
Årsredovisning 
B osta dsr ättsf ören ingen 

Färnebofjärden 

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2017. 

Förvaltningsberättelse 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 

Brf Färnebofjärden 
769626-1127 

I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter 
samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör 
styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre 
underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån 
behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika 
åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Förändring likvida medel. 

• Inga större underhåll är planerade de närmaste åren.
• Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten.
• Amortering på föreningens lån sker enligt plan. För mer information, se lånenoten.
• Årsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste året.

Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns längre fram i förvaltningsberättelsen. 

Föreningens ändamål 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta 
bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelsen får även omfatta mark som 
ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. 

Grundfakta om föreningen 
Bostadsrättsföreningen registrerades 2013-03-26. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2014-09-19 
och nuvarande stadgar registrerades 2014-07-08 hos Bolagsverket. 

Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999: 1229) och utgör därmed en äkta 
bostadsrättsförening. 

Styrelsen 
Carl Fredrik Gejrot 
Nils Martin Noren 
Barbara-Jean Karin Powell 
Hanna Terese Sewen 
Eva Sophia Sjöberg 

Jennifer Valeria Ahlm 
Johanna Elisabeth Garefelt 
Anna Åsa Christina Liljemark 
Carl Victor Axel Sunden 
Sund Revision AB 
Bo Eric Svensson 

Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 

Suppleant 
Suppleant 
Suppleant 
Suppleant 
Revisor 
Huvudansvarig revisor 

Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: 
Jennifer Valeria Ahlm, Johanna Elisabeth Garefelt, Carl Fredrik Gejrot, Anna Åsa Christina Liljemark, Nils Martin 
Noren, Barbara-Jean Karin Powell, Hanna Terese Sewen, Eva Sophia Sjöberg och Carl Victor Axel Sunden. 
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