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Förktaringar från A-O

Anläggningstillgångar
Såda;ä ti g=ångai som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillga.!e. är

föreningens fastighet med mark och byggnader.

Ansvarsförbindelser
Ätaganden för föreningen, som i balansräkningen ej finns med bland skulderna. Borgensförbindelser är ett exem-
pel på eft sådant åtagande.

Avskrivning byggnader
Fördelning i'å titå år av anskaffningsvärdet på en anläggningstillgång så ati detta i sin helhet inte belastar ett enda

års resultät: Avskrivningstiden baseias på antäggningstillgångens livslängd och nyiljande. Avskivning kan ske ef-

ler annuitets-metoden eller som rak avskrivning
Den årliga avskrivningen påverkar resultaträkningen som en kostnad. I balansräkningen visas den totala avskrlv-

ningen som gjorts sedan föreningen bildades.

Bränsletillägg
Om uppvärmängen inte ingår i årsavgiften, år detta en separat avgiftsom skallmotsvara kostnaderna för uppvärm-

ninge; av föreningens hus. Tillägget fbrdelas eftervarje lägenhets storlek eller annan lämpllg iördelningsgrund och

skall erläggas månadsvis av föreningens medlemmar.

Fond för inre underhåll
I defallstyrelsen inte beslutat annat skallårliga avsättningar göras till.bostad,srättshavarnas individuella underhålls-

fonder Dåssa medel disponeras av bostadsrättshavarna för underhåll och förbättringar i respektive lägenhet.
Den årliga avsättningen påverkar föreningens resu taträkning som en kostnad
Fondbeioppet enligt-balansräkningen visår summan av samtliga bostadsrätteE tillgodohavanden. Uppgift för den

enskilde bostadsråftshavarens fondbelopp lämnas i samband med aviseringen varje kvartal.

Fond för yftre undethåll
enligt fOre'ningens stadgar ska årliga avsättningar göras till föreningens gemensamma underhållsfond. Fonden får
utnfr!as for siorre ;dtrdreparation-s- och underhållsarbeten. Kostnadsnivån för underhåll av föreningens fastighet
iunädrhållsptan boi ilnnasj och behovet att vårdesäkra iidigare fonderade medel påverkar storleken på det belopp

;om avsätti. Den årliga avsättningen påverkar resultaträkningen som en kostnad

Kortfristiga skulder
Skulder som föreningen i regel måste betala inom ett år.

Likviditet
Med likviditet menas föreningens betalningsberedskap alltså förmågan aft betala sina skulder i rätt tid. God eller
dåtig likviditet bedöms genoÅ fOrhållande{metlan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Om omsåttnings-
tillgångama motsvara eller är större än de kortfristiga skulderna anses likviditeten god.

Långfristiga skulder
Skulder som förcningen ska betala först efter ett eller flera år.

Omsättningstillgångar
Omsättningatillgångar är likvida medel och tillgångar som mycket snabbt kan omvandlas till kontanter'

Räntebidrag
Ett statligt bidrag som minskar föreningens räntekostnader på lån på exempelvis ombyggnader'

Soliditet
Betyder tångsiktig betatningsförmåga. Aft en förening har hög soliditet innebår att den har stort eget kapital inkl.

föreningens rep.fond i förhållande till skulderna.

specialutlåning
Könto för likvidimedel som ger högre ränta än kassakontot tack vare att utlåning kan ske på längre sikt.

Ställda panter
Avser i iöreningens fall de säkerheter, i regel fastighetsinteckningar, som lämnats som säkerhet för erhållna lån.

Arsavgift
Fitren;ngens viktigaste och största inkomstkälla. Arsavgiften är medlemmamas årliga tillskott av medel som an-
vånds till de löpande kostnaderna och stadgeenliga avsåttningarna
lvlånadsavgiften är i regelfördelad efter bostadsrätternas grundavgifter och erläggs månadsvis iförskott
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Arsredovisning för räkenskapsåret 201 1

Slyrelsen för BrfRönnbårcmålen 1 får härmed avge fötjande årcrcdovisoing förtöreningens
fö.valtning liden 201 1'01-01- 20'11-12-31

Förvaltni ngsberättels€

Strelser och r€visorer

Ordinarie ledamöte.

