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Förvaltningsberättelse 

Bostadsrättsföreningen 
Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Etaget {769619-1621) får härmed avge 
årsredovisning/förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31. 

Föreningen har till ändamål att skapa trivsel och att främja medlemmarnas ekonomiska 
intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och 
utan tidsbegränsning. 

Bostadsrättsföreningen registrerades 2013-11-30. Föreningens nuvarande ekonomiska 
plan registrerades 2017-02-24 och nuvarande stadgar registrerades 2021-12-06 hos 
Bolagsverket. 

Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen och ägs till 100% av 
dess medlemmar. 

Brf Etaget i fastigheten Paradiset 30 består av 103 lägenheter i storlekarna 1-6 rum och 
ligger på Nordenflychtsvägen 62 och 64 på Kungsholmen. Fastigheten består av en 
huskropp med två trapphus och är byggd av Tobin Properties AB i Stockholm. Huset stod 
klart under 2017. Marken innehas med äganderätt. 

Föreningen äger också ett garage med 65 parkeringsplatser för bil och 6 för MC. Garaget 
hyrs ut till dotterbolaget Paradisparkering AB som ombesörjer uthyrning till föreningens 
medlemmar och andra hyresgäster. 

Föreningen har garage, övernattningslägenhet som medlemmarna kan nyttja, gemensam 
takterrass med kök samt rymliga ytor för umgänge. I entreplanet finns fyra kommersiella 
lokaler som föreningen hyr ut. 

Byggherre: Tobin Properties 
Arkitekt: Kjellander & Sjöberg 
Inredningsarkitekter: Koncept Stockholm 
Landskapsarkitekt: Urbio 

I nedanstående tabell specificeras innehavet: 

Antal 
103 
4 

Benämning 
lägenheter, bostadsrätt 
lokaler, hyresrätt 
Fastighetensareal 

Total yta (kvm) 
7958 (kvm) 
511 kvm 
1933 (kvm) 

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Trygg Hansa. I försäkringen ingår momenten 
styrelseansvar samt försäkring mot ohyra. Försäkringen inkluderar även 
bostadsrättstillägg. 
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Medlemsinformation 
Antalet medlemmar uppgick vid årets början till 152. Medlemsantalet i föreningen vid 
årets slut är 148. Under året har 20 överlåtelser skett. 

Vid lägenhetsöverlåtelser debiteras köparen en överlåtelseavgift på 2,5% av 
prisbasbeloppet. Pantsättningsavgift debiteras köparen med 1% av prisbasbeloppet. 

Styrelsen 
Sedan ordinarie föreningsstämma 2021-06-15 har styrelsen haft följande 
sammansättning: 

Tor Clausen 

Jaqueline Bajo Lundberg 
Jan Holmgren 
Fredrik Svensson 

Ledamot/Ordförande 
Ledamot/Sekreterare 
Ledamot/Kassör 
Ledamot 

Styrelsesammanträden under året har protokollförts och har uppgått till 13 stycken. 

Föreningens firma tecknas av styrelsen av två ledamöter i förening. 

Grant Thornton Sweden AB har valts som revisor. 

Ekonomisk förvaltning: Fastighetsägarna från 19-01-01. Juridiskt stöd ingår i avtalet, 
likaså elektroniskt arkiv för lagring av dokument. 

Den tekniska förvaltningen har under året skötts av Forstena Energi & Kontroll. 

Styrelsen kommunicerar med medlemmarna genom nyhetsbrev på svenska och engelska 
som skickas ut ca. 4-6 gånger per år via e-post. Kommunikation sker även via webbsida 
etaget.se samt genom anslag på digitala skärmar i de båda entreerna. 

E-postadress är styrelsen@etaget.se. 

Valberedningen 
Valberedningen består av Henrik Ströby. 

Medlemsorganisationer 
• Fastighetsägarna 

• Bostadsrätterna 
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Händelser under räkenskapsåret 

Genomförda aktiviteter 
• Föreningens stadgar har omarbetats och fastställts.

• Ytterligare laddstationer har installerats i garaget och föreningen har fått del av

statlig subvention för detta som komplement för kostnaden.

• SBA-rondering (systematiskt brandskyddsarbete) är implementerad och kontroll

av detta, samt uppföljning av miljö och drift, har utförts av Miljöförvaltningen

med godkänt resultat.

• Alla anmärkningar från tvåårsbesiktningen har åtgärdats.

• En WC för servicepersonal har installerats för att kunna erbjuda bättre

förutsättningar vid arbete i huset.

• Nya lampor har installerats för bättre belysning på takterrassen.

• Köket på takterrassen har försetts med nya stolar och matta för att dämpa ljud till

intilliggande lägenheter och skapa bättre trivsel.

• Regelbundna inventeringar och tillkommande inköp har gjorts till köket på

takterrassen.

• Stamspolning har genomförts i hela huset.

• En inventering av cyklar på innergård och i cykelrum har genomförts med gott

resultat.

• Styrelsen har upplåtit takterrassen till en reklamfilmsinspelning under hösten som

gett föreningen ett ekonomiskt tillskott men också marknadsföring.

Etagets hållbarhetsarbete 
• Under året har ytterligare laddstationer installerats i garaget.

• Två elbilar från Bil pool M finns att tillgå i garaget.

• Container för hantering av grovsopor har erbjudits medlemmarna för att

underlätta och för att minska andelen grovsopor i soprum.

• För att underhålla och sköta växtligheten på vår gård och terrass har föreningen

haft en anställd trädgårdsmästare under april till och med september.

• Källsortering av matavfall implementerad under 2019 (obligatorisk från 1 januari

2023).

Covid 19 

• Hyressubvention för Q1, Q2 och Q3 har beviljats restaurangerna för att hjälpa 

dem ytterligare under pandemin.

• Föreningen har erbjudit och gett marknadsföringsstöd till restaurangerna i

huset.

• Föreningen har genomfört samtliga stämmor och flera styrelsemöten digitalt för 

att minska smittorisken.

• Den årliga glöggträffen genomfördes utomhus på terrassen

• Kök, terrass och grillar tillgängliga året om för möjliggörande av möten utomhus
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Projekt för 2022 

• Mobilförstärkning i hissar kommer utredas vidare under 2022.
• Installation av hjärtstartare i huset.
• Uppfräschning av målning i entreer, gångar och trapphus.

Paradisparkering AB 

• Ökad beläggning {95%) både för bil och motorcykelplatser.
• Ytterligare laddstationer & infrastruktur för laddning har installerats.
• Städning av garaget sker vår och höst.
• Bilpool M, utnyttjas av såväl externa som föreningens medlemmar.

Föreningens gemensamma lokaler 

Under året har föreningens två bokningsbara lokaler använts flitigt av medlemmarna. 
Övernattningslägenheten Hotell Etaget har bokats 190 nätter och köket på takterrassen 
har bokats 164 gånger. 

Regelbunden tillsyn sker av båda lokalerna och kompletterande städning och inköp har 
gjorts efter behov under året för att bibehålla trivsel. 

Ny hyresgäst 

• Ny hyresgäst till en av lokalerna är sedan december Novaterra AB som arbetar
med planering och projektering av landskapsarkitektur och VA-anläggningar bland

annat.

Försä kri ngsä rende 

Det är totalt tre vattenläckor som anmälts och reglerats av Trygg-Hansa. Två har orsakats 
av läckande golvvärme och en av ett läckande avlopp. Stickprover gjordes i flera 
lägenheter av ansvarig entreprenör för att kontrollera så det inte förekom på fler ställen. 

I ett fall var det en självförvållad skada av en boende som skruvat i golv och punkterat 
golvvärmeslingan. För att förebygga att liknande olyckor händer igen har tydliga 
instruktioner skickats ut till medlemmarna från styrelsen om att inga infästningar i golven 

får göras. 

De samlade försäkringsärendena har medfört en ökad premie för föreningen. Föreningen 
står för finansiering av kostnad för utredning och reparation fram till dess att skadan kan 
slutregleras med försäkringsbolag och/eller entreprenör. Detta innebär stora utlägg som 
föreningen måste stå för och som påverkar föreningens likviditet. 

Grannar och närmiljö 

Grannsamverkan 

Föreningen har samarbetat med Samverkansgruppen i Hornsberg- och Kristinebergs 
strand genom att sprida kunskap om gruppen och dess aktiviteter i nyhetsbrev samt att 
sprida information om framtagen checklista till medlemmarna. 
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Fabege 

Projektet som omfattar Nordenflychtsvägen 66, direkt granne med 64:an samt i viss mån 
gamla skolan på 68:an har arbetat vidare med att ansöka om ändring av detaljplanen då 
detaljplanen endast omfattar industri vid nybygge. Vi bevakar ärendet och har god 
kontakt med Fabege. Vi välkomnar en modern, fungerande och snygg fastighet som 
granne men värnar naturligtvis först och främst om Brf Etagets värden. 

Newsec 

Grannfastigheten med ICA-huset, som ägs av Newsec, har efter dialog med föreningen 
åtgärdat takskivor som lossnat och åtgärdat viss städning av trottoaren utanför 
fastigheten. 

Hornsbergskvarteren (Sls bussgarage och Kristinebergs Idrottsplats) 

Planförslaget innebär att planerna för stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen 
fullföljs och möjliggör cirka 800 nya bostäder. I fyra bostadskvarter planeras cirka 220 
bostäder upplåtas som hyresrätt och cirka 670 som bostadsrätt. AB Borätt och 
Familjebostäder bygger LSS-boende. Familjebostäder bygger förskola. Trafikförvaltningen 
- SL har flyttat sin verksamhet från området i Kristineberg. Rivningsarbeten är påbörjade
och väntas pågå under hela 2022.

Planen antogs i stadsbyggnadsnämnden 12 december 2019. 20 februari 2020 togs beslut 
om genomförande. Detaljplanen antogs vid kommunfullmäktiges möte den 25 maj 2020. 
Ärendet har överklagats och domen har gått staden emot. Stockholms stad analyserar nu 
domen och hur projektet kan tas vidare. 
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Resultaträkning 

Från och med 2018 använder BRF Etaget komponentbaserad avskrivning K3, (K2 i 

Ekonomisk plan), som påverkar det ekonomiska resultatet, men inte kassaflödet. 

Föreningens resultat 2021 är +267 042 kr (exklusive avskrivningar och Paradisparkering 

AB) vilket är 136 562 kr lägre än 2020. 

Utlägg för försäkringsärenden och ökade kostnader för försäkringspremier, el och 

sophantering, har påverkat resultat och kassaflödet negativt under 2021 och styrelsen 

har beslutad om ett korttidslån för att förbättra likviditeten, i väntan på återbetalning av 

försäkringsärende. 

Under 2020 påbörjade föreningen amortering av lånen (937 000 kr under 2021) och 

målet är att under 2022 amortera 1% av lånen (1 325 000 kr), i enlighet med den 

ekonomiska planen. 

