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Verksamhetsberättelse 2021 
  

Styrelsen för Älvsala Nya Tomtägareförening avger härmed sin verksamhetsberättelse för år 2021.  

 

Styrelse 

 

Styrelsen har från och med ordinarie föreningsstämma den 24 april 2021 utgjorts av: 

Ordförande  Torbjörn Andersson Collsten 

Vice Ordförande   Monica Ekwall, 

Sekreterare  Madeleine Lundbäck 

Kassör  Carl Johan Ljungström  

Ledamöter  Johan Agnell 

  Eva Hasselqvist 

  Åsa Altozano 

  Marianne Magnusson, Suppleant 

  Björn Gregorsson, Suppleant 

 

Pär Lindelöf, ordförande i Båtsektionen och Ronny Pelizzoli, hamnkapten är adjungerade till styrelsen i de 

frågor som rör Båtsektionen.  

 

Revisorer     

Stefan Adebahr, Deskjockeys AB, Aukt. Revisor.  

Carl-Johan Thorsell, Föreningsrevisor 

 

Valberedningen 

Inget val genomfördes vid ordinarie stämma då ingen medlem kandiderade till posten. 

På extrastämman 3 juli 2021 valdes Marie Eliasson till valberedning, med mandat att utse ytterligare person 

att bistå henne i arbetet. 

 

Båtsektionen   Vattenverk 

Pär Lindelöf, ordförande   Henry Olsson, vattenansvarig tillsynsman 

Ronny Pelizzoli, hamnkapten  Gert Gowéeli, tillsynsman 

Leif Österlund - kassör    

Åsa Möckle Gowéeli - ledamot,  

båtplatsadministratör, sekreterare  Grannsamverkan 

Annika Andersson – ledamot  Karin Ljungdahl 

Börje Ewerdahl – ledamot, sekreterare 

 

Bryggansvariga (utsedda av Båtsektionens styrelse) 

A-bryggan  Ronny Pelizzoli 

B-bryggan  Svante Fransson  

C1-bryggan Timo Hakkarainen  

C2-bryggan Anders Körling  

D-bryggan Börje Ewerdahl 

E-bryggan  Mikael Fröberg 
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Styrelsearbete och möten  

Ordinarie föreningsstämma hölls den 24 april 2021. På grund av den rådande Covid 19 pandemin hölls 

stämman, med stöd av tillfällig lagstiftning, enbart genom poströstning. Styrelsen och mötesfunktionärerna 

genomförde mötet digitalt. 

 

På stämman togs beslut om att fastställa resultat- och balansräkning för 2020, samt budget för 2021. 

Årsavgifter fastställdes enligt följande: 

 

Tomtägareföreningen: 2500 kr (oförändrad) 

Båtsektionen: Den prismodell som infördes 2020 beslutades hållas oförändrad 

 

Utöver den ordinarie stämman har inte mindre än tre extra stämmor hållits under 2021: 

 

1. 20 februari, med syfte att formellt välja revisor för 2020, samt ett första beslut om permanent 

möjlighet till poströstning vid föreningsstämmor, som komplement till fysisk stämma. 

2. 3 juli, i samband med det traditionella sommarmötet, med syfte att välja en valberedning, samt 

besluta om en eventuell begäran om tillsyn av Värmdö kommuns dröjsmål i VA-frågan.   

3. 21 november, för att besluta att ansöka om att Värmdö kommun ska påbörja VA-utbyggnad innan 

detaljplanerna är klar.  

 

Styrelsen har hållit 11 protokollförda sammanträden under 2021, varav 7 sedan stämman. Därutöver har 

förekommit frekventa kontakter via telefon och e-post. Styrelsen har fortlöpande informerat medlemmarna 

om föreningens aktiviteter och aktuella frågor, i första hand via föreningens webbplats, Facebooksida och 

med e-post. 

 

Ekonomi 

Ekonomin har övergripande varit stabil under 2021.   