HelenBlin-Rimberlh Kassör
Lars-OlofF berg Odförande
Anna Liljeroth SekreleEre
i,,likåel Nilsson Ledamol
Henrik Jetsling Ledamot

Supplsanter
Björn Fischer

Revisorer
ThomasAnveld Ernst & Young

2011-2013
2A1D-2012
2411-2012
2011-2012
2011-2012

2011-2012

Vålberednino
Bo Lindsaand

Överlåtelser
Avlörcningens 28|ägenheler har under året 0 si bylt äqare.
3lägenheter är upplålna med hyresGti per201'll2-31

Verksamheten 2011
Styrelsen har under å.et hålril11 prctokotlförda såmmaniläden.
Ordinafie föreningssiämma hölls den 25 rnaj

Fastloh€ten
Besiår av en grupphusområde med 12 st kedjehus (4 st 2:oroch 8 st 3:or)iefl ptan,
2 st pårhus (4 sl2:or) i ett plan och 6 st parhus (12 sr 4ior) itvå ptan.
Tillvaie hus hör ett med bosladshuset sammanbyggt garage.
Byqgår 1990-91.

Större reoarationer och underhåll underåret.
Byte av enl.elrappor på 26|ägenheler
Uppfräschning av grönområde har gjorts

!
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Förvåltninq
Cymko Föruåttning AB har bit.ått styrclsen vid handhavandel avföreningens föruallning.

$vetselg!
Avolfter I qenomsnitt Belåning/kvm

2008
2009
2010
2011

346 kr
381 kr
400 kr
438 kr

7 668 kr
6 942 kr
6 792 kt
6 603 kr

46 kr
63 kr
26 kr
0kr

Till föreningsslåmmans födogande slår följande medel:

Balånserai resultal

Styrelsen föreslår att enligt stadgama säita av 0,3 % av

tåxedngsvårdet lill fonden lör yttte underhåll.

Då årets underhållva l stoftiages fonden ianspråk med:

Reslelande att balansera iny räkning.

-725794,50 kt
,20 323,53 kr

-746 118,03 kr

-59 928 kr
20 000 kr

-786 046 kr

L/
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Bostadsrättsföreningen Rönnbärsmaten
Org, nr 769613-J95?

Resultatråkning
2011-0141
2011-12-31

2010"01-01

2010"12-31

Nettoomsättning
Årsavgifler och debiterade avgifter
Övriga inläkler 1

1 216 500,00 kr
S56,00 kr

1 236 870,00 kr
934,00 kr

1 217 456,00 kr 1 237 80a.00 kr

Fastighelsskötsel
Drifrskostnader

und€rhållskoslnader
Extema rörelsekoslnader

Rörolseresultat före avskrivningar

Rörelseres ultat efter avskrivn ingar

Rånteintåkter

Rosu ltat efter finå nsiella poster

2
3

5

6

-51 476,00 kr
-282 349,25 kr
-57140,00 kr
-59 813,00 kr
'18 780,20 kr

"40 227,AA kt
-280 910,00 kr
'255 354 00 kr

-61 208,00 kr
-20 298,00 kr

-469 558,45 kr

747 897,55 kr

-200 988,00 kr

-657 997,00 kr

579 807,00 kr

'223 008,00 kr
-200 988,00 kr

546 909,55 kr

8 466,79 kr
-575 699,87 kr

-223 008,00 kr

356 799,00 kr

579 5l kr
-568 272 84 kt

-567 233,08 kr

-20 323,53 kr

-567 693,33 kr

-210 894,33 kr

kr

?
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Balansräkning
2011 -12-31 2010 -1241

TiIgångat
Anlåooninostilloånoar
lllateriella anläggnin gstillgångar
Byggnåder och mark
Faslighetsförbätt ngar
Llaskineroch invenla er