Flerårsöversikt 

Nettoomsättning (tkr) 
Resultat efter fin. poster (tkr) 
Soliditet(%) 

Förändring eget kapital 

Belopp vid 
årets ingång 

Resultatdisposition 
enl föreningsstämma: 
- avsättning till fond
för yttre underhåll

- balanseras i ny
räkning

Årets resultat 

Insatser 

554 960 500 

Belopp vid årets utg 554 960 500 

etaget.se 

Upp-
/åte/se-
avgifter 

Belopp i Tkr 

2021 2020 2019 2018 

6 008 5 721 5 616 6 032 

-6 672 -6 500 -6 676 -5 354

80,8 80,9 81,0 81,0

Fond för 
yttre Balanserat Årets 

underhåll resultat resultat Summa 

398 000 -12 166 133 -6 500 412 536 691 955 

199 000 -199 000

-6 500 412 6 500 412 

-6 671 919 -6 671 919

597 000 -18 865 545 -6 671 919 530 020 036
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Resultatdisposition 

Styrelsen föreslår att ansamlade förlusten i kronor 

- ansamlad förlust
- årets förlust

Totalt 

Behandlas så att: 

- avsättning till fond för yttre underhåll
- balanseras i ny räkning

Summa 

Resultaträkning 

Not 

Nettoomsättning 2 

Övriga rörelseintäkter 

Rörelsens kostnader 

Driftskostnader 3 

Övriga externa kostnader 4 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 
Resultat efter finansiella poster 

Resultat före skatt 

Årets resultat 
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2021-01-01-

2021-12-31 

6 008 053 

417 792 

6 425 845 

-4 595 935

-378 054

-6 938 961

-5 487 105

9 558 

-1 194 372

-6 671 919

-6 671 919

-6 671 919

Belopp i kr 

-18 865 545

-6 671 919

-25 537 464

199 000 

-25 736 464

-25 537 464

Belopp i kr 

2020-01-01-

2020-12-31 

5 721 371 

187 323 

5 908 694 

-3 622 010

-479 267

-6 904 016

-5 096 599

2 104 

-1 405 917

-6 500 412

-6 500 412

-6 500 412
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Balansräkning 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier, verktyg och installationer 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i koncernföretag 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättn i ngsti I lgånga r 
Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 
Aktuell skattefordran 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Medlemsinsatser 
Fond för yttre underhåll 

Fritt eget kapital 

Balanserad vinst eller förlust 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Långfristiga skulder 

Övriga skulder till kreditinstitut 

Not 

5 

6 

6 

7 

8 

9,12 

etaget.se E.TAGE.T 

Belopp i kr 

2021-12-31 2020-12-31 

653 739 209 660 368 702 
219 785 232 589 
49 118 57 782 

654 008 112 660 659 073 

486 673 486 673 
486 673 486 673 

654 494 785 661 145 746 

475 043 1046 612 
92 489 96 606 

219 782 82 194 
615 954 151 254 

1 403 268 1 376 666 

901 823 
1 403 268 2 278 489 

655 898 053 663 424 235 

554 960 500 554 960 500 
597 000 398 000 

555 557 500 555 358 500 

-18 865 545 -12 166 133
-6 671 919 -6 500 412

-25 537 464 -18 666 545

530 020 036 536 691 955 

100 859 500 124 687 500 
100 859 500   124 687 500 
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Kortfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 22 890 500
Leverantörsskulder 432 012 103 274 
Övriga kortfristiga skulder 10 19 024 699 769 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 1161 957 1 241 737 

24 503 493 2 044 780 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 655 898 053 663 424 235 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i Tkr 

2021-01-01- 2020-01-01-
Not 2021-12-31 2020-12-31 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster -6 672 -6 316 
Justeringar för poster som inte 6 939 6 904 
ingår i kassaflödet, mm. 

267 588 

Kassaflöde från den löpande 267 588 
verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapital 
Ökning(-)/ Minskning(+) av -27 839 
rörelsefordringar 
Ökning(+)/ Minskning(-) av 23 406 -479 
rörelseskulder 

Kassaflöde från den löpande 23 646 948 
verksamheten 

lnvesteringsverksamheten 
Investeringar i fastighet -288 -960 
Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar 

Kassaflöde från -288 -960 
investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Amortering av lån -937 -313 
Kommande år kortfristig del av lån -23 838 

Kassaflöde från -24 775 -313 
finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde -1417 -325 
Likvida medel vid årets början 902 1228 

Likvida medel vid årets slut -515 903 
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning {K3). 

Redovisning av intäkter 
Årsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på 
räkenskapsåret redovisas som intäkt. 

Värderingsprinciper mm. 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Redovisningsprinciperna är 
oförändrade jämfört med föregående år. 

Skatt 
Bostadsrättsföreningars ränteintäkter som är hänförliga till fastigheten är skattefria . Om det 
förekommer verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning sker beskattning med 20,6 
procent. 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan. Avskrivningar sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med 
hänsyn till väsentligt restvärde. 

Avskrivningar 
Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder/ 
avskrivningstider och därmed har fastighetens anskaffningsvärde fördelats på väsentliga 
komponenter. Nyttjandeperioden för komponenterna bedöms vara mellan 15 till 100 år. 
Komponentindelningen har genomförts med utgångspunkt i SABOs vägledning för 
komponentindelning av hyresfastigheter men med anpassning till bostadsrättsföreningens 
särskilda förutsättningar. 

Byggnadens komponenter skrivs av linjärt över nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt 
restvärde. 

Följande avskrivningsprocent tillämpas: 
Byggnad stomme: 100 år 
Byggnad, övriga komponenter: 10-75 år 

Övriga tillgångar och skulder 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inte annat anges. Fordringar har, 
efter individuell bedömning, tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida 
placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. 

övriga tillgångar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 
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Fond för yttre underhåll 
Avsättning till och uttag ur fonden görs i enlighet med föreningens stadgar. Avsättning enligt plan 
och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet 
eget kapital. Årets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat. 

Not 2 Nettoomsättning 

Årsavgifter 
Hyror 
El, hushåll 
Kallvatten. hushåll 
Överlåtelse- och pantsättningsavgifter 
Övriga hyresintäkter 

Summa 

Not 3 Driftskostnader 

Drift 
Fastighetsskötsel 
Städning 
Hisstillsyn 
Tillsyn, besiktning, kontroller 
Trädgårdsskötsel 
Snöröjning 
Sotning 
Reparationer 
Underhåll 
El 
El hushåll 
Vatten 
Kallvatten hushåll 
Sophämtning 
Fettavskiljare 
Försäkringspremie 
Fastighetsskatt lokaler 
Fastighetsskatt 
Övriga fastighetskostnader 
Ka be I-tv /Bred ba nd/lT 
Förvaltningsarvode ekonomi 
Ekonomisk förvaltning hyror utöver avtal 
Ekonomisk förvaltning utöver avtal 
Panter och överlåtelser 
Förvaltningsarvode teknik 
Teknisk förvaltning utöver avtal 
Juridiska åtgärder 
Övriga externa tjänster 

Totalsumma drift- och fastighetskostnader 

etaget.se 

2021-01-01-
2021-12-31 

2 888 936 
2 491926 

430 484 
88 606 
41095 
67007 

6 008 053 

2021-01-01-
2021-12-31 

56 561 
172 779 

9 026 
29173 

103 305 
32 882 

1026 333 
220 382 
738 834 
430 484 

22 285 
88 906 

201568 
11370 

326 633 
232 000 

17 564 
243131 
117 011 

37 838 
251688 
191811 

9 250 
25121 

4 595 935 

2020-01-01-
2020-12-31 

2 698 647 
2 582 993 

369 442 

34119 
36170 

5 721371 

2020-01-01-
2020-12-31 

113 340 
30 389 
83 755 
90765 

2 988 
316 097 
90104 

1037 623 

163 194 

158 202 
7 880 

144 245 
232 000 
116 480 

29 116 
242 909 
112 713 

2 816 
1238 

44 344 
218 761 
350 556 

17 290 
15 205 

3 622 010 
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Not4 Övriga externa kostnader 
2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31 

Porto/ Telefon 17 596 15 918 
Styrelsearvode * 142 800 176 034 
Utbildning 4940 
Mätning 1880 
Redovisningstjänster 30183 
Bilpool 119 369 120 819 
Övriga externa tjänster 4 680 
Soc. kostnader 35 781 38 316 
Revisionsarvode 60 628 88 377 

Summa 378 054 479 267 

* Enligt stämmobeslut ska styrelsen arvoderas med 3 x 47 600 kr basbelopp och under 2021 har 
styrelsen arvoderats i enlighet med stämmobeslutet. 

Not 5 Anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
- Byggnad 
- Ombyggnad 
- Mark 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
- Vid årets början 
- Årets avskrivning enligt plan 

Redovisat värde vid årets slut 

Taxeringsvärde 
Byggnader 
Mark 

Bostäder 
Lokaler 

etaget.se ETAGET 

2021-12-31 

473 988 980 
1335 683 

205 972 111 
681296 774 

-20 640 072 
-6 917 493 

-27 557 565 

653 739209 

250 000 000 
211400 000 
461400000 

426 000 000 
35 400 000 

461400 000 

2020-12-31 

473 988 980 
1047 683 

205 972111 
681008 774 

-13 757 524 
-6 882 548 

-20 640 072 

660368 702 

250 000000 
211400000 
461400000 

426 000 000 
35 400 000 

461400000 
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Not 6 Inventarier, verktyg och installationer 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

- Maskiner
- Installationer

Ackumulerade avskrivningar 

- Vid årets början
-Årets avskrivning

Redovisat värde vid årets slut 

2021-12-31 

256 063 
75107 

331170 

-40 799
-21 468
-62 267

268 903 

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Övrigt 
Försä kri ngspremie 
Ownit Bredband 

Not 8 Kassa och bank 

Avräkningskonto hos Fastighetsägarna 

Not 9 Skulder till kreditinstitut, långfristiga 
Konvertering 

Lån givare /slutbetalning Ränta 

Nordea*) 2022-03-16 0,90% 
Nordea 2025-09-17 0,69% 
Nordea 2024-03-20 0,54% 
Nordea 2023-09-20 1,45% 

Checkräkningskredit, 
avräkningskonto 
- amortering 2022
- amortering 2022

2021-12-31 

7 940 
547 213 
60 801 

615 9 54 

2021-12-31 

2021-12-31 

22 500 000 
39 687 500 315 500 
21 562 500 75 000 
40 000 000 

123 750 000 

515 024 
15 000

12 2 940 0 24 

2020-12-31 

256 063 
75107 

331170 

-19 331
-21 468
-40 799

290 3 71 

2020-12-31 

90 394 
60 860 

151254 

2020-12-31 

901 823 
901 823 

2020-12-31 

22 500 000 
39 687 500 
22 500 000 
40 000 000 

124 687 500 

124 687 500 

Enligt föreningens redovisningsprinciper, som anges i not 1, ska de delar av lånen som har 
slutbetalningsdag inom kommande räkenskapsår redovisas som kortfristiga, tillsammans med 
den amortering som planeras att ske under kommande räkenskapsår.

etaget.se ETAGET 14 (16) 

Varav kortfristig del 22 890 500

-75 000
-3



Not 10 Övriga kortfristiga skulder 

Paradisparkering, reglerad 2022 

Garantiutfästelse om 500 000 kr, nyttjats till fullo 

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Förskottsbetalda hyror och avgifter 

Upplupna kostnader, tex värme, vatten och arvoden 

Upplupna räntor 

Övriga noter 

Not 12 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Fastighetsinteckningar som säkerhet 

Not 13 Eventualförpliktelser 

Eventualförpliktelser 

2021-12-31 

19 024 

2021-12-31 

444 266 

558 323 

159 368 

1161957 

2021-12-31 

2020-12-31 

179 576 

466 037 

2020-12-31 

687 675 

397 774 

156 288 

1 241 737 

2020-12-31 

125 000 000 125 000 000 

125 000 000 125 000 000 

2021-12-31 2020-12-31 

Inga Inga 

Not 14 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Styrelsen följer aktivt utvecklingen av utbrottet av det nya coronaviruset Covid-19 och vidtar 

löpande åtgärder för att begränsa eventuell påverkan på föreningens verksamhet. Styrelsen kan i 

dagsläget inte bedöma omfattningen av den eventuella påverkan (om någon) som utbrottet kan 

komma att få på föreningens resultat och verksamhet efter räkenskapsårets slut. 

etaget.se ETAGET 15 (16) 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till föreningsstämman i Brf Etaget 
Org.nr. 769619-1621 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Etaget för år 
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 International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt 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 
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra 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 vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

•  identifierar och bedömer vi 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 våra 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 vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar. 