 

Tomtägareföreningens resultat är ca 200 000 kr bättre än budget. Detta beror främst på två saker: 

• Lägre kostnader är budgeterat för sommarvatten  

• Extra intäkter från markupplåtelser kopplat till det kommunala VA-arbetet 

 

Den del av överskottet som härrör från markhyra för etableringsytor för kommunens VA-arbeten föreslås 

fonderas för framtida behov kopplat till VA-arbetena. Se vidare förslag till bokslutsdisposition. 

 

Båtsektionen visar ett resultat som är drygt 100 000 kr sämre än budgeterat. 

Detta förklaras av något lägre intäkter än beräknat men framförallt av oförutsedda akuta 

reparationskostnader i hamnen. Se vidare i avsnitt Båtsektionen. 

 

Redovisningsbyrån Bokföringsproffsen har sedan 2020 hanterat vår ekonomiadministration. Samarbetet 

med Bokföringsproffsen har fungerat tillfredsställande. 

 

Sommarvatten 

Henry Olsson och Gert Gowéeli har även under 2021 skött föreningens vattenverk och vattenledningar. 

Anläggningen har fungerat mycket bra under 2021. Kostnaderna för reparationer osv har under året varit 

mycket låga. Vattenprover enligt regelverket har lämnats in till kommunen. Vi har en bra vattenkvalitet.  

 

Vattenansvariga ser för tillfället inga akuta behov av förebyggande underhåll. Deras rekommendation är att 

vi åtgärdar problem när de uppstår.  

 

Grundvattennivåerna har förbättrats under året men är oftast under de normala. Sparsamhet med vattnet är 

fortfarande avgörande för att undvika saltvatteninträngning så att vi kan ha fortsatt tillgång på vatten fram 

tills vi får kommunalt vatten i området. Under perioden juni-juli är vattenförbrukningen periodvis väldigt 

hög inom föreningens område, och visst missbruk kan noteras. 
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Ny hemsida för Älvsala Nya Tomtägareförening  

Föreningens hemsida har under hösten 2021 fått ett nytt, modernare utseende och en mer ändamålsenlig 

struktur, som är lättare att hålla uppdaterad. En ny funktion för felanmälan finns på sidan, och båtägare kan 

anmäla önskemål om båtplats eller byte av båt. En extern webbyrå har anlitats för arbetet och kommer att 

vara behjälpliga även i framtiden om behov uppstår. 

 

Hamnen – båtsektionen 

Året började med TBT-mätning av 63 båtar från 1995 och äldre. Detta utfördes av Båtsektionens utbildade 

mätförrättare Gert Gowéeli och Ronny Pelizzoli. Båtar som har bottenfärg med TBT (tributyltenn), vilket är 

förbjudet av miljöskäl sedan många år, får inte ligga i Älvsala hamn.  

 

Båtsektionen har fortsatt utbyggnaden av Y-bommar och detta år var det D-bryggans tur. Båtsektionen har 

tillsammans med ideella insatser från våra medlemmar gjort ett gediget arbete med planering, inköp och 

montering. Tack vare all denna fantastiska hjälp tog monteringen endast en dag i anspråk. Ett särskilt 

omnämnande till Henry Olsson som tillverkat nya nummerskyltar till B- och D-bryggan. 

 

En arbetsordning har tagits fram där allas roller klart framgår. Denna godkändes på stämman. 

 

I enlighet med stämmobeslut har båtplatsinnehavarnas utlägg för E-bryggans bommar återbetalats. 

 

Hamndriftgruppen, bestående av bryggansvariga, hamnkapten och Annika Andersson som administratör, 

har arbetat vidare för att skapa trevnad i hamnen. E-bryggan har fått nya bultar. Många överblivna bojar har 

dragits in mot land. Mastkranen har fått en ny vinsch. Hamndriftgruppen har vidare också städat upp och 

sålt/kasserat roddbåtar som saknat ägare. 

 

Dessvärre gick starka vindar hårt åt B-bryggans kättingar då två av dessa gick av. Båtsektionen beslutade 

att byta samtliga kättingar till en mer korrekt, grövre dimension efter inspektion av Timbobryggan. 

