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Styrelsen för Brf Karolinen (769635-8691) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-
01–2021-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i 
bostadsrättsföreningens hus upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende och lokaler åt 
medlemmarna under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Vidare har
bostadsrättsföreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom
bostadsrättföreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma
intressen och behov, främja serviceverksamhet och tillgänglighet med anknytning till
boendet.

Bostadsrättsföreningen registrerades 2018-12-15. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 
2018-12-19 och nuvarande stadgar registrerades 2018-01-15. Föreningen har sitt säte i Uppsala kommun.

Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen.

Föreningen äger fastigheten Kåbo 48:2 i Uppsala kommun, omfattande adressen Batteriparken 3. Kåbo 
48:2 byggdes år 1945. Marken innehas med äganderätt.

I nedanstående tabell specificeras innehavet:

Antal Benämning Total yta (kvm)

26 Lägenheter, bostadsrätt 1 801

4 Lägenheter, hyresrätt 282

18 Antal p-platser

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Folksam ömsesidig sakförsäkring. I försäkringen ingår momenten 
styrelseansvar samt försäkring mot ohyra. Försäkringen inkluderar bostadsrättstillägg.

Ordinarie föreningsstämma ägde rum 2021-06-28. På stämman deltog 20 medlemmar.

Styrelsen har utgjorts av:

Namn Roll

Andreas Olsson Ledamot

Anna Sara Lindbom Sekreterare

Carin Blåudd Ledamot (avgick 
2021-11-17)

Cecilia Irefalk Suppleant

Daniel Per Callbo Ledamot

Erland Rönnerdal Kassör

Mikaela Mattsson Suppleant

Sofia Nyström Ordförande
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Övrig information om kontaktpersoner och hur föreningens firma tecknas

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening. 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda sammanträden.

Revisorer har varit Josef Ginnerskov-Dahlberg och Niclas Wärenfeldt.

Valberedningen har utgjorts av Lars Morén och Linnéa Thurfjell.

Genomförda större underhålls- och investeringsåtgärder över åren

År Åtgärd

2021– Stamrenovering av lägenheterna

2016– Vattenrör, till största delen, utbytta i källarstråk inför stamrenovering

2016– Nyinstallation av undercentral för fjärrvärme

2015– Kulvert för värme och vatten mellan byggnaderna utbytta

2010– Nyläggning av tegeltak

2007– Installation av nya fönster och balkongdörrar

Större framtida planerade underhåll

År Åtgärd

2022– Byte serviscentraler

2023– Fasadrenovering

Årsavgifter

Avgifterna höjdes från och med 2021-07-01 med 5 procent.

Geomförd avgiftsförändring 2022-01-01 med 5 procent.

Medlemsinformation

Vid årets början var antalet medlemmar 26 st. Under året har 0 tillkommit samt 0 avgått. Vid årets slut var 
därmed antalet medlemmar 26 st.

Avtal

Föreningens avtal under året:

Avtalstyp Leverantör

Ekonomisk förvaltning Fastighetsägarna Service Stockholm AB

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsårets har inga väsentliga händelser skett.

























Så tolkar du årsredovisningen
En bostadsrättsförening ska varje år upprätta en 
årsredovisning. Årsredovisningen består i regel av 
en förvaltningsberättelse, följd av resultaträkning, 
balansräkning, noter och revisionsberättelse.

Att förstå alla begrepp som används i en årsredo-
visning är ingen lätt uppgift. Därför förklarar vi här 
årsredovisningens olika delar och viktiga begrepp 
som förekommer i varje del. 

Förvaltningsberättelse
I förvaltningsberättelsen informerar styrelsen om 
de händelser som har varit av betydelse under 
det gångna räkenskapsåret. Det kan handla om 
allt från utförda och planerade underhållsarbeten 
till medlemsförändringar. Styrelsen lämnar även 
förslag till , dvs. hur årets vinst 
eller förlust ska hanteras. 

Utöver detta redovisas föreningens   i för-
valtningsberättelsen. Nyckeltal gör det möjligt att 
följa och analysera föreningens utveckling över 
tid. Sedvanliga nyckeltal är nettoomsättning, re-

  visar föreningens huvudsak-
liga verksamhetsintäkter.

visar resulta-

tet efter ränteintäkter och räntekostnader.
 visar hur stor andel av föreningens 

Resultaträkning
Resultaträkningen visar föreningens intäkter och 
kostnader under verksamhetsåret. Om intäkterna 
har varit större än kostnaderna uppstår ett över-
skott. Har kostnaderna varit större än intäkterna 
uppstår istället ett underskott. 

 i en bostadsrättsförening består till 
största delen av medlemmarnas årsavgifter och 
eventuella hyresintäkter för bostäder, lokaler, 
garage och parkeringar.

  i en bostadsrättsförening består till 
största delen av reparationer, underhåll och 
driftskostnader, såsom el, vatten och fastig-
hetsskötsel.

 är kostnader som motsvarar 
värdeminskning på t.ex. föreningens fastig-
heter och inventarier. Avskrivingar görs för att 

 visar årets intäkter på likvida 
medel.

visar årets kostnader för för-
eningens lån.



Balansräkning
Balansräkningen visar föreningens tillgångar och 
skulder på bokslutsdagen. 

Tillgångar delas upp i anläggnings- och omsätt-
ningstillgångar.

 är avsedda för lång-
varigt bruk. Den enskilt största tillgången är 
föreningens fastighet. Det bokförda värdet är 

 är alla tillgångar som 
kan omvandlas till likvida medel inom ett år. 
Hit räknas t.ex. föreningens kassa, banktill-
gångar och upplupna intäkter, dvs. intäkter 
som hör till räkenskapsåret men som inte har 
inkommit per bokslutsdagen.

Eget kapital fördelas i bundet och fritt eget kapital.

 är de insatser och upplå-
telseavgifter som har inbetalats samt fastig-
hetens underhållsfond.

är föreningens balanserade 
resultat, dvs. tidigare års vinster och förluster.

Skulder delas upp i lång- och kortfristiga skulder.

 är lån med löptider som 
överstiger ett år, t.ex. föreningens fastighets-
lån.

 är t.ex. kommande års 
amorteringar, eventuella skatteskulder och 
upplupna kostnader, dvs. kostnader som hör 
till räkenskapsåret men som ännu inte har 
fakturerats eller betalats.

Noter – tilläggsupplysningar
 förklarar och utvecklar posterna i resul-

tat- och balansräkningen och ger därmed en bätt-
re bild av föreningens ekonomiska ställning.

Panter och eventualförpliktelser
 avser de pantbrev som har 

lämnats som säkerhet för föreningens lån. I 
takt med att lån amorteras kan pantbrev åter-
lämnas eller nybelånas.

 kan t.ex. vara borgens-
förbindelser som föreningen har åtagit sig.

Revisionsberättelse
Föreningens bokslut och ekonomiska handlingar 
granskas av en revisor som skriver den revisions-
berättelse som biläggs årsredovisningen.