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi 
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 vi drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra 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 vi 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. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens förvaltning för Brf Etaget för år 2021 samt av förslaget 
till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten 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 
och har i övrigt fullgjort vårt 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 vi 
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 vår 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. 

Norrköping den                 

 

Grant Thornton Sweden AB 

 

 

Josef Hagsten 

Auktoriserad revisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE 


Till föreningsstämman i Brf Etaget 
Org.nr. 769619-1621 


Rapport om årsredovisningen 


Uttalanden 


Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Etaget för år 
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 International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt 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 
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 


Revisorns ansvar 


Våra 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 vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 


•  identifierar och bedömer vi 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 våra 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 vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 


•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar. 


•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi 
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 vi drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra 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 vi 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. 


Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 


Uttalanden 


Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens förvaltning för Brf Etaget för år 2021 samt av förslaget 
till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 


Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten 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 
och har i övrigt fullgjort vårt 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 vi 
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 vår 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. 


Norrköping den                 


 


Grant Thornton Sweden AB 


 


 


Josef Hagsten 


Auktoriserad revisor 


 


 






 
  
   
    notification.sent
    2022-05-31T18:46:38.586Z
    rJU9z1V_q
    
     rJU9z1V_q
     /envelopes/ByGcfk4O5/recipients/B1gQ5zJNdq
     /envelopes/ByGcfk4O5/recipients/B1gQ5zJNdq/notifications/rJU9z1V_q
     Inbjudan att signera årsredovisning
     jaqueline@etaget.se
     2022-05-31T18:46:38.418Z
     58ec975f-b658-4bb0-9d22-3d32186bcef0
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-05-31T18:46:38.634Z
    r1l8cM1Eu9
    
     r1l8cM1Eu9
     /envelopes/ByGcfk4O5/recipients/S1m9My4_c
     /envelopes/ByGcfk4O5/recipients/S1m9My4_c/notifications/r1l8cM1Eu9
     Inbjudan att signera årsredovisning
     jan@etaget.se
     2022-05-31T18:46:38.476Z
     d3b21105-86ff-461f-8453-bfa06fcf221f
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-05-31T18:46:38.678Z
    rJ-UqMyVOq
    
     rJ-UqMyVOq
     /envelopes/ByGcfk4O5/recipients/SJ7qG1Ndq
     /envelopes/ByGcfk4O5/recipients/SJ7qG1Ndq/notifications/rJ-UqMyVOq
     Inbjudan att signera årsredovisning
     tor@etaget.se
     2022-05-31T18:46:38.497Z
     c05afb40-6030-45a3-90d0-bc91dacf7e7d
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-05-31T18:46:38.690Z
    rJGUqMkE_q
    
     rJGUqMkE_q
     /envelopes/ByGcfk4O5/recipients/SkN9GyN_9
     /envelopes/ByGcfk4O5/recipients/SkN9GyN_9/notifications/rJGUqMkE_q
     Inbjudan att signera årsredovisning
     fredrik@etaget.se
     2022-05-31T18:46:38.534Z
     a2e1e020-85a9-4fb8-9c6c-8e1aa3473e71
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-05-31T18:48:37.347Z
    S1m9My4_c
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1
      84.217.101.131
    
     S1m9My4_c
     2022-05-31T18:48:37.307Z
     /envelopes/ByGcfk4O5/recipients/S1m9My4_c
     /envelopes/ByGcfk4O5
   
    
     /envelopes/ByGcfk4O5/recipients/S1m9My4_c
     Jan
     Holmgren
     84.217.101.131
   
  
   
    signature.created
    2022-05-31T18:49:24.638Z
    r1eG9fJN_5.cbfc16c8-1cfb-4d51-836d-c88039ba0d4d
    
     r1eG9fJN_5.cbfc16c8-1cfb-4d51-836d-c88039ba0d4d
     /envelopes/ByGcfk4O5/documents/r1eG9fJN_5/signatures/r1eG9fJN_5.cbfc16c8-1cfb-4d51-836d-c88039ba0d4d
     /envelopes/ByGcfk4O5/documents/r1eG9fJN_5
     
      /envelopes/ByGcfk4O5/recipients/S1m9My4_c
      Jan Uno
      Holmgren
      1954/09/25
      195409254330
    
     signed
     bankid-se
     Jan Uno
     Holmgren
     1954/09/25
     84.217.101.131
     