Förankringarna visade sig heller inte ha den vikt som de borde ha, så även dessa byttes ut. Eftersom C1-

bryggans kättingar och förankringar var av samma sort bytte Båtsektionen även ut dessa. Då C1-bryggan 

står på tur att få Y-bommar fanns det inga tveksamheter kring detta beslut. Arbetet utfördes också det av 

Timbobryggan. Detta innebar en oförutsedd utgift på cirka 95 000 kr och en stor del av likviditetsreserven 

behövde nyttjas.  

 

Säkerheten har förbättrats genom bryggstegar längst ut på varje nock, samt en räddningslina längs halva 

utsidan av D-bryggan. Uppdaterade hamnregler har satts upp på anslagstavlan i hamnen. 

 

Älvsala Nya Tomtägareförenings nya hemsida har tagits i drift under slutet av året och Båtsektionen arbetar 

fortfarande med att utöka och anpassa sin information där. 

 

Båtplatsadministratör Åsa Möckle Gowéeli har fortsatt uppdateringen av båtplatsregistret med hjälp av 

bryggansvariga. Tillfälliga hyresavtal för de som inte hade egen båtplats upprättades för sommaren 2021. 

Dessutom gjorde en delvis tillfällig omflyttning av båtplatser så att alla medlemmar fick en båtplats 

anpassad till båtens storlek, till allas belåtenhet.  

 

Alla gamla dispositionsrättsavtal sades upp under hösten 2021, och samtliga medlemmar i Älvsala Nya 

Tomtägareförening fick ett erbjudande om medlemskap i Båtsektionen. 16 nya medlemmar anmälde sig. 

De nya medlembevisen i skickades ut i början av 2022. 

 

Utöver detta har den sedvanliga sjösättningen och båtupptagningen genomförts, som vanligt med trevlig 

stämning. 
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Badstranden 

Vattenprover har tagits under säsongen, proverna visade tjänligt resultat. Badbryggorna och badhytten har 

rustats upp under året. Badflotten drogs upp på stranden under städdagen i oktober för att renoveras inför 

sommaren 2022. Fortsatt upprustning är planerad till 2022. 

 

Detaljplanearbete och VA-utbyggnad 

Under 2021 har föreningen lämnat in synpunkter på följande kommunala planarbeten: 

 

• Förnyad granskning av detaljplanen för Norra 1 

• Granskning av detaljplanen för Västra Älvsala 

• Samråd av ny översiktsplan för Värmdö kommun 

.  

Dessutom har detaljplanegruppen haft en kontinuerlig dialog med Värmdö kommun angående planarbetet 

och VA-utbyggnaden.  

 

Efter beslut på extrastämman i juli tillskrev styrelsen Kommunstyrelsens Planutskott och Tekniska 

nämnden med en begäran om att skynda på planarbetet, och information om att föreningen i händelse av 

ytterligare fördröjning skulle komma att begära tillsyn av Länsstyrelsen enligt Lagen om vattentjänster. 

Planutskottet ställde sig positiva till att tidigarelägga utbyggnaden, även om planprocessen inte var 

avslutad. Efter dialog med VA-avdelningen beslöts att ärendet tas upp ärendet för formellt beslut i Tekniska 

nämnden den 16 februari 2022, förutsatt en formell ansökan från föreningen och ett stämmobeslut.  

 

En extrastämma sammankallades i november, då ett rekordstort antal föreningsmedlemmar röstade för 

förslaget, med en mycket stor enighet. Kommunen deltog också och informerade om utbyggnad, VA-taxa 

med mera. Tekniska nämnden beslöt den 16 februari 2022, att uppta Älvsala Nya Tomtägareförenings 

område i verksamhetsområde för VA. Det innebär att VA-utbyggnaden kan påbörjas i vår del av 

planområdena Norra Älvsala 1 och Västra Älvsala under hösten 2022, sannolikt med början på 

Krokusvägen. 

 

Planarbetet fortskrider och detaljplanegruppen fortsätter att driva på för att det ska framskrida så att 

medlemmarna kan få de utökade byggrätter detta medför. På kommunens hemsida 

https://www.varmdo.se/samhalleochtrafik/samhallsplanering/pagaendedetaljplanering.4.5108a8bb16e40e09

2a3a8e2c.html finns bra information om planarbetet. Tidplanen är däremot inte uppdaterad, och stämmer 

inte alls.  

