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KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Rosenhyddan i Hököpinge kallas härmed till 

ordinarie föreningsstämma. 

 

Datum: 28 april 2022 

Tid: kl 18:00 

Plats: Västra Ingelstad Församlingshem  Ingelstadsvägen/Byvägen, intill kyrkan 

 

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  

17. Val av styrelsens ordförande, 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. Motioner  

25. Föreningsstämmans avslutande 

 

Det är viktigt att så många medlemmar som möjligt går på föreningsstämman och använder sin 

rösträtt för att besluten ska bli representativa för föreningens medlemmar. 

 

VÄLKOMNA! 

Styrelsen, HSB Bostadsrättsförening Rosenhyddan i Hököpinge 





HSB Brf Rosenhyddan i Hököpinge
Org.nr 769617-4742

Styrelsen för HSB Brf Rosenhyddan i Hököpinge får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelsen

Verksamheten
År 2021 blev ytterligare ett år som vi alla präglades av Covid-19 pandemin. Styrelsen fick genomföra alla
sina styrelsemöten digitalt, förutom årets sista styrelsemöte som hölls som ett hybridmöte. Med tanke på
pandemin så tog styrelsen beslut i enligt med Lag (2020:198) om att föreningsstämman skulle
genomföras med enbart poströstning den 11 maj 2021, och att utomstående inte hade rätt att närvara.
Syftet med beslutet var att minska risken för smittspridning av det virus som orsakar Covid-19. 

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.

Föreningens verksamhet består av 6 huskroppar med två våningar samt vind. Föreningen har
totalt 54 lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt. Vissa gavellägenheter på andra våningen är
étagelägenheter med boyta inom vindsplanet. Övriga lägenheter på andra våningen har biyta på
vinden angiven som ateljé/förråd. Lägenheterna i första plan är upplåtna med uteplats och mindre
trädgårdsyta. Samtliga huskroppar har teknikrum som en tillbyggnad i markplan och i anslutning
till ett av dessa finns ett fastighetsförråd. Huvudbyggnaderna har solceller på viss del av taken.

Brf Rosenhyddans sex byggnader ligger inom fastigheterna Hököpinge 55:102 (Hus 1, Hus 2 och
Hus 3) samt Hököpinge 55:103 (Hus 4, Hus 5 och Hus 6).

Byggnadernas adresser är Bäckhusvägen 366, 235 92 Vellinge.
Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). 
Föreningen har sitt säte i Vellinge kommun.

Samlad markparkering finns mellan byggnaderna samt norr om byggnaderna, dels genom
parkering längs gata.

Fastigheterna har en andel i samfällighet, S38, för hantering av dagvatten. Fastigheten kommer
att anslutas till gemensamhetsanläggning för grönytor, kommunikationsvägar och dylikt i
samband med att området ytterligare exploateras.
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar Skåne. I föreningens fastighetsförsäkring
ingår bostadsrättstillägg för föreningens lägenheter.
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Föreningens lägenheter fördelar sig enligt följande:

2 Rok 08 st
3 Rok 21 st
4 Rok 20 st
5 Rok 05 st
Totalt 54 st
Total bostadsarea 5.106 m2. 

FÖRENINGSSTÄMMA
Bostadsrättsföreningen bildades vid stämma 2015-10-12.
Ordinarie föreningsstämma hölls genom poströstning 2021-05-11.

STYRELSEN UNDER VERKSAMHETSÅRET
(från 2021-05-11)

Ordförande Jonas Svensson (1 år)
Ledamot Kent Liljenfors (avgick september 2021)
Ledamot Therese Winqvist (1 år)
Ledamot Karin Lövgren (2 år)
Ledamot Emilia Tokatlidou (2 år)
Suppleant Lone Tinggård (2 år)
Suppleant Damian Alin Ion (2 år)
Suppleant Johanna Broomé (1 år)
Suppleant Jane Hansson (2 år)
HSB-ledamot Maria Nilsson

(fram till 2021-05-11)

Ordförande Cecilia Magnusson (2 år) Avgick maj 2021
Ledamot Kent Liljenfors (2 år)
Ledamot Ivana Stankovic (2 år) Avgick maj 2021
Ledamot Nic Berggren (2 år) Avgick juli 2020
Ledamot Andrea Cucurano (1 år) Avgick november 2020
Ledamot Therese Winqvist (1 år)
Suppleant Jane Hansson (2 år)
HSB-ledamot Maria Nilsson

SAMMANTRÄDEN UNDER VERKSAMHETSÅRET
Styrelsen har under verksamhetsperioden hållit 18 protokollförda sammanträden.