      r1eG9fJN_5
      b56867a5-710c-4468-b84b-ce04bb8edccb
      true
      2022-05-31T18:49:24.037Z
      PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPkg5d3RwcC9qdnFLOGpnWDY5Z0NSS1lrajhOK2QvK1pMcXArMktna0xibFk9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5rT0hMTTNPZnd6UnJqTHBRcDZjc0RRRHlHY3ZnS3VQMmxyekxhRG5VWUFZPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5CTWZ0alhiOFVCdUMvejA0ZE1DZmpCVnZXTnRuZGx6ZERyS3FxSDVGVzYzWnBTdmFnMFN0ZEkyMkNqY3c3Tm01b2I5MUh1K0FUcDhVaml2LzFNNWVKR3BhVFNWMkoyOFBCWVAyY0dESkxmU1VaSVpOa0hEc3A0Tm5rbzM5WEcrZVI5UTNDV3ZvanErVnpkdzdCQ1RCeGIzTlJuUHE3YUZWOWl2MHM1cVprVjA2T2tVYW9JZ3RmQnFEanc2ZU9hLy9XNCtGaFBXWWhpTlhrY2w2QkdyNWNTUnB0eFJCbDMrR0I2RGg3TkNacmM1a0oyOFpWSHpRemhwUlNoYzdoaXV2WG0yKzh3WTVjOGJWVGNhanU4bDk3NzR3aVE5aEVRYmd6MFV4bmU0TWw0VG1TeHBFaCt0c24zN2ZHRzBVMGNUdlBWWjNPazczdzkvTGpDd0k1UlNacnc9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGY0RDQ0ExaWdBd0lCQWdJSUVOOEhjV3VKUXVJd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3ZnpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhLREFtQmdOVkJBb01IMU5yWVc1a2FXRmlZVzVyWlc0Z1FXdDBhV1ZpYjJ4aFp5QW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXhOalF3TVRrM016Z3hNVEF2QmdOVkJBTU1LRk5yWVc1a2FXRmlZVzVyWlc0Z1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NakF4TVRFNE1qTXdNREF3V2hjTk1qTXhNVEU1TWpJMU9UVTVXakNCeURFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhLREFtQmdOVkJBb01IMU5yWVc1a2FXRmlZVzVyWlc0Z1FXdDBhV1ZpYjJ4aFp5QW9jSFZpYkNreEVUQVBCZ05WQkFRTUNFaHZiRzFuY21WdU1SQXdEZ1lEVlFRcURBZEtZVzRnVlc1dk1SVXdFd1lEVlFRRkV3d3hPVFUwTURreU5UUXpNekF4T0RBMkJnTlZCQ2tNTHlneU1ERXhNVGtnTWpBdU16UXBJRXBoYmlCVmJtOGdTRzlzYldkeVpXNGdMU0JOYjJKcGJIUWdRbUZ1YTBsRU1Sa3dGd1lEVlFRRERCQktZVzRnVlc1dklFaHZiRzFuY21WdU1JSUJJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBUThBTUlJQkNnS0NBUUVBemhodUliM0ZJd3ZxdFRCM3ZDbnF5RmZWTVJ2aTU5dk5BNmR3eElremhMb1E3OXVESTBjS3d3QXVQVDJNRExzZks1LzN3a3dpcTc1UFR1bDBPbkZjOEhJMFhuK1BjMXhPQmd6K2JMNDN6Z2RickhxUzR0V1NJMTU2dGlqZVQ2R0FIeFFTU0p4NUJQVGJBUFQ0K05yaXJYQjBGTUY5QjIwdzZyNTNDbHlPNkhmRjZGdXlSenBiVHdjYU5iYTR0RE9JU2VTYzZoY0Zjb043MTB2Z3BpbEVuZ0lMN1RTOGg2SU5DK1VxSWRubkZRVGNzTFo3RDc1d2hIdDQwYXVEc3JWVjNpQWNPZlY2MW82Mmg1WDZueUNXWitlajBRVmcyMld0RnMwY1V5d1cyM3V2c2NPb3V6ZDdvT0xUdkV2cWNsOURibDUvYnIzSHJOSlpMT2M3OGhEN3ZRSURBUUFCbzRHbE1JR2lNRHNHQ0NzR0FRVUZCd0VCQkM4d0xUQXJCZ2dyQmdFRkJRY3dBWVlmYUhSMGNEb3ZMMjlqYzNBdWNtVjJiMk5oZEdsdmJuTjBZWFIxY3k1elpUQVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJCVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0JrQXdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVMUR4Um5BeHIreStaeks1aXNwYVQyMU42SzVRd0hRWURWUjBPQkJZRUZBRDNWd25maVFLT0xGREltbEFIQ3RQMld4YUhNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQ3dVQUE0SUNBUURPWUhvUFZNeWF3YWJQcDFvOWcxS1BMRUNBMlp4Y1JhcjdMVTVLcjM2TXdSZEdCUWxLNmdCYnZmWlBKTE13WHJnUzJxUzA4S1VJZWtSWWVYV0J3QWsrR1dEb2tNT2h3VG1LcVRZN2ZKNnY4ZTJFMGJnckdEVkxoNGdudStlMlljUlc4bHVpOHVpb20wbEdielF5ZkhmSWtoNjhEWjZYMkRjYSs2cnpEeDY0Mk84YmdGQ0xPN3FFWkNvbXJXQWpxUUlLSHNGUUhkbEhKU0txUmxQSi93Q0JSQ29iY2tJMG9LT1Q2T1lnZ0lUcjl1MjNlM24yRElHV2UrVjF6OTF0RjF1dk5DWGRoQnVNVEFVU3djYmFLbnoyUjZZUkErSGJCcmkrbkMrVlZRYTBaU2N5K2RhYXcwMFBoaGFnVkQ1a1ZtN0ZJdmtwekUxblcwQk96OHlVdGEzK1UyUWswRFRZT0poT2pVekliYThvdEx3QXg0b3dpNHVlZGUrRTBBRHpEQVp3RnRibzlsVjRjbWtWT0lWOE5CVWRvazVsNHN6VjVLcHhSSVNQS3Y3M2ttdVIxcG5uTVFGMFUyMmVJR2hTdEZRakZUOXQzTnN3bGMvdXlsL0F2UDFYVUlZUjM3cHJsby9ablRiSnRuR1BCR3daQjFvUm8rTEhNMDFHc2pYcGpEUjJTZDZTclNWcTN4WFJydG1peENKcXVZMHArdW9aUGVtaENDanprWGZld2lGcFM3Z0tqMS9QaGdvdER4K2NaMTZ0a2VXV2lRdVd3WFlUNjhHK2UydEJQNmZEaW92Rml3Z0ZCQ3VTek9PcVloYUZiQXdzRWw4NGc0emM0dDV0NTczYzF2aktMc29FUTM3SlM4MDUzMGU3K2dta0I2Wkg0c3pKVEJHbXNiTEFsdz09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGN2pDQ0E5YWdBd0lCQWdJSVorbDZmdDdkZVRVd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3ZFRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhLREFtQmdOVkJBb01IMU5yWVc1a2FXRmlZVzVyWlc0Z1FXdDBhV1ZpYjJ4aFp5QW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXhOalF3TVRrM016Z3hKekFsQmdOVkJBTU1IbE5yWVc1a2FXRmlZVzVyWlc0Z1EwRWdkakVnWm05eUlFSmhibXRKUkRBZUZ3MHhNekF4TVRjeE1qUXdORFZhRncwek5ERXlNREV4TWpRd05EVmFNSDh4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1TZ3dKZ1lEVlFRS0RCOVRhMkZ1WkdsaFltRnVhMlZ1SUVGcmRHbGxZbTlzWVdjZ0tIQjFZbXdwTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1UWTBNREU1TnpNNE1URXdMd1lEVlFRRERDaFRhMkZ1WkdsaFltRnVhMlZ1SUVOMWMzUnZiV1Z5SUVOQk15QjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUlJQ0lqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FnOEFNSUlDQ2dLQ0FnRUE3NysvZ0M5WWdvYnN6TzBTN2VlbDVWNDF4dk1TczBRaGFpK0xUUHlHOCtBSngrSmIyZE9rVmUwaW40VzJMT2RYUmpobjBGY0xRaE1GOGc1V2JSNTdwOUFHanFOQ1dQblh6UDg3alFhaTVDU2RNVUd1K2dWQUY5OTVLVmMrTDE3Qys4RFhpSjYzR1lhZ2Y4MDBla1RKMmpVUWVGdlhUZEw4dllvMVgveXVNM091OVptQzlQMmRpSXhsVElBQmUrbmdCY0drWHNqaUxxMTFaNU5rZk1qWmh0Z1BLZDlocVBKMEZiNnUwUFBtWDNyYXdaVjVZVnFvaDNPM1JyWEhVeGw5U1M5T3I3Z1MyNUFVMEgwWGxlZnZsVXNSaFg5SWdXdEZSby9PVnc2emlmRG04cHVjS3NCZEczV290SC9SVmwyMXM3cHBBY1AyTVV3OFUzK253cldwMFE5dWx1VzBoekplUEI1c3FpOHlmVTF1S3gvYUNhYkNxNDMxRmtkNzhyNFFmUDRrL1JZcWU1ZER5dzBRaGpsc3BIbFFOWE5PMEJzSnZTOWVxS3VhQTNOeFZJMUlaT3RxbWQ4cU40eVZXT09FQ0xPQVp0S3RoZmNUYXU0MWxSVW1hTUVEMnkwenpjdXh2cExMWEgrV3VYaS9wOG8rdG1FNXpPdlUxQ3JlR0dTdmpXQm14TGZLU0JUZ09FbE12bllSL2hmWHNxZmhwVXpQaXRTaE1aYWZJK2FUSlBNT2FNMGlEMktxRnZmVnBsaEdJM1phQXhySnhnaVRCdUNFTWNrUGlwQ2RLcWpyM1pCdThmVEd1T1hLa2QzNUd6QlFYZE5NNnFPTDNJWDZpbTVRbVhwYmJ6c1hidlU2WUFLRTg4WDJWVzFsYktBSVNmNHhkY0U4VHdOMkpvY0NBd0VBQWFONE1IWXdIUVlEVlIwT0JCWUVGTlE4VVp3TWEvc3ZtY3l1WXJLV2s5dFRlaXVVTUE4R0ExVWRFd0VCL3dRRk1BTUJBZjh3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVUpKdkNMRjJOcFUza2xpdHliTHkvNWphZ21yRXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUVV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnRUdNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCRFFVQUE0SUNBUUEydGdZNEcvZ01GTHRpRyszcm9NalZDd3hxM0VhZHVGOVYyYnJLYVRyTHM0dzBGWFpCYjRLRlpadTE1OEhMNW1EWUM4VFRMT2Y3TXd3ZDRaRlJBVGJzZGVMUUNOcStCKzN4bU95ZnZYSUhBUjZoRTdFWm0xUWFzRDlRZ2t0am44NWNZd09Bc2tQYy8wQ1FVUGFVbG9uNzdnTnFjL2Q0Z2pNdEVnOUxwb2Q2WXhNcTJyUHVaUUh0V2VEWm53UllTVWkvZTlLdVJPWW1lWHNyeFpVaHBMbURkWlVWdHIyWWZza005d2JuOGZyU09HNkRoUHM3NGlCQVYvemtScW1vaU56MVIvZ1hMSjJHSEJyUzdjbDBGUWd2SXJuQ1lYSEg5a3JkZlRPYnlLSUJoMFB1M3VyL1VvLzg2QjhRb3JqWWhFVkJuQnZiMndId1ZzeVJuU0tKMXVjSnZHUVpkSzFlV203Ky9xZ01teGhCNkpoYnNtalRCZkVxZUV0bG96WkRwMGNWRkpXSE1Walh4Z3UvUkdiTHUxSVpmbFF0STc5SWF1Rm9PbjRlRk9DM2NrMU43cFYrMXVTc2kralFVWUJ1RWhnSTRXMkxIMUdXTkpuUDZuS2psU0orZ2Z3a1pyajhjcmNwQ3dURk5KREV2TFRaME1HNWZCQXYyNDVlb3A4ek1xWmZBUGpTMGJjT3ppV2c2WkxxRDA5WXZhSDhoazQ3a3RXdFRRZ0c2NXJwMTZNdTlDbXlvTVM2N3hvbEFGdFZIQUkyd1hHL09ZL0czanhlSHhTNW55R3UrZU03dTZqN3VYN2pEd0xtZjVBOWdVUzYvRmtzTzBndWVIQkh0OGhVb3RaZ1dsYmZ0UkNwRk5OZnJSRUcyWVkrMDJOWHI4UHAyT08yeEx4M3JKaFZnQT09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGMGpDQ0E3cWdBd0lCQWdJSVZkYVVEQzljYWE4d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHhNekF4TVRVeE1qRTJNekphRncwek5ERXlNekV4TWpFMk16SmFNSFV4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1TZ3dKZ1lEVlFRS0RCOVRhMkZ1WkdsaFltRnVhMlZ1SUVGcmRHbGxZbTlzWVdjZ0tIQjFZbXdwTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1UWTBNREU1TnpNNE1TY3dKUVlEVlFRRERCNVRhMkZ1WkdsaFltRnVhMlZ1SUVOQklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3Z2dJaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQ0R3QXdnZ0lLQW9JQ0FRRGxxd3ZoTHRIdHQyVGg4cnJOdXZpbDd0SnhKZkgwaDBPM1IwYlJRU2lZZVlVUGUvYVA4M2prT0J0WlBvVkdSSE9wYWtRang0ZWJsN05JU0ZsV1Q5SzgzVUlTelBIQmNvQlJ2TC9SS2hmb0cyaUNrUndxWXdNc3JuV2ZCUVBnNGR2c0JxdmRhR1k3VjMvVmlCc2hzWkxLaGdpWnJWU3lwNmp1L25mektEQ3AvVkQrOXY1Y2l1am5wY3oyeEdud1FibGV3bitoVkxqQjBYTHhhajdEbS94WW5ldi9iV29CL0JxckJLeG1SbkxZM0dud3N1Sjh1bmlsclgvdUYyZWduYnNKUWVvNzZXWFhtNE11M0lvUjhweERxMDVaMlRRcE5ZM1FnZmlCTTVyVlBYd3ZqdlVGV2JHNTZSdUxnY0s3TGMxNUJGd0ppbE1iNXI5MGN5ZGtrakVuZzIxbDhzYitGYmdGTHBlbEJDZDRzZGU2Y0YyaE53ZVAxVWduSnZQUDRlYWNIUXRINjRUdW9LZkd6L0FsZExvNnJWcnI1cXg0NXZEaTcwQlI5UU1LM2xGQnBUUk9RMnEwdFNacjI3bU9oclZINEtxaWNndWsxSVQweHBEN2hpSWc2RzF4ZDZIWW9saTNxTVBFdTFFYkJWN2xTNmlZTnFtMG16SHR4U1ZFUDZZRkhZd1pBL0dYU0dBejVMeXd2Zm90aUxuUzFPNTBaNnp5RHUwZkgrcE9NNmJqMEc4eUZCRDVnOHkybWkzaTFlVk1PczJwdzFhU2ZJQVQ3S3N5V0FRZ29yMklEOVl6cmdkNGdLWFZ2c05DOHFXRFdqQTZhM3J1cFk5T29JUGRzS2tuSlpBb2ZuNWt1OGZQNHlHM0l0aERZelZCZEJMOXN6ck5vamc4aFVvVGx3SURBUUFCbzNnd2RqQWRCZ05WSFE0RUZnUVVKSnZDTEYyTnBVM2tsaXR5Ykx5LzVqYWdtckV3RHdZRFZSMFRBUUgvQkFVd0F3RUIvekFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JSbmlycXk2a2djZXZVN2FEY25jZ2Jya1dQTFV6QVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJBVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0FRWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBRGdnSUJBTEdhL2Y0aWRxZzZFWk90TTBiMkpMS2ovcW5raEZwb0tjOHpEdFN4ZVRiTmRNUzZRaWdkU1B1WTBiTmt6VXQ4M05XNzdIclNCenk1Y1RXWFg3TmthY0pVVWQrWkxVRmcvUlk5eE14L2lkNXdoSklDSVB2WjErdXNRQjB5dFR2azBTeGdhRXNPRjMyNWV6WVYvR2ZpdGJ2cEFGUEFhcENlRlp1RERUdzJWTkpNd3ZhK0V5S2QwY004YlhPYSsydVNBRXZFQ21WcWoxNmVkRzArTDJnQkEwVG5YM1JLb0xsYzA4RXJzTkNuWlY2NGNEMDczQW0wWDNaSHFCOHZzWFMwQlFYazZQT2NqRHFHU0JLanZIcEZvVy95eU1IbGQxdmNFZENCUTFHWDBFaEpTUVdRclNkN0JWdlZMdXZ1ZFRqOTBtUDUrSUhhMUhOR3dlZE00Sy82S05kcUN5SnNtT2hKNitMd25WM01jSi9yTkFlbVRQTFRxM3FVNFdMODFYZVRJREpNcDRlMmRuVnVnMmg0NHpHKytIRitmQWcyRXlJRXorWDBUd0FtUEdidnlBQXRIdEozWjhONitPS1BsQWZWMk14bGczSTZiWnAvbndDS1d0cFZCRlJiUFlLY0ZwUzBjS2tIWlRBNXNKSVRkSGZTTkZZbXgrbjJoM3VsbEZVVE1yVlVQcDdVSDRnVE9nSWVHeUhUYlp6TWlEeDVneEU2UW8xTHlZeC9qZ1BGNWhNNmVvQnlpRU83Ykk1NHhJeVdLN3UxUHJrNTZIZnk4Y3hkZERWQUlNTGdkVG1GS2RRMnJJcXQ5Q0pWNCtuQjRoelErWFAzcW10RGE2b2tFTnNpMFFsTVFQQWMxNUo5Wm5oK2VWMkZGbFcrbkRiaDNwUnJOZFRKaERIaisrTTY8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48L1g1MDlEYXRhPjwvS2V5SW5mbz48T2JqZWN0PjxiYW5rSWRTaWduZWREYXRhIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgSWQ9ImJpZFNpZ25lZERhdGEiPjx1c3JWaXNpYmxlRGF0YSBjaGFyc2V0PSJVVEYtOCIgdmlzaWJsZT0id3lzaXd5cyI+Q2lBZ0lDQkl3NlJ5YldWa0lITnBaMjVsY21GeUlHUjFJR1J2YTNWdFpXNTBaWFE2SUNmRGhWSWdRbkptSUVWMFlXZGxkQzV3WkdZbkxpQkhaVzV2YlNCaGRIUWdjMnR5YVhaaElIVnVaR1Z5SUcxbFpBb2dJQ0FnWkdsdUlHVXRiR1ZuYVhScGJXRjBhVzl1SUdkdlpHdkRwRzV1WlhJZ2IyTm9JR2JEdG5KaWFXNWtaWElnWkhVZ1pHbG5JSFJwYkd3Z2RtbHNiR3R2Y21WdUlHa2daRzlyZFcxbGJuUmxkQzRLSUNBZ0lGTnBaMjVoZEhWeVpXNGdjbVZuYVhOMGNtVnlZWE1nWVhZZ1pTMXphV2R1WlhKcGJtZHpkR3JEcEc1emRHVnVJRlpsY21sbWFXVmtJRzlqYUNCbGJpQmlaV3R5dzZSbWRHVnNjMlVLSUNBZ0lITnJhV05yWVhNZ2RHbHNiQ0JrYVc0Z1pTMXdiM04wTGdvZ0lBPT08L3VzclZpc2libGVEYXRhPjx1c3JOb25WaXNpYmxlRGF0YT5ldXYvMXZMWHNDbjVHaGdUVVRtMWpiNWgyN2lBeDdCbjZ3dmF1NDNIU2JJPTwvdXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVZtVnlhV1pwWldRZ1IyeHZZbUZzSUVGQ1hDdEhjbUZ1ZENCVWFHOXliblJ2YmlCVGQyVmtaVzRnUVVJc2JtRnRaVDFIY21GdWRDQlVhRzl5Ym5SdmJpQlRkMlZrWlc0Z1FVSXNjMlZ5YVdGc1RuVnRZbVZ5UFRVMU5qZzRNekV5TXpNc2J6MVRkbVZ1YzJ0aElFaGhibVJsYkhOaVlXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwTEdNOVUwVT08L25hbWU+PG5vbmNlPlFOS0RDSUkvVnNNSnhBNUNxNmNKNGV2VzE0MD08L25vbmNlPjxkaXNwbGF5TmFtZT5SM0poYm5RZ1ZHaHZjbTUwYjI0Z1UzZGxaR1Z1SUVGQzwvZGlzcGxheU5hbWU+PC9zcnZJbmZvPjxjbGllbnRJbmZvPjxmdW5jSWQ+U2lnbmluZzwvZnVuY0lkPjx2ZXJzaW9uPk55NHlOeTR3PC92ZXJzaW9uPjxlbnY+PGFpPjx0eXBlPlNVOVQ8L3R5cGU+PGRldmljZUluZm8+TVRVdU5DNHg8L2RldmljZUluZm8+PHVoaT5HYVhudjNjTlZwWU8rcjJ3eFJFK25VeDR3dDQ9PC91aGk+PGZzaWI+MDwvZnNpYj48dXRiPmNzMTwvdXRiPjxyZXF1aXJlbWVudD48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkNlcnRpZmljYXRlUG9saWNpZXM8L3R5cGU+PHZhbHVlPjEuMi43NTIuNzguMS41PC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48L3JlcXVpcmVtZW50Pjx1YXV0aD5wdzwvdWF1dGg+PHRva2VuPmF1dG8tc3RhcnQtdG9rZW48L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=
      