Summä aDIäggningstillgångar

Omsåttninostilldåndar
Kortf ristiga f ordringar
Skålteiordrån

lnte msfordingar

Surnmå omsäitningstillgångar

Summa tillsångar

Eget kapital och skulder
Eoet kaoltal

Upplåielseavgifier

Ytlre fond

Summa eget kapitål

Lånqfristiqå skulder
lnteckningslån

Summa längfristiga skulder

Kortftistioå skulder
Kodfr. delåv långlr. skulder

Upplupna soclala avgifler
Upplupna ulgiisränlor

Övrisa inteinskulder

26 714 908,00 kr
1 593 074,00 kr

0,00 kr
28 307 982,00 kr

28 307 982 00 kr

26 828 252,00 kr
1 676 118,00 kr

4 600.00 kr

1 243 00 kr
40 012,00 kr

28 508 970 00 kr

28 508 970 00 kr

000kr
26 370 00 kr

41 255 00 kr

7AA 112 85 kt

741 367 85 kr

____?!_91!_!r9!!_q

-10 655 000,00 kr
'3 451 850,00 kr

0,00 kr

725 7S4,50 kr
20 323 53 kr

26370,00kr

1 180 767.68 kr

1 207 137 68 kr

29 716 107.68 kr

-10 655 000,00 kr
-3 451 850.00 kr

-59 923.00 kr

574 828 17 kt
210 894 33 kr

-13 360 731,97 kr

-15 347 972,68 kf

13 381 055 50 kr

'15 779 916 68 kr
-15 347 972,68 kr

168 080 00 kr
-11 308 00 kr

0,00 kr
1 885,20 kr

'43 240,00 kr
,95 673,00 kr
'20 459,00 kr

-15 779 916 63 kr

'168 080,00 kr
207 654 50 kr
-12 485 00 kr

'6 s53,00 kr
-39 032 00 kr
'93 379,00 kr
-27 952 00 kr

-340 645,20 kr 555 135 50 Lr

20 731 000,00 kr 20 731 000 00 kr

Summa eget kapitaloch skulder -29 049 349,85 kr ,29 716 j07,58 kr

Ställda säkerheter
Faslighelsinleckningar

Ansvarsförbindelser

\

lnga lngå
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Noier

Rodovisninqs- och värderinqsprinciper
Ärsredovisningen har uppräitats enligl årcredovisnlngs ag en och bokfö ngsnämndens allmänna dd
Redovisningspinciperna är oförändrade jämfö d rned töregående år.

Tillgångar och skulder har värderåts illl anskaffn ingsvå rden om ingel annåt anges nedan.
Periodisering åv inkomsler och utglfter har skell enligl god redovisningssed.
Ford ngar har efrer lndividuel vårdering lrpptågits ull belopp varmed de beräknas inAyla.

2011 2010
Not 1 Ärsavoifter och debiterade åvqifter
Hyresintåkler ägenheler
Ä'savsifier

Övriga avgifler

Not2 Fastiohetsskötsel
Fastigheissköisel extraaft eten
Sotnlng
Exlem iilsyn o beslklning
Gångbånerenhålnins

Not 3 Driftskostnader
Elkostnad

Sopiömning
Faslig försäkr ngsprernle
KabelTV avgifl
Bredband och intemet avg fr
Övigå fåsiighetskosinåder

Förbrukningsrnålerial

Not4 Underhållskostnader
Undeftå lhyreslägenhei
Rep. Bosladsrälllägenhel
Underhå I av dörrar/poiar

Rep. El
Underhå lav ås
Rep. Tak, hängånnor m.m.
Rep Hårdgjoda ytor
övriga iådgårdskostnader
Underhållövrigl