FIRMATECKNARE, TVÅ I FÖRENING
Firman tecknas av styrelsen.
Föreningen har inte haft någon anställd eller vicevärd under året utan frågorna har hanterats av
styrelsen.
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styrelsen.

REVISORER
Vid stämman 2021-05-11 valdes till revisorer Michael Davis och Lise -Lott Danielsson samt
revisor från BoRevision av HSB Riksförbund utsedd revisor.

VALBEREDNING
Ledamöter i valberedningen har varit Andrea Cucarano ordförande, Christian Rönningberg och
Linnea Larsson.

FÖRVALTNINGSAVTAL
HSB MALMÖ - administrativ förvaltning
Techem Sverige AB - IMD mätsystem
Net at Once AB - Bredband

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Föreningen hade två lån på totalt 54.160.000 kr som förföll till betalning i slutet av februari
2021.
Styrelsen beslutade att skriva om dessa lån på 4 respektive 6 år med betydligt lägre räntor än
tidigare. 
Styrelsen beslutade att binda 800,000 kr enl. fördelning 400,000 kr för 6 månader och 400,000 kr
för 12 månader. 

I samband med budgetarbete beslutades att höja avgifterna med 2 % för 2022 eftersom vi vill att
föreningen ska bibehålla en god ekonomi och likviditet. 

Styrelsen har tagit beslut om 6 stycken kärl för matavfall, 8 stycken kärl för restavfall och 2
stycken kärl för trädgårdsavfall. Genom att säga upp ett kärl för restavfall har föreningen inga
ökade kostnader för trädgårdsavfall. Styrelsen har också tagit beslut på att soptunnorna ska
tvättas 2 ggr per år.

Styrelsen har tagit beslut på att inte inskaffa några hundlatriner, istället så finns möjlighet att
kasta i vanliga kärl för restavfall, dekaler finns klistrade på de kärl där man kan kasta.  

Styrelsen har tagit beslut på att godkänna ansökan om bidrag på 15 000 kr till Fritidskommittén.
Detta gynnar alla medlemmar i föreningen eftersom Fritidskommittén anordnar aktiviteter för
alla medlemmar.

Rensning av Gessiebäcken som rinner längs vårt område har skett i september månad. Rensning
av bäcken åligger samfälligheten 55:59 som Brf Rosenhyddan samäger med HSB Betladan
Exploatering och Gessie 22:1.

Styrelsen har tagit beslut på att upphäva att områdets parkeringsplatser klassas som ”Parkering
klass 1”. Styrelsen har också tagit beslut på att reserverad boendeplats sänks till 200 kronor och
att parkering dygnet runt, plats på gatan höjs till 350 kronor.

Arbete med att ompröva ga:10 har inletts tillsammans med konsulten Svefa. Brf Rosenhyddan är
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Arbete med att ompröva ga:10 har inletts tillsammans med konsulten Svefa. Brf Rosenhyddan är

en av flera fastighetsägare som efter omprövningen kommer att omfattas av en eller flera
gemensamhetsanläggningar.

Hököpinge Brukspark har byggts ut i etapper inom flera olika detaljplaner. Nu när stora delar av
kvartersmarken har exploaterats, ska fastigheterna ingå i en gemensamhetsanläggning då området
har enskilt huvudmannaskap. Hököpinge ga:10 är sedan tidigare inrättad för den västra delen av
Bruksparken och tillfälliga servitut finns för tex vägar fram till dess att omprövning kan ske.
Ga:10 består i dagsläget av vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar, grönområde,
kommunikationsytor och parkering.

Snöröjning kommer att vara kostnadsfri för Brf Rosenhyddan vintern 2021/2022 t.o.m.
2022-04-30, (körbanor, samt gångvägar till entréer skottas/saltas), eftersom HSB kommer att stå
för snöröjningen under denna period.

Den nya styrelsen som valdes in efter poströsningsstämman bestod av både gamla och nya
styrelsemedlemmar. Styrelseledamot Kent Liljenfors valde att avsäga sig sitt uppdrag i september
2021. Beklagligt och sorgligt gick tyvärr Kent Liljenfors bort under oktober 2021.