 

Under 2022 kommer Norra Älvsala 2 på granskning, kraftigt försenad. Föreningen kommer att lämna in 

synpunkter på sådant som berör våra gemensamma ytor eller alla medlemmar, men vi påminner om att det 

är viktigt att medlemmarna lämnar egna yttranden avseende sådant som berör den enskilda fastigheten.  

 

Norra Älvsala 1 och Västra Älvsala bör komma för antagande om arbetet går som planerat, 

 

Förutsatt att pandemiläget tillåter att vi genomför ett sommarmöte 2022, så kommer vi att bjuda in 

kommunen för att informera och svara på frågor.  

 

Grannsamverkan 

Karin Ljungdahl är ansvarig för Grannsamverkan. Ett mindre antal inbrott och stölder har tyvärr skett även 

under 2021. Informationsutbytet med grannföreningarna och polisen har varit gott. 
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Skog och mark 

Under februari genomfördes omfattande skogsvårdsåtgärder längs raksträckan på Ormbunksvägen norr om 

Bullandövägen, samt längs Bullandövägen mellan Spireavägen och Ormbunksvägen. 

 

Under sommaren fortsatte arbetet med att gallra i hörnet av Myrtenvägen och Bullandövägen. Vidare 

genomfördes i samråd med Bullandövägens samfällighetsförening gallring av träd på Älvsala Nya 

Tomtägareförenings mark längs Bullandövägen.   

 

I övrigt har nedfallna och skadade träd av mer akut karaktär samt så kallade ”riskträd” löpande tagits om 

hand och transporterats bort. 

 

Delar av våra ängsmarker har slagits under sensommaren i enlighet med plan. 

 

Markupplåtelser 

Avtalet med Frentab om markupplåtelse avseende etableringsytan vid Bullandövägen löper fram till 2022-

12-31, men kan komma förlängas om VA-utbyggnaden av vårt område fortlöper enligt plan.  

Utöver detta så har del av hamnområdet upplåtits till Sventab för deras arbete med att bygga den 

sjöförlagda spillvattenledningen från Glasviken i Östra Älvsala till Strömma.  

Båda dessa markupplåtelser innebär extra intäkter till föreningen, som kommer att användas till att täcka 

framtida kostnader i samband med utbyggnaden av kommunalt VA i vårt område. 

 

Städ- och fixardagar 

Vårens städdag genomfördes med fokus på att röja upp i de områden där skogsvård genomförts under 

vintern. Väldigt många medlemmar medverkade och det genomfördes ett mycket bra arbete. 

 

På höstens städdag gjordes en uppröjning i hamnområdet, runt badet, samt på flera av ängarna, t ex norr om 

Krokusvägen, där aspsly började växa sig väldigt stort. Korv och kaffe serverades vid Gröna boden. 

 

Midsommar 

Tyvärr fick det traditionella midsommarfirandet ställas in även 2021, på grund av rådande pandemi-

restriktioner. 

  

Jakt 

Jaktlaget har bedrivit jakt och viltvård enligt avtal. Antal nedlagda rådjur 2021 blev 10 stycken. 

 

Ristippen 

Ristippen är sedan hösten 2018 stängd. Det ris som blivit resultatet av genomförd skogsvård och röjningar 

längs våra vägar har flisats under december 2021. 

 

Djurhållning  

Området intill ristippen har upplåtits för djurhållning (hästar). De djurhållare som hållit djur på föreningens 

mark har erhållit tillstånd från Värmdö kommun.  

 

Föreningens 50 årsjubileum 

Tack vare det lättade pandemiläget kunde ett mycket lyckat jubileumsfirande för Tomtägareföreningen och 

Vägföreningen arrangeras den 11 september. Det blev en fin festdag med många glada medlemmar som 

närvarade och deltog i alla aktiviteter och åt hamburgare eller indiskt till middag. Barnen var glada åt 

fiskdammen och föreställningen med Magic Thor och Miss Monette, och de vuxna ägnade sig med stort 

intresse åt kulturvandring och utställning. Vädergudarna var med oss – fint väder under dagen och de första 

regnstänken kom först när bandet spelade sista låten. 