18S 108,00 kr
1 027 392,00 kr

297 876,00 kr
938 994,00 kr

1 216 500,00 kr

956,00 kr

1 236 870,00 kr

934,00 kr
956,00 kr

3 625,00 kr
4 445.04 k(

15 281,00 kr
28 125 00 kr

934 !0 kr

0,00 kr
1640,00 kr

14 349,00 kr
24 238.00 kr

51 476,00 kr

21 290 00 kr
5 006,00 kr

41 477,OA kt
2 339 00 kr

21 034 00 kr
30 967,00 kr

736,25 kr
5 950,00 kr

149 820,00 kr
3 730,00 kr

40 227,OA kt

23 291,00 kr
0,00 kr

47 295,00 kr
6 500 00 kr

13 687,00 kr
29 53r,00 kr

147 5A kt
0,00 kr

149 820 00 kr
10 638,50 kr

10

2A2 349 25 kt

278.00 kt
19 025,00 kr
18 808,00 kr

0,00 kr
000kr
000kr
0,00 kr
0,00 kr

1 250,00 kr
0,00 kr

14 779,00 kr
3 000,00 kr

280 910,00 kr

0.00 kr
82 626.00 kr

0,00 kr
625 00 kr

88 897,00 kr
5 343,00 kr

1 244,OO kt
38 830,00 kr

0,00 kr
I 000.00 kr

18 525,00 kr
11264.00 kr

255 354.00 kr

t
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Bostadsdttsf örenins€n Rönnbärsmalen
Org. nr 769613-J957

Not 5 Exteha rörelsekostnåder
Hyra åv invenlarier och verkly
Frakler och lransponer
Förualtningskoslnador övrigt
Revisionsåruoden exl€rna
Kostnad mölen/ståmma
Förualtninqskoslnad
Bankkoslnader
Föreningsavgifter

Not6 Personalkostneder
Aruoden lillslyrelsen
Sociala avgifter

2011 2010

3 500,00 kr
0,00 kr

6 846,00 kr
l2 250,00 kr

268,00 kr
35 784,00 kr

925,00 kr
240,00 kr

3 140,00 kr
300,00 kr

5 910.50 kr
12 450,00 kr

1 097,50 kr
35 360.00 kr
2 350,00 kr

600,00 kr
59 813,00 kr

14 400,00 kr
4 380,20 kr

61 208,00 kr

'15 002,00 kr
5 296,00 kr

18 780 20 kr 20 298,00 [r

NotT Anläooninostilloånqa.
Byggnad

lngående anskaffningsvärde
Utgå€nde ackumulerade ånskåtrnlngsvärden

lngående avskrivningar byggnaden

19 043 824 00 kr
19 043 824,00 kr 19 043 824.00 kr

'469 572,00 kr
-113 344,00 kr0,595202

3,54639%

Fastig hetsförbättrin ga r 20,års
lngående anskaffningsvåde
Ärels anskaffning
Ulgående ackumulerade anskaffningsvården

lngående avskivningar faslighelsförbällringar

LJtgående ackLrrnulerade avskrivningar
Avsknvning sker ned 5,0Ao,4

Tolalt byggnader och mark

19 043 824 00 kr

-300 108,00 kr
'109 464.00 kr

Utgående ackumulerade avsk vningar
Avskivning ske r enligt progrcssiv plan, år 6/60

582 916,001r -469 572,00 kr

1 759 162,00 kr
0,00 kr

000kr
759 162 00 kr

1 759 162,00 kr 759 162 00 kr

000kr
'83 044 00 kr

-83 044,00 kr
-83 044.00 kr

"166 088,00 kr

8 254 000,00 kr

'83 !44 00 kr

E ?a! a:0.00 kr

28 224 938,00 kr 28 504 370,00 kr

ö
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Bo8radsättsföreninsen Rönnbär€malen 1

Or9. nr 769613-1957

Fastighetsbeteckning:

20,o0%

2011 20.10

Taxe ngsvärde byggnad Bostadsdel
Taxe ngsvärde mark Bostådsdel
Summa

Maskiner och inventarier
Ingående anskafinlngsvärde
Uisående ackumulerade anskafi ningsvärden

lngående avskivningar fastighelsförbiittrlngar

Ulgående ackumuleråde avskrivnlnqar

11 772 000,00 kr
I 204 000,00 kr

19 976 000.00 kr

11 772OOA,AA kt
I 204 000,00 kr

19 976 000,00 kr

152 500,00 k. 152 500.00 kr
152 500,00 kr

-'147 900,00 kr
-4 600,00 kr

152 500,00 kr

-117 400,00 kr
-30 500.00 kr

Avskivning sker ned

Not I lntecknlnoslån
SBAB
SBAB
SBAB
SBAB
Sparbanken Öresund

Villkorsändringsdåg
rörligl
rörligt
rönigt
rö igt
rödigt

Bundet
Upplålelse-

avgifler

3 451 850 kr

"152 500,00 kr

0,00 kr

4 873 940,00 kr
2 978 900,00 kr
3 5S3 750,00 kr
1 990 836,00 kr
2 078 626,68 kr

15 516 052,68 kr

-147 900.00 kr

4 600,00 k.