Medlemsinformation
Under året har 4 (föregående år 11) lägenhetsöverlåtelser skett. Vid årets utgång hade föreningen
81 medlemmar (81 föregående år).
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
ska noteras att vid stämman har en bostadsrätt en röst oavsett antalet innehavare.
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Verksamheten

Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 3 917 3 882 3 826 3 921
Rörelsens kostnader 2 841 2 609 2 558 3 766
Finansiella poster, netto 1 035 1 159 1 141 913
Årets resultat 40 115 128 -758
Likvida medel & fin placeringar 2 928 2 394 1 656 1 450
Skulder till kreditinstitut 78 136 78 964 79 791 80 619
Fond för yttre underhåll 816 612 408 204
Balansomslutning 177 565 178 283 179 284 180 331
Fastigheternas taxeringsvärde 56 420 56 420 56 420 117 221
Soliditet % 56 55 55 55
Räntekostnad kr/kvm 205 229 224 182
Låneskuld kr/kvm 15 303 15 465 15 627 15 789
Avgift kr/kvm 671 656 645 645

Förändring av eget kapital
Medlems- Upplåtelse- Fond för yttre Balanserat Årets Totalt

insatser avgift underhåll resultat resultat
Belopp vid årets ingång 77 355 000 21 715 000 612 000 -1 170 789 114 571 98 625 782
Avsättning år 2021 yttre
fond 204 000 -204 000 0
Disposition av föregående
års resultat: 114 571 -114 571 0
Öresutjämning 1 1
Årets resultat 40 081 40 081
Belopp vid årets utgång 77 355 000 21 715 000 816 000 -1 260 217 40 081 98 665 864

Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust -1 260 217
årets vinst 40 081

-1 220 136

behandlas så att
i ny räkning överföres -1 220 136

-1 220 136

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

kassaflödesanalys med noter.

Rörelseintäkter
Nettoomsättning 2 3 916 770 3 882 500
Summa rörelseintäkter, m.m. 3 916 770 3 882 500

Rörelsekostnader
Driftskostnader 3 -1 328 415 -1 095 671
Övriga externa kostnader 4 -162 342 -158 203
Personalkostnader 5 -106 229 -111 132
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar -1 244 250 -1 244 250
Summa rörelsekostnader -2 841 236 -2 609 256
Rörelseresultat 1 075 534 1 273 244

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 973 10 296
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 047 426 -1 168 969
Summa finansiella poster -1 035 453 -1 158 673

Årets resultat 40 081 114 571
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 6 174 431 599 175 675 849
Summa materiella anläggningstillgångar 174 431 599 175 675 849

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 500 500
Summa finansiella anläggningstillgångar 500 500
Summa anläggningstillgångar 174 432 099 175 676 349

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 3 395
Avräkningskonto HSB Malmö 628 395 893 747
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 204 435 209 730
Summa kortfristiga fordringar 832 830 1 106 872

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 9 2 300 000 1 500 000
Summa kortfristiga placeringar 2 300 000 1 500 000

Summa omsättningstillgångar 3 132 830 2 606 872

SUMMA TILLGÅNGAR 177 564 929 178 283 221
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser 77 355 000 77 355 000
Upplåtelseavgifter 21 715 000 21 715 000
Fond för yttre underhåll 816 000 612 000
Summa bundet eget kapital 99 886 000 99 682 000

Ansamlad förlust
Balanserat resultat -1 260 217 -1 170 789
Årets resultat 40 081 114 571
Summa fritt eget kapital -1 220 136 -1 056 218
Summa eget kapital 98 665 864 98 625 782

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 10, 11 77 308 140 23 975 900
Summa långfristiga skulder 77 308 140 23 975 900

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 10, 11 827 760 54 987 760
Leverantörsskulder 77 393 0
Övriga skulder 54 594 49 664
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 631 178 644 115
Summa kortfristiga skulder 1 590 925 55 681 539

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 177 564 929 178 283 221
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Kassaflödesanalys Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 40 081 114 571
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 244 250 1 244 250
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital 1 284 331 1 358 821

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar 3 395 -3 249
Förändring av kortfristiga fordringar 5 295 497 492
Förändring av leverantörsskulder 77 393 -65 374
Förändring av kortfristiga skulder -54 168 007 26 857 623
Kassaflöde från den löpande verksamheten -52 797 593 28 645 313

Finansieringsverksamheten
Förändring  lån 53 332 240 -27 907 760
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 53 332 240 -27 907 760

Årets kassaflöde 534 647 737 553

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 2 393 747 1 656 194
Likvida medel vid årets slut 2 928 394 2 393 747
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2). 

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Byggnader
Avskrivning sker enligt en linjär avskrivningsplan som grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde
och förväntad nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden är 120 år.

Övriga tillgångar och skulder
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inte annat anges.

Fond för yttre underhåll
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdispositioner enligt
föreningens ekonomiskplan. En tolkning av föreningens stadgar är det styrelsen som är behörigt organ för
beslut om reservering till yttre fond enligt föreningens ekonomiskplan. Detta innebär att årets omföring
mellan fritt och bundet eget kapital innehåller reservering till och ianspråktagande av yttre fond enligt
styrelsens beslut gällande 2021.