       /envelopes/ByGcfk4O5/recipients/S1m9My4_c
       Jan Uno
       Holmgren
       jan@etaget.se
       195409254330
       1954/09/25
       84.217.101.131
     
    
     195409254330
     2022-05-31T18:49:24.037Z
   
    
     /envelopes/ByGcfk4O5/recipients/S1m9My4_c
     Jan Uno
     Holmgren
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-05-31T18:52:20.447Z
    SJ7qG1Ndq
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1
      84.217.101.132
    
     SJ7qG1Ndq
     2022-05-31T18:52:20.431Z
     /envelopes/ByGcfk4O5/recipients/SJ7qG1Ndq
     /envelopes/ByGcfk4O5
   
    
     /envelopes/ByGcfk4O5/recipients/SJ7qG1Ndq
     Tor
     Clausen
     84.217.101.132
   
  
   
    signature.created
    2022-05-31T18:54:17.921Z
    r1eG9fJN_5.a09e4041-3d2f-4bfe-9f99-7241eb0cc60d
    
     r1eG9fJN_5.a09e4041-3d2f-4bfe-9f99-7241eb0cc60d
     /envelopes/ByGcfk4O5/documents/r1eG9fJN_5/signatures/r1eG9fJN_5.a09e4041-3d2f-4bfe-9f99-7241eb0cc60d
     /envelopes/ByGcfk4O5/documents/r1eG9fJN_5
     
      /envelopes/ByGcfk4O5/recipients/SJ7qG1Ndq
      TOR
      CLAUSEN
      1962/04/03
      196204035494
    