5 000 000,00 kr
3 092 380,00 kr
3 718 750,00 kr
1 998 240,00 kr
2 't38 626.68 kr

4,16%
4,37%
3,1AoÄ

3,60%
3,45%

Notg Förändrino av eo€t kapital
Bundet
l.såtser

Beloppvid ärets ingång 10 655 000 kr

all täcka årets undefiållskosh.

Öv.iga disposilioner

Belopp vid årets utgång 10 655 000 kr

Not 10 Försäkrinq
Fasligheten ärfullvårdesfölsäkrad hos Folksam

q--
Södra Sandby den /C 2012

3 451 850 kr

210 894 kr

-24 324 kt

-24 324 kt

Bundet
Yltre

59 928 kr

59 928 kr

-119 856 kr

0kr

Fritt

-574 a2a kt

'270 822 kt

119 856 kr

-725 795 kt

15 947 996,68 kr

Frltt

'210 894 kr

J t )1=t \n
{a,1, (. t.l. 1,;,r r ",ffif;ili*__
Lars.OlofFlbe'g H*le1Bh{t-Rrmbenh

/.
.-.. L:,,;-' ,l t' t
lM kael Nrssoi ' Hånrir Jerslng .

- L.r'

if.t, l,:tt i,,1, ,

Liin revis'onsberåttelsebelråfiande denna årsredovisning haravgivits

-\
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Kostnadsfördelning 2011

3./.

6r,6

600400kt

1168n.19
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Revisionsberättelse
Iil 6reningsstiinnan i 8d RönnbäEmale. t or9. 769613-1957

r.. ir '216 tc 691 t5 00

lirl] st..rl.rl.e !l..kir. nl

:1.!por i .rr i:rir'rrlrr!.:li r!ci
hg har €viderat åtsrcdovlsningen Sr Bf Röinbåtsmålen I f6r ål2011.

'rt!,:,r t:.:i1: tr tt)t \,t.rrt:r.t: ,|tnr
Det d styrelsen som har ans$€t lör stt uppråtta en åts.edovisning som
get on dMsand€ bild enliBt åBredovisnlngslaten ocn fit! den int€na
konlmll som st)relsen tedömer nödvändig f& åu uppdna €n
å6rcdovisning s0n inle innehålle.vår€niliga ielaKigheter, vare sl8 deså
beff på o€gedligh€rerell€r på fel.

Ivlitt aisaar ät att uttala mig om åcredovisnlngen på grundval åv vär
rcvisio.. lag har dfön .evidonen enligt lntemalional Siaodads on
Audlung och god r4isionsssd isv€dg€.oessa standarder kåver att jag
ri'ljer yi€setiska klav $mt llaneEr och utliir rcvisionen tör att uppnå
dmlig såkerh€t att åÄredovlsnlngen lnte innehårler vås€nuiga
t€laldiglreter.

En rcvisioi inn€fatlar at genorn olikå åtgärdd inhämta revirionsbwis om
belopp och ånnån infomarion i å'sredoMsningoo. Revisom väljer vttka
åtgåd€r som ska uuölas, bland annat genom au bedöna dskena iör
väsentliga f€laldghet* i åEEdovis.iigen, E& sig d€ssa b€mr på

oeg€ntligheter eller pä rel. Md denna iskbedömning beåktår revism de
delår 6v d€n int€na kontrollen sofi är relevanla 16r hr lörcningen
uppdttar åBredovisnjngen lör att ge en 6('visande bild I syfte ätt utfoma
grdnsknlngsågäd* som ä! ändamårsenri8a med hänsyn ri
omsländighetema, n€n inte i syfre att 8öa etl utlalande om effektiylteten
i lörcningens intema kontroll. En revhion ionefatar ocl$å en utvårderirg
av ändrmäls€nligh€ten i de redovisnin{spdnci!ersom har använts och av
rimliSheten i st}lelsens upp5kattningar i rcdovisnlngen, lll's!m en
ut!ädeing av den övergdDande pBenlationen i å'sr€dovisnlngen.