Kassaflödenanalys
Kassaflödenanalysen är upprättad enligt den indirekta metoden. 

Not 2 Nettoomsättning
2021 2020

Hyresintäkter p-platser moms 188 184 189 741
Årsavgifter bostäder 3 427 380 3 349 274
Bredband 162 000 162 000
Vatten 100 014 134 057
Övrigt 39 192 47 428

3 916 770 3 882 500
Not 3 Driftskostnader

2021 2020

Serviceavtal 23 030 25 461
Snörenhållning 6 240 14 976
Löpande underhåll 30 390 10 054
Elavgifter för drivkraft och belysning 552 016 507 962
Vatten 86 854 98 295
Sophämtning 108 319 45 019
Fastighetsförsäkringar 65 407 64 311
Bredband 162 331 163 452
Trädgårdsskötsel 12 813 26 042
Fastighetsskötsel 279 527 140 099
Bevakningskostnader 1 488 0

1 328 415 1 095 671
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1 328 415 1 095 671

Not 4 Övriga externa kostnader
2021 2020

Inkasso 412 104
Överlåtelseavgifter 9 491 10 605
Pantförskrivningsavgift 12 353 6 609
Revisionsarvoden 10 448 9 500
Föreningsstämma/styrelsemöte 13 178 15 240
Administrativ/ekonomisk förvaltning Grundavtal 87 555 82 890
Medlemsavgift HSB 22 825 22 825
Förvaltning extra debitering 6 080 10 430

162 342 158 203

Not 5 Anställda och personalkostnader
2021 2020

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
Styrelsearvode 71 200 76 300 
Övriga förtroendevalda 7 870 8 680 
Sociala kostnader 27 159 26 152 
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 106 229 111 132 

Not 6 Byggnader och mark
2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 180 310 045 180 310 045
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 180 310 045 180 310 045

Ingående avskrivningar -4 634 196 -3 389 946
Årets avskrivningar -1 244 250 -1 244 250
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 878 446 -4 634 196

Utgående redovisat värde 174 431 599 175 675 849

Taxeringsvärden byggnader 48 800 000 48 800 000
Taxeringsvärden mark 7 620 000 7 620 000

56 420 000 56 420 000

Bokfört värde byggnader 143 431 599 144 675 849
Bokfört värde mark 31 000 000 31 000 000

174 431 599 175 675 849
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HSB Brf Rosenhyddan i Hököpinge
Org.nr 769617-4742

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andel i HSB Malmö

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 500 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 500 500

Utgående redovisat värde 500 500

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2021-12-31 2020-12-31

Övrigt 198 051 204 444
Upplupna  ränteintäkter 6 384 5 286

204 435 209 730

Not 9 Kortfristiga placeringar
Avser fastränteplacering hos HSB Malmö

Namn
2021-12-31 2020-12-31

Fastränteplacering 2 300 000 1 500 000
2 300 000 1 500 000

Not 10 Ställda säkerheter
2021-12-31 2020-12-31

Fastighetsinteckning 81 240 000 81 240 000
81 240 000 81 240 000

Not 11 Övriga skulder till kreditinstitut
827 760 kr av föreningens fastighetslån har formellt en löptid på mindre än 12 månader och redovisas
därför som kortfristiga. Finansieringen är dock av långfristig karaktär och lånen omsätts vid förfall.
Faktiska armorteringen under året för den totala skulden är 827 760 kr.

2021-12-31 2020-12-31

Beräknad skuld som förfaller inom 1 år. 827 760 54 987 760
Beräknad skuld som förfaller inom 2-5 år. 77 308 140 23 975 900

78 135 900 78 963 660
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HSB Brf Rosenhyddan i Hököpinge
Org.nr 769617-4742

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2021-12-31 2020-12-31

Förskottsbetalda avgifter och hyror 319 557 296 912
Upplupet styrelsearvode 82 330 66 800
Övrigt 229 291 280 402
Öresutjämning 0 1

631 178 644 115

Hököpinge

Maria Nilsson Jonas Svensson

Karin  Lövgren Therese Winqvist

Emilia Tokatlidou

Vår revisionsberättelse har lämnats 

Afrodita  Cristea Michael Davis
BoRevision AB Av föreningen vald revisor
Av HSB Riksförbundet utsedd revisor 

Lise-Lott Danielsson 
Av föreningen vald revisor 

2022-03-28

2022-03-30
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REVISIONSBERÄTTELSE  
Till föreningsstämman i HSB Brf Rosenhyddan i Hököpinge, org.nr. 769617-4742  

 
 

 

Rapport om årsredovisningen 
   
Uttalanden 
 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf Rosenhyddan 
i Hököpinge för räkenskapsåret 2021. 
 