 

Stort tack till er alla som deltog i firandet – och till Festkommittén som ordnat ett så trevligt program samt 

till Historiegruppen för deras arbete med material till utställning och kulturvandring. 
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Övrigt 

Även 2021 har varit ett annorlunda år till följd av Covid 19 pandemin. Stora delar av föreningsarbetet har 

påverkats och behövt förändras och anpassas till rådande situation. 

 

Då vi inte har kunnat genomföra möten mm så har såväl ordinarie föreningsstämma i april som 

extrastämman 20 februari skett via poströstning, och i princip alla större sammankomster under första 

halvåret fått ställas in. I de fall de ändå genomförts vid till exempel sjösättning/båtupptagning så har 

speciella åtgärder vidtagits för att minimera riskerna för smittspridning.  

 

Även styrelsens arbete har påverkats till stor del, då alla styrelsemöten sedan tidig vår har hållits digitalt. 

Även om det i stort har fungerat bra så påverkas styrelsens möjligheter att till 100% hantera alla frågor på 

effektivaste sätt.  

 

Då pandemirestriktionerna lättades under andra halvåret så kunde vi genomföra sommarmötet inklusive en 

extra stämma på fotbollsplanen i juli samt ytterligare en extrastämma i Skärgårdskyrkans lokaler i 

Hemmesta under november med fysisk närvaro. Även ett strategimöte för styrelsen genomfördes under 

oktober månad. 

  

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla de medlemmar som på olika sätt engagerat sig i föreningens 

verksamhet, såsom arbete i hamnen, på städdagen osv. 
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Förvaltningsberättelse  
 

Styrelsen för Älvsala Nya Tomtägareförening avger härmed sin årsredovisning för år 2021.  

Föreningen har sitt säte i Värmdö. 

 

Allmänt om verksamheten: 

Föreningen registrerades 1971 och är en ideell förening som har som ändamål att förvalta mark- och 

hamnområde inom Älvsala. 

 

Ekonomisk översikt 

 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Huvudintäkter 1 152 404 1 045 465 986 537 973 472 946 913 

Balansomslutning 1 459 018 1 390 574 1 291 712 1 108 451 781 294 

 

Soliditet, % 96% 96% 78% 89% 77% 

 

 

 

Förändring av eget kapital 

 
                        Ändamålsenliga medel                 Balanserat resultat         Totalt balanserat resultat 

 

Vid årets början                     223 559                            1 105 461                                     1 329 020 

Årets resultat                                                                        76 708                                         76 708 

Vid årets slut                         223 559                             1 182 169                                    1 405 728 

 

 

Resultatdisposition 

 

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital disponeras enligt följande; 

 

Balanserat resultat               1 105 461 

Årets resultat                            76 708  

Totalt                                   1 182 169 

 

Disponeras för 

 

Framtida VA-projekt båtsektionen        25 000   

Framtida VA-projekt övrigt                   61 504 

Balanseras i ny räkning                     1 095 665 

Summa                                              1 182 169 

 

 

 

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 

balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. 
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Resultaträkning Not 2021-01-01- 2020-01-01- 

  2021-12-31 2020-12-31 

 

  

Föreningens intäkter 2 

Medlemsavgifter  632 500 632 500 

Avgift båtplatser  265 360 269 300 

Avgift sjösättning samt båtupptagning inkl vinterplats  74 810 80 919 

Övriga verksamhetsintäkter  179 734 62 746 

 

Summa föreningens intäkter  1 152 404 1 045 465 

 

Föreningens kostnader 

Konsultkostnader/advokatkostnader mm  -11 950 -13 650 

Reparationer & underhåll  -557 852 -284 069 

Försäkringar  -40 189 -39 586 

Elförbrukning  -51 511 -49 217 

Personalkostnader 3 -81 566 -158 954 

Av- och nedskrivningar  -40 581 -25 770 

Övriga verksamhetskostnader inkl administration  -192 046 -160 512 

 

Summa föreningens kostnader  -1 075 696 -731 758 

 