Jag anser att de r€visionrbevis lag har inhämtat år tillråcldiga och
åndämälsenliga som gruid lörvåra litalanden.

Edigt min upptittning har åErcdovisningen uppdttats i enlighet $ed
åEredovisningsldgen och ger en i alla väsentliga avleenden dttvisande
bild avlöreningsns linansiellå stållrinA p€r den 31 december 2011 och åv
dess nnan$ella rcsultat lör åEt enllg åGredovlsningllå8en-
Föffaltningsberänels€n fij'enllgned åBndovisningensövdga derar.

lag tillstyiker dårt& ått r0 €ringsstäminan tastsläller resuttatdkningei
och balansräknlngen förförcningen.

i:.:rDril or.::i:!rrilli:r.,r]]l .-- .:rr nil) :.rl'.
ii-i, i':,1,. r i'r .l ir I

Utöv€rmln rcvislon avåBEdovlsningen har jagäv€n rcvid€åitörslagettitt
disposltloner betdfånde ftteningens vlnst eller löttlst sant str€ls€ns
föraltning lör Brf Ronibätsmålen 1 lörår2011-

Det slyelsen som iar ansycEt ftir röElag€t tlll dlsposltioier
betdfiande fö€nhgeis vinst eller födust, och d€t år sbftts€n som har
ansvarcttörlöryaltningen enligt boslådslåtrsragen.

Mitt ansvår är .t med dmlig säksrhet uttala mig om töElaget Utl
dispositioner av förcnlng€ns vn* €ller tnnust och om tö altnlngen på
grundvd av vår rcvision- Jag har utl6t Evisionen entigt 6od rcvtsionss€d i
Svsige.

Som undedag tör nitt dtälånde on sttelsens &lslag ri disposition€r
beuäflande törenhgens vins! eller föiust har jåg glanskåt oft l6Btag6t är
lö enligt m€d bonad srältsla g€ n.

som undetlag tjr milt uttalande 0n anwa$tdhet hår Jåg utövs min
tevision av åtsrcdor,lsningen gfa$kat våsenlliga besl4 åtgärder och
fölhållanden ilöreningentfi .nkunna bedöna on någon dyrei*ledamot
är eEiiltnhgss8ldig mot för€nlngen. iåg har älrn Cmnsl€t om någon
styrelseled a moi på annatsätthar handrat tsttd ned bosladsräflslagen,
å15Edovisningslagen ellerföreningensstadgar.

lag anser att de revjsionsbevis jag iar inhtutat å. litt,åcktigå och
Andamåls€nliga son g,und lfi vta uttatanden.

hg tillsbiker att lijrsningsstämnän disponeG I resuttatet enttgt föEtaget I

röryåltningrbedttelsen och be$tar styrelsens kdåmöter ansva6rri hel lör



ANSVAR
Förclelningen i li6tan nedan gäller ft egendom som föreningen hat försett

lägenheten med. Bostadstättshavarcn svarat alltid ft egna installationer och
sådant som tidigare lägenehetsinnehavare låtit installera.

a = B]f's ansvar o = Brh's ansvar

BYGGDEL

väggar I lågenheten
Lågenhetsavsklljånde och

Ylskiki på vågg inklusive under-
iggande behandling sonr kråvs
för atl anbrirgå ylskiklei

ANMÄRKNING BYGGDEL

Diskmaskin dlskbånk, kyloch
frys, spis och mikrovågsugn
El.artiklar
Säkrinssskåp och ellednif qar i

Belysn ngsamalur elutlag.
slrömbryiare och jordfels

VEMS ANMÄRXNII{G
ANSVAR?

o

VEMS
ANSVAR?

a
o
o

Ytshrltpå golv nh ufderq-
gånde behåndlLng som hråvs o
f0r atl anbrinqa ytskiktet

lnneriak i lägenheten
innedak inkl!sive undedig
gande behandling som kåvs O
för ånbingånde av yiskiklet