     signed
     bankid-se
     TOR
     CLAUSEN
     1962/04/03
     84.217.101.132
     
      r1eG9fJN_5
      0483d176-84ad-4e64-a837-b9435bb33f1c
      true
      2022-05-31T18:54:17.265Z
      PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPmJEUEtDcUxydDdZNHJaU0t4OHJMMEZ3Nmw4eU8xNlBqQXowUDVBUmdaQ289PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT56ekRiTE5STVVWWUZPdHNlK0V4Q05CZGlDak5NSGdacDlWaVNueDdoSUdZPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5FclhOMzcrSzhSeEltT0NGQnFZMUVoSHBUcHdlS3F0MWZqREQ1TzFmWGx5di9WUzFtbFJzanVEZndMbE44RHV0RzNyc3Yza2ZkN3c2MUVCRTk4MnF5MXJpZEJVbXpDTjNXTnpucnlUZU9XUkFicjNFZFFkM2lGdS8rS3RqenJiMEpOT0l5VXF5OGg3MlF4emt3WGk4NjZlZUJoeGJYTElwcDdqUVZNaHV2OTlwaWFtcjhicWh2S2VvU2dTTDk4eEVJTHFEblI2RU5md2xKY1VXMEdBTUhTS1J5R2lxaEtmU0NrQXRHbGg5aFg0dXlHY0diaFFVZkpia25Zb1JWWU5lZUtGRVVPZjVFZFdDeW14anQrYmZyTUZaWlBJV1ZXWElYcFZ5YkVwOW05SUZ0VmlOMWhzM3h5djhzNFplN1J0bmtpQmYzYnd3aE9sZ1RsbXpsbm5aSEE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGUmpDQ0F5NmdBd0lCQWdJSUhlb3A4OXFNQVg0d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YmpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhIakFjQmdOVkJBb01GVTV2Y21SbFlTQkNZVzVySUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05URTJOREEyTURFeU1ERXFNQ2dHQTFVRUF3d2hUbTl5WkdWaElFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEl4TURjd01USXlNREF3TUZvWERUSXpNRGN3TWpJeE5UazFPVm93Z2E4eEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUjR3SEFZRFZRUUtEQlZPYjNKa1pXRWdRbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEVEQU9CZ05WQkFRTUIwTk1RVlZUUlU0eEREQUtCZ05WQkNvTUExUlBVakVWTUJNR0ExVUVCUk1NTVRrMk1qQTBNRE0xTkRrME1UTXdNUVlEVlFRcERDb29NakV3TnpBeUlEQTVMalV3S1NCVVQxSWdRMHhCVlZORlRpQXRJRTF2WW1sc2RDQkNZVzVyU1VReEZEQVNCZ05WQkFNTUMxUlBVaUJEVEVGVlUwVk9NSUlCSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQVE4QU1JSUJDZ0tDQVFFQXdvUURDdzcxTmR0MlBTMmJGN0RsVUw3UzNNMGROUHp2RERLYUdYeFh5amhOREplZzk1UmhLekdVU1NCemNnTWIxZXMvM1ZFK0lmWXJscE1pdTNodmVZTmNWQmpBUEdJUGtvWVN1UGlDbUprOXcvQlpiL0pUNGFPYUdLV0NURnU4dThhTFFTVUd2b2g3bkVuZXZ6RVE1c1lOYTRXT090ZHc1OG1KNHVLVGVXUW9vWWVMZUNaZWRpSURsNGZ6L0Nwa1o5UUxRc2JEUWFTY2Z3SmRqR0EyVWlZSGxFWHZRV0U3b01OZ1IrR0xrVXRYOGpYNWRTcG1RVnJKY3hQbEZGWjZFcHdQTlNONjJJZmNIang0dE5FaFZNKzN3S2N1dUFvZktBM05jbnEzVjB3Ykh2WkIrZ1doczQzZ25FemRhVHpDUTlLS0RDUEN3a0JSTDFwMWlWMmF6d0lEQVFBQm80R2xNSUdpTURzR0NDc0dBUVVGQndFQkJDOHdMVEFyQmdnckJnRUZCUWN3QVlZZmFIUjBjRG92TDI5amMzQXVjbVYyYjJOaGRHbHZibk4wWVhSMWN5NXpaVEFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQlRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNCa0F3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVXptaFR1OFl6N29KdjFJVzdaNS94OHBrUlpHY3dIUVlEVlIwT0JCWUVGQVhTZEpSQ1ZsY1ZGZkFaaU1WTmxSUDNvWVpYTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkN3VUFBNElDQVFCTklGVWZTeHQ0SG5FdVFOS3phVEhEWmV6MkV5L0NZSzhGMGplaEdmejV5TmtORXJoWHk2R3Znak5BRmR6bTlRYVFTUFRMR1dPVnF5eVBDaGJsUDRBNFErczdaZjFmbWViNFhGWHAwazhJeWw2eW1STGo4UDNENWdBUTNMVWcwWDlUMzZDWUFPWWlaQnZ5aldnVllhVXp3em8zQ2hkV1k0U1VUNXlIL1czSkNmMHFPdFlaRGd3SVBpWUFUK0Z1SFFYQ0JwUGFkQVVXbm1WUkMrTE9iYlptUGdUcEJiOVQweDUzejBTWW1QdEluazFMY0JzNkhBbVRxZmtpaGRoTW5vSDVOc3h1MkI1MThpeC9nM0pXcDQ2VjdZRUZKZTJtdUQ3WDRlRldFVDd6YTROZlhOeURBSjYydTJueGtLZ29YUEFlR08wODhFbHJmNlI2amtIOWNpUis5ZjA1dnN4T1c1UEdBQlJETWNud3liRFNHblBFbzJESmVjaThEcGRWeDdRRy9qODEvR3ZpUlg3Q0IvcFUrdWswcktYakViYTdOcGwyTGZjMUcrc3dJMnNEcER0QTBFNlNzUWRINjhlQlpGRVlaclJHdUFpUVpQemE1QlhiTWtrYlZ1WWdTdkhIVXhGTS9WeGJZWXMwZmtrbjRBSDA4Rm4xc3pMTVlGZzN3R1ZHL2YrRUgvT0ZFaVc0VlV5OFFNK2YzZUtvTFl4dm5SamVtajBjUnpQaGtvS3lUZUJHeEhBQXE5Ri9RbFF5bzJRL3FlbHhtWVlnYnc1eDU1QmFacVdsOXVDZXI3UmpCNThlOXFkbU5KWklPY2xhT2tPZDd2T2ZDYjNJZFlrVUlvUnNEeC9RY2FEU3FuMmlLYytlSDYxdGloOVExU2NCWlNkclpsVnlwL1dnZkE9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRnpEQ0NBN1NnQXdJQkFnSUlReUwzWG85YU91NHdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1pERUxNQWtHQTFVRUJoTUNVMFV4SGpBY0JnTlZCQW9NRlU1dmNtUmxZU0JDWVc1cklFRkNJQ2h3ZFdKc0tURVRNQkVHQTFVRUJSTUtOVEUyTkRBMk1ERXlNREVnTUI0R0ExVUVBd3dYVG05eVpHVmhJRU5CSUhZeElHWnZjaUJDWVc1clNVUXdIaGNOTVRJd016RTFNVE15TXpNMFdoY05NelF4TWpBeE1UTXlNek0wV2pCdU1Rc3dDUVlEVlFRR0V3SlRSVEVlTUJ3R0ExVUVDZ3dWVG05eVpHVmhJRUpoYm1zZ1FVSWdLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNVFkwTURZd01USXdNU293S0FZRFZRUUREQ0ZPYjNKa1pXRWdRM1Z6ZEc5dFpYSWdRMEV6SUhZeElHWnZjaUJDWVc1clNVUXdnZ0lpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElDRHdBd2dnSUtBb0lDQVFETkJKeDRzOGhzZWRxQ1pzWFpGOTNaY0cxWk1TU2szMmF2aTlBVy8xT3hqMmdycXVwYUF1MFVGOGlJdHNTQkMyeGp1ZGZCd2JPMXdySCs1TFBIZHFnY2FwV1BHTGk0U056KzcyRExRTkZkZ3BYMGVjWHljWDZFYitVdkdNY2ROL1dlQ09OdVRkUEVJNHBQQ2NTRXZjNkdQTGRyVzhXbE04U3Jia25yQnE3Z0JUQ1ZGclJQL3pVSkdPZWt1Mm1uOFpuUmJBRE85VUVYOU01aWYzRmtUTEtMeHpNM2E4VXRvWlBEZEptTzRHaVZURkpiVjJuanJDd1VsNTd1M2RxOVAxcm16MGt5NURaZ0RlVmNMSE9mMnZIekxVVndwSy9RTm1jRmozMmZKZTVNdk1SVXoyeGIvNFdZT0tMWnR6Q2Q1RWtIcEJwNE9GUkV5anh3VTd0V2VSSDc2bVl1UldWYTJrcVY1M0lldXRlb1cyMkUzUmZybTlKRVFzYnhKQWVOcjlrMnlFeGpzMlYzTE5LOFBhK2FlZ0NxWkxlZkp6Q1hMSTBNcmlNdGt1Z3hTWU5QTU1iY0l2QUxLUVIycXM1VTJqYm81RUFMdGEvdVBTV0txdHBkcEJBNThoenFxL1g4T090a0xKRnljRURqWUlnbWtURFFZZzNyTXJqYXphZlZTeW5ZUXljVVFocWZmUHhSeGkyeSt6a25QRWp1OWRPVWF1bUxEcmM3NC9TeVBvQ0hSc290WTRmUzZxdmdjaVdtb1hFL05iQWpsRDhJRnJ2SU5va0grWWdrTjdTdTIzZFZ5enUzL3pNbWlibVdYSUNJWGs1UDFlREl1RmR5Zmg0NWErUHBjVmd3YVMrTGVoQjNWNkE3Q0daZVJmTVJ2c3BSTWpoL25LVk9NZnN3K1FJREFRQUJvM2d3ZGpBZEJnTlZIUTRFRmdRVXptaFR1OFl6N29KdjFJVzdaNS94OHBrUlpHY3dEd1lEVlIwVEFRSC9CQVV3QXdFQi96QWZCZ05WSFNNRUdEQVdnQlJtclliSW82VWtHalljRUlvSzhkMVNMTWdjUWpBVEJnTlZIU0FFRERBS01BZ0dCaXFGY0U0QkJUQU9CZ05WSFE4QkFmOEVCQU1DQVFZd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUFEZ2dJQkFCT3oyMFJLeCtVWHNUbzdiVzFvRW16ZExkNytJS3dvMlNickI3ZEpXSW9JMFlDblhIclQvaGFENURjeUxoWWtRZ0d5YTB2Sjk0SitSa25lZzR4U1lUY3JvRXNFNVpHeEgrclQvRWxUOWVjcjMrYkpzc1R0RkM1NHh6UXllNHJlV0NvSXJNWDBrZksxdEJ6d3EwclVHNFcrZFRlMXY3ZmZaTGxocTRkZVZPMlRLci84Q05wZ2dvN014VWNwR1RxYng4TUJhWDFoWWJkT2tzSEFFV1hPNW1TOHJoY0tmZkhHVTBwb1d6RHZkV2Y2d2lBVUZpQS9wUXJiaDFlU3FHZEM4NWQzeklGQVc2emxpczNqUzFWc1RpSHBGRWJ5dDhwWVNpTmlWSERsSlluVmd1T05uMlUwTHRmdVJJdndsOWtsV05BbkR6Z0FlbWZ3OXdTVlF4bXNRZlVDMEh1VzA4TDBsRDA4WEpEbStGbmZrcWIrQkpSVkJQNFlRdEdVa3RCK29NaE9FRXVYUGpxMDdRaWJVVG9va1hMS1A2azZqZ1A1YzQvanlwMzN4anQxUlRJeStZd0hRSjNzU1FhK3c3NklUVGUvUzZxSkJ1MC9OM0pQalVGV2s1L3M2MEwrMkwydmFoaU8rVFhzcGlwMFNRR0txQ1NLZnFQK2EyekN5dUVEVzdVbTF6RlJ3RXo0NmY4cEZvdk42NUVaUVZvVVVaaVB1WDVMR3N0Q090VGNRVXB3cWdXSVkzTDh0MmxyVEgrQ0lwUHJheE5NbTZ4SVhDQld4Y2M1cnFSdkJIUlZEYzZ5Z211dE90SEF3OGt6cHIwemhVSFFjY0laK0JlZUZPL0d5UklkMlB4aXVSTWtGTUV2dEVDOGxWVk40QlBQTGhHVU1vZzlmSkhtYWZZZjwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRndUQ0NBNm1nQXdJQkFnSUlBMWwrUnBxRTZpb3dEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1l6RWtNQ0lHQTFVRUNnd2JSbWx1WVc1emFXVnNiQ0JKUkMxVVpXdHVhV3NnUWtsRUlFRkNNUjh3SFFZRFZRUUxEQlpDWVc1clNVUWdUV1Z0WW1WeUlFSmhibXR6SUVOQk1Sb3dHQVlEVlFRRERCRkNZVzVyU1VRZ1VtOXZkQ0JEUVNCMk1UQWVGdzB4TWpBek1UVXhNakk0TlRsYUZ3MHpOREV5TXpFeE1qSTROVGxhTUdReEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUjR3SEFZRFZRUUtEQlZPYjNKa1pXRWdRbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXhOalF3TmpBeE1qQXhJREFlQmdOVkJBTU1GMDV2Y21SbFlTQkRRU0IyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1JSUNJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBZzhBTUlJQ0NnS0NBZ0VBNWZGeCt0Njk2eUwxNXFlTytvcGJkZjFYR3FRRlBoRnlWWkIxUmpkM25iZzFVNStXejJhV2MxdWdmK2ZxcTRVcUxGTGo4Yy93dXphWUU1MEhTTFpvbE5hTkZ3b0FBNXd4OUdWamZFU2J0NXMyT29ZMEJhQ2RHU2J5dVZDUGwrOGdvMll2MUR4K0FkQVZEQVRjRWxHYzRjVUhxQ29GeER3M0JCWkRwRko1TERjb2Y0c1pSY09tWjNnOHA2WXVaMDN2UGdjdFF2bGNNUkQ2L0ZMQnZoelRjVTBMYW1iaWFNTlArVW5CMFltcTEyY01DcGVoZUQ0WFNzY3A0K2ZOOVVSbjNhZEVVR3pKYkxJanZlMDIzekFIWDdCN2tNaElZU095QzJNYUIyVmdxMEovbldxaWU3K0JubzI2TVMxL1lVS0lDb3YrNlFZM3hodWJQeUtLblo3TWxaVEwxV3hmQTRkM1BJR09XdG1KdDkyS09MQkNid2RYY2tjcW5URVIyQ3NrOVhwc1pOdXpUei9ZUjBaaDVnM2VRYllZRWlCek02cXlmeDFrempEYTZaUmUvd3R3QkFCbm5VclptcjhwbDlWOEZPUFJXVVMydjRqSHEwSVpUZk5BK2I1SEZROFpub0E0QlRYSUVsejZ4UldMTTdpLzZRMlhvenowUmtaTlRTMVZ3Y3VvMmxKUU1kMHRmbjQ4cmhXVTNBd0xFN2FOSDk1dWpVNWZPdUNKTWhKQW9NekVIdzJ2VGNRdHFCUjU4Z1Rid3hyWmJDUTVhbU9yWDJtZ0VUT1o2M2phQUhnQ1hPMStFeXREaytBL1FueHVpTGI1SktuY0hyNjQzaWhOOFJUOUM5d2VlQStjQUZSY2dYa1lIanNYZnhEZmFwaUM1dVVyVHpBeXkyWlBnKzhDQXdFQUFhTjRNSFl3SFFZRFZSME9CQllFRkdhdGhzaWpwU1FhTmh3UWlncngzVklzeUJ4Q01BOEdBMVVkRXdFQi93UUZNQU1CQWY4d0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVaNHE2c3VwSUhIcjFPMmczSjNJRzY1Rmp5MU13RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFFd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ0VHTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkRRVUFBNElDQVFCRytrUHM4bGZrWXZoNkhQdU5RQlNqcXpXVDBsL1l5RXcwSzdLZFduUTA2ZWVlV1lLamFGVFE2Y0RJUDB1Y1FxM1I0Y3pKOFFXL1RCSkZnSTk1UlUxTFY0Wit1ZGJ4eEcxNU9qSk9iWUl6dHQwRFU0RXJ3eWYyckRFSmVFOEhTeGl1ZDBmdlllWmRxWlFlZDIxTi9ZZFZSeVI4U0RwSENYUFBvbVl4YjFWeWZuemJuM0F2QitZcHBYWVFZQVpka0ZlOUZ3NUZWY2x2Mlk5TUQwRENGY05rMHZmYW83bEJPWkRFZkNKV042Nnh2SHRPK3dMQzZGald2VG40N3ppcTlnbXk5WmV5Z1pTRExheGt0NFMzSDZpalBzeEwrZHVrdXAvSnpuVHJlMnk4VkhnUGRWamU3QjhBL2diT0VaWXY1UElKYUtTZmMwZFg3WFd0dXBPeTFIMC9xSXdQOVB5bHBIZjVjZzRJZ3BxclphWktTamxvYld4aVA5UTlSYWlOSkNUSlp2SU80d1ZxQTF0aUdXSXJ0a0xIeGZYbnVZb0k0ZmF4NVRtSjc5d29EbmRzdlNsejkzRlkwTFdtYS94NlpWNzlseGpieDgySUxVNHN2bGxOWlBUMi9WY0lQNk5SZlNwMmFSMXBZeEJ0c3piVS9FUzhvd0Q0em5Tb092VFgzTC9yYWIzQVo4VUJOWTEzNFJxaXpGc09ROHhJem1jbTE0eWt5bFRmd3RJTW1ObWVKTnViR3JpRmVlQnhUM1FiQ3hzMEJhZnNrRW1IYURib1FnN1VndkQ0N2RiSXIxMzQvK201WU5rVkdnbUY3R05pdm1sV0lYd0FpczFYQjl3MXBtbXp0RXpON2ZxaVlKbnp2QVA1YWthcjlicW80Z1Z5clNOQXdsck9rUVRFMHc9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjwvWDUwOURhdGE+PC9LZXlJbmZvPjxPYmplY3Q+PGJhbmtJZFNpZ25lZERhdGEgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFua2lkLmNvbS9zaWduYXR1cmUvdjEuMC4wL3R5cGVzIiBJZD0iYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PHVzclZpc2libGVEYXRhIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiB2aXNpYmxlPSJ3eXNpd3lzIj5DaUFnSUNCSXc2UnliV1ZrSUhOcFoyNWxjbUZ5SUdSMUlHUnZhM1Z0Wlc1MFpYUTZJQ2ZEaFZJZ1FuSm1JRVYwWVdkbGRDNXdaR1luTGlCSFpXNXZiU0JoZEhRZ2MydHlhWFpoSUhWdVpHVnlJRzFsWkFvZ0lDQWdaR2x1SUdVdGJHVm5hWFJwYldGMGFXOXVJR2R2Wkd2RHBHNXVaWElnYjJOb0lHYkR0bkppYVc1a1pYSWdaSFVnWkdsbklIUnBiR3dnZG1sc2JHdHZjbVZ1SUdrZ1pHOXJkVzFsYm5SbGRDNEtJQ0FnSUZOcFoyNWhkSFZ5Wlc0Z2NtVm5hWE4wY21WeVlYTWdZWFlnWlMxemFXZHVaWEpwYm1kemRHckRwRzV6ZEdWdUlGWmxjbWxtYVdWa0lHOWphQ0JsYmlCaVpXdHl3NlJtZEdWc2MyVUtJQ0FnSUhOcmFXTnJZWE1nZEdsc2JDQmthVzRnWlMxd2IzTjBMZ29nSUE9PTwvdXNyVmlzaWJsZURhdGE+PHVzck5vblZpc2libGVEYXRhPmV1di8xdkxYc0NuNUdoZ1RVVG0xamI1aDI3aUF4N0JuNnd2YXU0M0hTYkk9PC91c3JOb25WaXNpYmxlRGF0YT48c3J2SW5mbz48bmFtZT5ZMjQ5Vm1WeWFXWnBaV1FnUjJ4dlltRnNJRUZDWEN0SGNtRnVkQ0JVYUc5eWJuUnZiaUJUZDJWa1pXNGdRVUlzYm1GdFpUMUhjbUZ1ZENCVWFHOXliblJ2YmlCVGQyVmtaVzRnUVVJc2MyVnlhV0ZzVG5WdFltVnlQVFUxTmpnNE16RXlNek1zYnoxVGRtVnVjMnRoSUVoaGJtUmxiSE5pWVc1clpXNGdRVUlnS0hCMVltd3BMR005VTBVPTwvbmFtZT48bm9uY2U+RXRvOEZCSEdkbkMzUjFzRDJPNXYzNzN2NUZ3PTwvbm9uY2U+PGRpc3BsYXlOYW1lPlIzSmhiblFnVkdodmNtNTBiMjRnVTNkbFpHVnVJRUZDPC9kaXNwbGF5TmFtZT48L3NydkluZm8+PGNsaWVudEluZm8+PGZ1bmNJZD5TaWduaW5nPC9mdW5jSWQ+PHZlcnNpb24+Tnk0eU55NHc8L3ZlcnNpb24+PGVudj48YWk+PHR5cGU+U1U5VDwvdHlwZT48ZGV2aWNlSW5mbz5NVFV1TkM0eDwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPmQvcGk4QUtKQXJrbnlvZWpMYlZkdmZyUU0rMD08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+MS4yLjc1Mi43OC4xLjU8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPnB3PC91YXV0aD48dG9rZW4+YXV0by1zdGFydC10b2tlbjwvdG9rZW4+PC9haT48L2Vudj48L2NsaWVudEluZm8+PC9iYW5rSWRTaWduZWREYXRhPjwvT2JqZWN0PjwvU2lnbmF0dXJlPg==
      