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 
december 2021 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 beslut 
har fattats om att avveckla verksamheten. 

 
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: 
 
• 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. 
 
• 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. 

 
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 

används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

 

• 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. 

 
• 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 Rosenhyddan i Hököpinge för 
räkenskapsåret 2021 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: 
 
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 

föreningen, eller 
 

• 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. 
 

  
 
 
 
Hököpinge 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift. 

 
 
 
   
Afrodita Cristea  
BoRevision i Sverige AB  
Av HSB Riksförbund utsedd revisor 

 
 
 
   
Michael Davis  
Av föreningen vald revisor 

 
 
 
   
Lise-Lott Danielsson  
Av föreningen vald revisor 
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Motion nr 1 

@hotmail.com> 

Ons 2022-02-16 18:24 

Till: brfrosenhyddan@outlook.com < brfrosenhyddan@outlook.com > 

Hej! Jag vill lämna in en motion! 

Vi vill ha laddstolpar till elbil. 

Vellinge 16/2-22 

Mvh 

Bäckhusvägen 14 

Skickat från min Galaxy 

Svar motion 1
Styrelsen förslår att stämman avslår motionen med anledning av att Brf Rosenhyddan fortfarande 
innefattas av entreprenadgaranti och alla ändringar som innefattar installationer av el och VVS 
dragningar gör att garantin faller för dessa delar.

17

winkt
Markering



 

Motion nr 2 

@hotmail.com> 

Ons 2022-02-16 18:25 

Till: brfrosenhyddan@outlook.com < brfrosenhyddan@outlook.com > 

Hej! 

V ill lämna in en motion om att vi skulle vilja ha bänkar med bord på gården! 

Vellinge 16/2-22 

Mvh

Bäckhusvägen 14 

Skickat från min Galaxy 

Svar  motion 2

Om motionen avser bänkar och bord vid lekplatsen kan inte stämman fatta beslut då marken inte ägs av 
Rosenhyddan. Styrelsen förslår att kommande styrelse har en dialog med HSB angående sätta bänkar och 
bord vid lekplatsen.
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Motion nr 3

@hotmail.com> 

Ons 2022-02-16 18:26 

Till: brfrosenhyddan@outlook.com < brfrosenhyddan@outlook.com > 

Hej! 

Vill lämna in en motion om att göra något åt lekplatsen. Byta ut sanden och göra en mindre 

sandlåda för lek som man kan täcka över för att slippa kattbajs! 

Vellinge 16/2-22 

Bäckhusvägen 14 

Skickat från min Galaxy 

Svar motion 3

Stämman kan inte fatta beslut i ärendet då lekplatsen inte ligger på Rosenhyddans mark. Styrelsen föreslår 
att kommande styrelse  för en dialog med HSB angående bytte av sand.
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Valberedningens förslag på ledamöter till styrelseuppdrag i Brf Rosenhyddan  

Valberedningen nominerar 

• Erik Bengtsson, Bäckhusvägen 60, nomineras till ledamot väljs på 1 år (ordförande) 

• Damian Alin Ion, Bäckhusvägen 13, nomineras till ledamot väljs på 1 år 
 

• Ann Hanneroth Bäckhusvägen 12, nomineras till ledamot väljs på 2 år 
 

• Nihad Jelacic Bäckhusvägen 10, nomineras till suppleant 1 år 
 

• Christina Hilleskog, nomineras till suppleant 2 år 
 

• Michael Davis nomineras till revisor 1 år 
 

• Philip Broomé nomineras till revisor 1 år 
 

 
 

Valberedningens förslag på ledamöter till Valberedningen i Brf Rosenhyddan  

• Andrea Cucarano Bäckhusvägen 40 ledamot 1 år Ordförande 
 

• Linnea Larsson Bäckhusvägen 38 ledamot 1 år  
 

• Christian Rönningberg Bäckhusvägen 43 1 år 
 

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet för 2022 utgår med ett inkomstprisbasbelopp 

71.000 kr vilket är enligt samma princip som föregående år. 

För föreningsvalda revisorer 3 410 kronor per person för året vilket är enligt samma princip 

som föregående år. 

För suppleanter 350 kronor per person och möte man deltager vid. 

För valberedningen 1 000 kronor per person för året. 

 

Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB 

Valberedningen förslår att styrelsen får i uppdrag att välja representant 
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