Ytbehåndling ulsida ytiedöff a
Yile.döff inkL ylbehand rig ilr- O
sda lsler, fode. karm. ås i.ki
nycklar, handlag, r ngklocka

lnnerdöff O
Förcter och tönsterdörr
Kam och båge a
Ytire må ring a
Glas spröls kitl O
Bes a9 spantolett handtag O
gäigjam latn ngslster n'r m
lnre måhrng samt må i nq mel- O

Avlooosednino med oovbtun.'a

Kämrng O
Tvåtlslåll, bandare, vatlenläs. O
avslånqn nqsvenlll, boitenvenl I

och packniig. Badkar, dusch-
kabin och duschslang Wc,slol
Tvällmåski. torktlmlåre lo
skåp,lväitb;nk o
Kall- och v.rmvåuenledn nq
nkl amailr

Ventilåtion och värne
Venli aUonskånåler såm1 köks-
fläktoch spiskåpa som ltgor a
de av husels veft latior
Venliaionsdon O
Ul uflsdon, springvenli O
Vadringsf ter sårnt f ier t1l O
köksffåki och spiskåpa
Vallenradlaiörer,värmeledning a
Eellrskoolwärme håndd!k-

lnsdan av åvsk ljande och
bä€ndevågg t ex. tapet
och puts inkl. iuktiso e€nde

Tex. go vmatla, keramiska
plalior Bakomliggande fukt-
iso e€nde skikl, pårketlgolv
inkl. !nderlggande sand

lex puts och siuckaiur

Balkongdörr se sålskld

Vld byte av dorska 9ål
lande norner io. jud och
bråndk.ssnlng upplylas

o

o

Byte avsäk ng O

Förråd, gemensånfrå

Gemensamma uirymrnen a
Fötråd upplåiet med bosiads- O
räit och lkfaide utrynriren
Garage Lrpp året med
bost.dsråtl
Mark, utcplats fr.h.
Underhål av mårksom inte år
upplåten med bostadsdtl a

Underhål av rirark lppålen O

Snöskolin n9 och renhållnlig O

Avnnn nq av dagvairen från
lål\le(å<s u

i,,lå ning av balkongiak sida a
och !isida av balkongfroni
Ylbeha.d ng av ba kofggolv O
sami ns dan av bakongf.onl
Glas på lnglasad balkong/allan O

Övrist
Braskamin. eldstad oppen O

Rensn n9 av rorgan! lor op apef sp s m m som roren nqen
försell ågenlreten.ned
l.redn ngssniclerier so(l ar,
fodero.h lsier ()
hryddsLa bådrumss[åp I ad
hy a och .nnan f.st i.redn nq u
-lorkslållning ibadrum O
nvänd g tEppa ågenhelen o

Anordning för informat ons-
överförlng O

Brå.dvårnare O

' Bd=bos1ådsrålisfören ng
Brlr=bostadsrållshavare

-Iil 
de delarsom årsynliga i

lågenhetei och bårå fö€ör-
jer def egna lägeihelen

I lågenhelen och tillhörande

Samma reg er som förun

Samma rcg er som f0. un-

Om inte annat legleEls
i nytljanderåttsavlal med

Samma reg er som för un
derhållaviågenhelen Ska
föla förei fgens nslrukiio-

Gäller t.ex bälkong, allan

Förenirgen ånsvalar fdr
rensning av avloppsledning,
brh svararfdr rensning av

'llllde delar som ärsynr9a i

ägenheten och bara iorsör-
jer den egnå lågenheten

Om den !änarieran def

l,rlä ning svarar bostadsrålis

Som bosiadsraltshåvåren
har iörs€tt ägenhelen med

Utfor€s en igt ioreningens

Se fönsrer, når fö€n ngen
fö6ell lgh med dessa Öv'
iga fallbdr reglems genon
av,lalme lan bd och bÖ

Fören ngen ansvarar inle för
(jkqåns lkakelusn

Även nvåidig stege t rlvind
'liLl de delårsom ärsynliga i

lägenhelen och bara tölsör-
jer den egnå lägenhelen
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