       /envelopes/ByGcfk4O5/recipients/SJ7qG1Ndq
       TOR
       CLAUSEN
       tor@etaget.se
       196204035494
       1962/04/03
       84.217.101.132
     
    
     196204035494
     2022-05-31T18:54:17.265Z
   
    
     /envelopes/ByGcfk4O5/recipients/SJ7qG1Ndq
     TOR
     CLAUSEN
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-05-31T18:55:25.838Z
    B1gQ5zJNdq
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Safari/604.1
      84.217.101.178
    
     B1gQ5zJNdq
     2022-05-31T18:55:25.802Z
     /envelopes/ByGcfk4O5/recipients/B1gQ5zJNdq
     /envelopes/ByGcfk4O5
   
    
     /envelopes/ByGcfk4O5/recipients/B1gQ5zJNdq
     Jaqueline
     Bajo Lundberg
     84.217.101.178
   
  
   
    signature.created
    2022-05-31T19:00:21.917Z
    r1eG9fJN_5.f23b821a-794d-4b18-945c-cae719f2cc6f
    
     r1eG9fJN_5.f23b821a-794d-4b18-945c-cae719f2cc6f
     /envelopes/ByGcfk4O5/documents/r1eG9fJN_5/signatures/r1eG9fJN_5.f23b821a-794d-4b18-945c-cae719f2cc6f
     /envelopes/ByGcfk4O5/documents/r1eG9fJN_5
     
      /envelopes/ByGcfk4O5/recipients/B1gQ5zJNdq
      JAQUELINE
      BAJO LUNDBERG
      1979/01/07
      197901070388
    
     signed
     bankid-se
     JAQUELINE
     BAJO LUNDBERG
     1979/01/07
     84.217.101.178
     
      r1eG9fJN_5
      b044c890-e889-4daa-8b34-5cb66c834c8e
      true
      2022-05-31T19:00:21.368Z
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       /envelopes/ByGcfk4O5/recipients/B1gQ5zJNdq
       JAQUELINE
       BAJO LUNDBERG
       jaqueline@etaget.se
       197901070388
       1979/01/07
       84.217.101.178
     
    
     197901070388
     2022-05-31T19:00:21.368Z
   
    
     /envelopes/ByGcfk4O5/recipients/B1gQ5zJNdq
     JAQUELINE
     BAJO LUNDBERG
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-05-31T19:24:54.419Z
    SkN9GyN_9
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1
      84.217.101.177
    
     SkN9GyN_9
     2022-05-31T19:24:54.405Z
     /envelopes/ByGcfk4O5/recipients/SkN9GyN_9
     /envelopes/ByGcfk4O5
   
    
     /envelopes/ByGcfk4O5/recipients/SkN9GyN_9
     Fredrik
     Svensson
     84.217.101.177
   
  
   
    signature.created
    2022-05-31T19:25:42.426Z
    r1eG9fJN_5.3206c434-dd4e-4e32-9ac6-b986cd23cff5
    
     r1eG9fJN_5.3206c434-dd4e-4e32-9ac6-b986cd23cff5
     /envelopes/ByGcfk4O5/documents/r1eG9fJN_5/signatures/r1eG9fJN_5.3206c434-dd4e-4e32-9ac6-b986cd23cff5
     /envelopes/ByGcfk4O5/documents/r1eG9fJN_5
     
      /envelopes/ByGcfk4O5/recipients/SkN9GyN_9
      FREDRIK
      SVENSSON
      1986/08/12
      198608126259
    
     signed
     bankid-se
     FREDRIK
     SVENSSON
     1986/08/12
     84.217.101.177
     
      r1eG9fJN_5
      f198952e-4256-4457-848c-e378d9527670
      true
      2022-05-31T19:25:41.842Z
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       /envelopes/ByGcfk4O5/recipients/SkN9GyN_9
       FREDRIK
       SVENSSON
       fredrik@etaget.se
       198608126259
       1986/08/12
       84.217.101.177
     
    
     198608126259
     2022-05-31T19:25:41.842Z
   
    
     /envelopes/ByGcfk4O5/recipients/SkN9GyN_9
     FREDRIK
     SVENSSON
   
  
   
    notification.sent
    2022-05-31T19:25:44.166Z
    Skeps14uc
    
     Skeps14uc
     /envelopes/ByGcfk4O5/recipients/SJe4qfJVd9
     /envelopes/ByGcfk4O5/recipients/SJe4qfJVd9/notifications/Skeps14uc
     Inbjudan att signera årsredovisning
     josef.hagsten@se.gt.com
     2022-05-31T19:25:44.009Z
     8005bc68-1812-476d-ab93-3bdede205041
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-05-31T19:29:06.593Z
    SJe4qfJVd9
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36 Edg/101.0.1210.47
      88.131.44.131
    
     SJe4qfJVd9
     2022-05-31T19:29:06.564Z
     /envelopes/ByGcfk4O5/recipients/SJe4qfJVd9
     /envelopes/ByGcfk4O5
   
    
     /envelopes/ByGcfk4O5/recipients/SJe4qfJVd9
     Josef
     Hagsten
     88.131.44.131
   
  
   
    signature.created
    2022-05-31T19:29:36.888Z
    r1eG9fJN_5.53423d26-ea02-47e9-be37-a0a66aeeab69
    
     r1eG9fJN_5.53423d26-ea02-47e9-be37-a0a66aeeab69
     /envelopes/ByGcfk4O5/documents/r1eG9fJN_5/signatures/r1eG9fJN_5.53423d26-ea02-47e9-be37-a0a66aeeab69
     /envelopes/ByGcfk4O5/documents/r1eG9fJN_5
     
      /envelopes/ByGcfk4O5/recipients/SJe4qfJVd9
      Josef
      Hagsten
      1985/06/22
      198506221616
    
     signed
     bankid-se
     Josef
     Hagsten
     1985/06/22
     90.142.53.167
     
      r1eG9fJN_5
      b6cfa964-4039-424b-9d2c-dd617a10f33f
      true
      2022-05-31T19:29:36.277Z
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Förvaltningsberättelse 


Bostadsrättsföreningen 
Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Etaget {769619-1621) får härmed avge 
årsredovisning/förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31. 