Rörelseresultat  76 708 313 707 

 

Finansiella poster 

Räntekostnader och liknande resultatposter  0 0 

Summa finansiella poster  0 0 

 

Resultat efter finansiella poster  76 708 313 707 

 

Årets resultat  76 708 313 707 
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Balansräkning Not 2021-12-31  2020-12-31 

 

Tillgångar 

 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier 4 455 965 274 376 

 

Summa anläggningstillgångar  455 965 274 376 

 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar  0 2 500 

Skatteverket  66 66 

Övriga kortfristiga fordringar ÄNT  57 491 76 200 

Summa kortfristiga fordringar  57 557 78 766 

Kassa och bank  945 496 1 037 432 

Summa omsättningstillgångar  1 003 053 1 116 198 

  

Summa tillgångar  1 459 018 1 390 574 

 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital   

Balanserat kapital  1 105 461 791 754 

Ändamålsbestämda medel/fonderingar  223 559 223 559 

Årets resultat  76 708 313 707 

Summa eget kapital  1 405 728 1 329 020 

 

Skulder 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder  7 539 3 677 

Övriga skulder  5 800 5 800 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  39 651   52 077 

Summa kortfristiga skulder  53 290 61 554 

 

Summa eget kapital och skulder  1 459 018 1 390 574 
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Noter 

 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

 

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för 

ideella föreningar enligt BFNAR 2016:10. Om inte annat framgår, är principerna oförändrade i jämförelse 

med föregående år. 

 

Intäktsredovisning 

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 

 

Medlemsavgifter 

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i den ideella föreningen. Medlemsavgifter 

intäktsförs vid inbetalning.  

 

Anläggningstillgångar 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med 

avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. 

Härvid tillämpas följande avskrivningstider: 

 

Inventarier bryggor:  10-15 år 

 

Fordringar 

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 

 

Not 2 Föreningens intäkter 

Föreningens intäkter fördelar sig enligt följande 

  2021 2020 

Medlemsavgifter  632 500 632 500 

Avgifter båtplatser  265 360 269 300 

Avgifter sjösättning, båtupptagning inkl vinterplats  74 810 80 919 

Övriga verksamhetsintäkter  179 734 62 746 

 

Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

 

Antal anställda  2021 2020 

Män, Sverige  1 1 

Totalt  1 1 

 

Löner och andra ersättningar 

Övriga anställda  149 530 143 300 

Totalt löner och ersättningar  149 530 143 300 

 

Sociala kostnader  32 036 15 654 

 

Summa                                                                                            181 566                    158 954    

   

 

Arvode till styrelse, valberedning och föreningsrevisor uppgår till 2,5 prisbasbelopp inklusive sociala 

kostnader. Lön har utgått till Henry Olsson och Gert Gowéeli som arbetat med anläggningen för 

sommarvatten. En mindre ersättning har utgått för kontroll av bottenfärg för vissa fritidsbåtar i samband 

med den uppgiftskyldighet som förelegat gentemot Värmdö kommun. 
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Not 4 Inventarier 

  2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden  1 028 330 785 784 

Årets inköp  222 170 242 546 

Summa inventarier  1 250 500 1 028 330 

 

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  1 250 500 1 028 330 

 

Ingående avskrivningar  -753 954 -718 584 

Årets avskrivningar  -40 581 -25 770 

 

Utgående ackumulerade avskrivningar  -794 535 -753 954 

 

Utgående restvärde enligt plan  455 965 274 376 
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Underskrifter 
 

 

 

Värmdö, datum enligt elektronisk underskrift. 

 

 

 

 

Torbjörn Andersson Collsten Monica Ekwall 

Ordförande Vice ordförande 

 

 

 

 

 

Madeleine Lundbäck Carl Johan Ljungström 

Sekreterare Kassör 

  

 

 

 

 

Johan Agnell Åsa Altozano  

Vägchef Ledamot  

 

 

 

 

 

Eva Hasselqvist  

Ledamot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats, datum enligt elektronisk underskrift. 

 

 

 

 

Stefan Adebahr Carl-Johan Thorsell 

Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor 
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