Helsingborg för år 2013-01-01 2013-12-31.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Granskningen har
utförts enligt god revisionssed. För revisorn innebär detta att denne har utfört revisionen enligt
International standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att
revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är
relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll.
En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har
använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den
övergripande presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Uttalanden
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 2013-01-01 2013-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
föreningen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra f"örfattningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB BrfFria Bad i
Helsingborg år 2013-01-01-2013-12-31.

styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller
förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen.~

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner av föreningens vinst
eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst
eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen.
Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med
årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

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

Helsingborg

!_i_1_ 2014

. . ~.L. . . . . . . . . . ..

Per-Erik Gillberg
Bo Revision
Utsedd av HSB Riksförbund

REVISIONSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013
Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Fria Bad i Helsingborg, org.-nr 769603-6370

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i
Bostadsrättsföreningen Fria Bad i Helsingborg för verksamhetsåret 2013-01-01- 2013-12-31.
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att
uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.
Jag har planerat och genomfört revisionen för att med hög säkerhet försäkra mig om att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. Jag har granskat fakturor och inbetalningar
och tagit del av styrelsens protokoll. Jag har också granskat väsentliga beslut, åtgärder och
andra förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot handlat i
strid med föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina
uttalanden nedan.
Årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. Förvaltnings-.
berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
styrelsens ledamöter har enligt min bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar.
Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen,
behandlar resultatet enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Helsingborg, Fria Bad 2014-03-31

c=: t:~ L~ ~
Olof Mathiasson

Av föreningen vald revisor

Information om årsredovisningen
Bostadsrättsföreningens årsredovisning består
av tre delar:
Förvaltningsberättelsen är styrelsens översiktsbild av föreningens verksamhet samt ekonomiska ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen redovisar även väsentliga händelser
under räkenskapsåret och styrelsens förväntningar avseende framtiden.
Resultaträkning är en uppställning av föreningens intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Intäkter minus kostnader ger årets
resultat.
Balansräkning är en ögonblicksbild på bokslutsdagen. Balansräkningen består av två sidor.
Den ena sidan visar föreningens tillgångar,
d.v.s. var de bokförda tillgångsvärdena finns i
föreningen. Det kan till exempel vara bokförda
värden i byggnader och mark, fordringar och
föreningens banktillgodohavanden.
På den andra sidan visas skulder och eget kapital, d.v.s. hur tillgångarna har finansierats eller
var pengarna kommer ifrån. Här finns föreningens upplåtelseavgifter, fond för yttre underhåll,
föreningens samlade resultat, banklån samt
kortfristiga skulder som t.ex. inkomna men på
bokslutsdagen ej betalda fakturor.
Noter är kopplade till resultat- och balansräkningen och de ska ses som förklaringar och
fördjupad information om vissa uppgifter.

Fastighetsavgift beräknas på taxeringsvärdet
för bostäder och tillhörande bostadsmark eller
enligt ett maxbelopp per bostadslägenhet.
Fastighetsskatt beräknas på taxeringsvärdet
för lokaler med tillhörande mark.
Finansiella intäkter är t.ex. intäktsräntor på
bankmedel.
Finansiella kostnader är t.ex. räntekostnader
på banklån.
Fond för yttre underhåll enligt stadgarna (HSB
normalstadgar) skall föreningen göra reservering till fond för yttre underhåll i enlighet med
underhållsplanen.
Fordringar är pengar som utomstående är
skyldiga föreningen
Kontoplan är det system som föreningen använder för att särskilja olika typer av tillgångar,
skulder, intäkter och kostnader.
Kortfristiga skulder betalas inom ett år.
Likvida medel är kontanta pengar, banktillgodohavanden och HSB i avräkning.
Likviditet är föreningens förmåga att vid ett
visst tillfälle betala sina kortfristiga skulder.
Räknas fram genom att man dividerar omsättningstillgångar med kortfristiga skulder. Om
kvoten blir >1 (som den bör vara i normalfallet)
så har man en positiv likviditet.
Långfristiga skulder betalas först efter ett eller
flera år.

Ekonomisk ordlista

Löpande underhåll är underhåll som inte är
planerat, t.ex. reparationer och skadegörelse.

Amortering är en avbetalning på skuld till kreditgivare.

Nettoomsättning är föreningens samlade intäkter under en viss period.

Anläggningstillgångar är tillgångar för långvarigt bruk, som t.ex. fastigheter.

Omsättningstillgångar är t.ex. kontanter, bankmedel och kundfordringar.

Avskrivning görs eftersom kostnaden för en
anläggningstillgång periodiseras, d.v.s. delas
upp på flera år beroende på hur lång ekonomisk livslängd tillgången har. Värdet på tillgången minskar därmed med tiden. Byggnader kan exempelvis skrivas av på femtio år.

Planerat underhåll framgår av underhållsplanen och gäller t.ex. trapphusmålning.

Balanserat resultat är summan av tidigare års
vinster och förluster som inte använts för reservering till yttre fond.

Sociala avgifter betalas på arvoden och löner.

Balansomslutning är balansräkningens summerade tillgångar respektive skulder och eget
kapital.
Basbelopp/prisbasbelopp fastställs av regeringen en gång om året.
Budget är en ekonomisk handlingsplan för
framtiden.
Driftskostnader är det som krävs för att driva
föreningen t.ex. uppvärmning, avfallshantering,
försäkringar, arvoden, vatten & avlopp.
Eget kapital kan utgöras av bostadsrättshavarnas insatser, fond för yttre underhåll, balanserat resultat samt årets resultat.

Räkenskapsår är den period som årsredovisningen avser. Om räkenskapsåret inte följer kalenderåret benämns det brutet räkenskapsår.
Soliditet visar hur stor del av tillgångarna som
finansierats med eget kapital, vilket visar den
långsiktiga överlevnadsförmågan.
Årsavgiften ska vara tillräcklig för att täcka föreningens kostnader under året, reservering till
fond för yttre underhåll och amorteringar.
Årsavgiften fördelas efter bostadsrätternas
andelstal och ska erläggas månadsvis av bostadsrättshavarna enligt avtal.
Det är styrelsen som fastställer föreningens
årsavgifter.
Överlåtelsevärde i genomsnitt är det genomsnittliga pris per kvm som betalts för bostadsrätter i föreningen under en viss period.

Anteckningar

Anteckningar

Anteckningar

Anteckningar

Materialet sammanställt av HSB Nordvästra Skåne

www.hsbhbg.se