Föreningen har till ändamål att skapa trivsel och att främja medlemmarnas ekonomiska 
intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och 
utan tidsbegränsning. 


Bostadsrättsföreningen registrerades 2013-11-30. Föreningens nuvarande ekonomiska 
plan registrerades 2017-02-24 och nuvarande stadgar registrerades 2021-12-06 hos 
Bolagsverket. 


Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen och ägs till 100% av 
dess medlemmar. 


Brf Etaget i fastigheten Paradiset 30 består av 103 lägenheter i storlekarna 1-6 rum och 
ligger på Nordenflychtsvägen 62 och 64 på Kungsholmen. Fastigheten består av en 
huskropp med två trapphus och är byggd av Tobin Properties AB i Stockholm. Huset stod 
klart under 2017. Marken innehas med äganderätt. 


Föreningen äger också ett garage med 65 parkeringsplatser för bil och 6 för MC. Garaget 
hyrs ut till dotterbolaget Paradisparkering AB som ombesörjer uthyrning till föreningens 
medlemmar och andra hyresgäster. 


Föreningen har garage, övernattningslägenhet som medlemmarna kan nyttja, gemensam 
takterrass med kök samt rymliga ytor för umgänge. I entreplanet finns fyra kommersiella 
lokaler som föreningen hyr ut. 


Byggherre: Tobin Properties 
Arkitekt: Kjellander & Sjöberg 
Inredningsarkitekter: Koncept Stockholm 
Landskapsarkitekt: Urbio 


I nedanstående tabell specificeras innehavet: 


Antal 
103 
4 


Benämning 
lägenheter, bostadsrätt 
lokaler, hyresrätt 
Fastighetensareal 


Total yta (kvm) 
7958 (kvm) 
511 kvm 
1933 (kvm) 


Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Trygg Hansa. I försäkringen ingår momenten 
styrelseansvar samt försäkring mot ohyra. Försäkringen inkluderar även 
bostadsrättstillägg. 
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Medlemsinformation 
Antalet medlemmar uppgick vid årets början till 152. Medlemsantalet i föreningen vid 
årets slut är 148. Under året har 20 överlåtelser skett. 


Vid lägenhetsöverlåtelser debiteras köparen en överlåtelseavgift på 2,5% av 
prisbasbeloppet. Pantsättningsavgift debiteras köparen med 1% av prisbasbeloppet. 


Styrelsen 
Sedan ordinarie föreningsstämma 2021-06-15 har styrelsen haft följande 
sammansättning: 


Tor Clausen 


Jaqueline Bajo Lundberg 
Jan Holmgren 
Fredrik Svensson 


Ledamot/Ordförande 
Ledamot/Sekreterare 
Ledamot/Kassör 
Ledamot 


Styrelsesammanträden under året har protokollförts och har uppgått till 13 stycken. 


Föreningens firma tecknas av styrelsen av två ledamöter i förening. 


Grant Thornton Sweden AB har valts som revisor. 


Ekonomisk förvaltning: Fastighetsägarna från 19-01-01. Juridiskt stöd ingår i avtalet, 
likaså elektroniskt arkiv för lagring av dokument. 


Den tekniska förvaltningen har under året skötts av Forstena Energi & Kontroll. 


Styrelsen kommunicerar med medlemmarna genom nyhetsbrev på svenska och engelska 
som skickas ut ca. 4-6 gånger per år via e-post. Kommunikation sker även via webbsida 
etaget.se samt genom anslag på digitala skärmar i de båda entreerna. 


E-postadress är styrelsen@etaget.se. 


Valberedningen 
Valberedningen består av Henrik Ströby. 


Medlemsorganisationer 
• Fastighetsägarna 


• Bostadsrätterna 
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Händelser under räkenskapsåret 


Genomförda aktiviteter 
• Föreningens stadgar har omarbetats och fastställts.


• Ytterligare laddstationer har installerats i garaget och föreningen har fått del av


statlig subvention för detta som komplement för kostnaden.


• SBA-rondering (systematiskt brandskyddsarbete) är implementerad och kontroll


av detta, samt uppföljning av miljö och drift, har utförts av Miljöförvaltningen


med godkänt resultat.


• Alla anmärkningar från tvåårsbesiktningen har åtgärdats.


• En WC för servicepersonal har installerats för att kunna erbjuda bättre


förutsättningar vid arbete i huset.


• Nya lampor har installerats för bättre belysning på takterrassen.


• Köket på takterrassen har försetts med nya stolar och matta för att dämpa ljud till


intilliggande lägenheter och skapa bättre trivsel.


• Regelbundna inventeringar och tillkommande inköp har gjorts till köket på


takterrassen.


• Stamspolning har genomförts i hela huset.


• En inventering av cyklar på innergård och i cykelrum har genomförts med gott


resultat.


• Styrelsen har upplåtit takterrassen till en reklamfilmsinspelning under hösten som


gett föreningen ett ekonomiskt tillskott men också marknadsföring.


Etagets hållbarhetsarbete 
• Under året har ytterligare laddstationer installerats i garaget.


• Två elbilar från Bil pool M finns att tillgå i garaget.


• Container för hantering av grovsopor har erbjudits medlemmarna för att


underlätta och för att minska andelen grovsopor i soprum.


• För att underhålla och sköta växtligheten på vår gård och terrass har föreningen


haft en anställd trädgårdsmästare under april till och med september.


• Källsortering av matavfall implementerad under 2019 (obligatorisk från 1 januari


2023).


Covid 19 


• Hyressubvention för Q1, Q2 och Q3 har beviljats restaurangerna för att hjälpa 


dem ytterligare under pandemin.


• Föreningen har erbjudit och gett marknadsföringsstöd till restaurangerna i


huset.


• Föreningen har genomfört samtliga stämmor och flera styrelsemöten digitalt för 


att minska smittorisken.


• Den årliga glöggträffen genomfördes utomhus på terrassen


• Kök, terrass och grillar tillgängliga året om för möjliggörande av möten utomhus


etaget.se ETAGE.T 3 (16) 







Projekt för 2022 


• Mobilförstärkning i hissar kommer utredas vidare under 2022.
• Installation av hjärtstartare i huset.
• Uppfräschning av målning i entreer, gångar och trapphus.


Paradisparkering AB 


• Ökad beläggning {95%) både för bil och motorcykelplatser.
• Ytterligare laddstationer & infrastruktur för laddning har installerats.
• Städning av garaget sker vår och höst.
• Bilpool M, utnyttjas av såväl externa som föreningens medlemmar.


Föreningens gemensamma lokaler 


Under året har föreningens två bokningsbara lokaler använts flitigt av medlemmarna. 
Övernattningslägenheten Hotell Etaget har bokats 190 nätter och köket på takterrassen 
har bokats 164 gånger. 


Regelbunden tillsyn sker av båda lokalerna och kompletterande städning och inköp har 
gjorts efter behov under året för att bibehålla trivsel. 


Ny hyresgäst 


• Ny hyresgäst till en av lokalerna är sedan december Novaterra AB som arbetar
med planering och projektering av landskapsarkitektur och VA-anläggningar bland


annat.


Försä kri ngsä rende 


Det är totalt tre vattenläckor som anmälts och reglerats av Trygg-Hansa. Två har orsakats 
av läckande golvvärme och en av ett läckande avlopp. Stickprover gjordes i flera 
lägenheter av ansvarig entreprenör för att kontrollera så det inte förekom på fler ställen. 


I ett fall var det en självförvållad skada av en boende som skruvat i golv och punkterat 
golvvärmeslingan. För att förebygga att liknande olyckor händer igen har tydliga 
instruktioner skickats ut till medlemmarna från styrelsen om att inga infästningar i golven 


får göras. 


De samlade försäkringsärendena har medfört en ökad premie för föreningen. Föreningen 
står för finansiering av kostnad för utredning och reparation fram till dess att skadan kan 
slutregleras med försäkringsbolag och/eller entreprenör. Detta innebär stora utlägg som 
föreningen måste stå för och som påverkar föreningens likviditet. 


Grannar och närmiljö 


Grannsamverkan 


Föreningen har samarbetat med Samverkansgruppen i Hornsberg- och Kristinebergs 
strand genom att sprida kunskap om gruppen och dess aktiviteter i nyhetsbrev samt att 
sprida information om framtagen checklista till medlemmarna. 
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Fabege 


Projektet som omfattar Nordenflychtsvägen 66, direkt granne med 64:an samt i viss mån 
gamla skolan på 68:an har arbetat vidare med att ansöka om ändring av detaljplanen då 
detaljplanen endast omfattar industri vid nybygge. Vi bevakar ärendet och har god 
kontakt med Fabege. Vi välkomnar en modern, fungerande och snygg fastighet som 
granne men värnar naturligtvis först och främst om Brf Etagets värden. 


Newsec 


Grannfastigheten med ICA-huset, som ägs av Newsec, har efter dialog med föreningen 
åtgärdat takskivor som lossnat och åtgärdat viss städning av trottoaren utanför 
fastigheten. 


Hornsbergskvarteren (Sls bussgarage och Kristinebergs Idrottsplats) 


Planförslaget innebär att planerna för stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen 
fullföljs och möjliggör cirka 800 nya bostäder. I fyra bostadskvarter planeras cirka 220 
bostäder upplåtas som hyresrätt och cirka 670 som bostadsrätt. AB Borätt och 
Familjebostäder bygger LSS-boende. Familjebostäder bygger förskola. Trafikförvaltningen 
- SL har flyttat sin verksamhet från området i Kristineberg. Rivningsarbeten är påbörjade
och väntas pågå under hela 2022.


Planen antogs i stadsbyggnadsnämnden 12 december 2019. 20 februari 2020 togs beslut 
om genomförande. Detaljplanen antogs vid kommunfullmäktiges möte den 25 maj 2020. 
Ärendet har överklagats och domen har gått staden emot. Stockholms stad analyserar nu 
domen och hur projektet kan tas vidare. 
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Resultaträkning 


Från och med 2018 använder BRF Etaget komponentbaserad avskrivning K3, (K2 i 


Ekonomisk plan), som påverkar det ekonomiska resultatet, men inte kassaflödet. 


Föreningens resultat 2021 är +267 042 kr (exklusive avskrivningar och Paradisparkering 


AB) vilket är 136 562 kr lägre än 2020. 


Utlägg för försäkringsärenden och ökade kostnader för försäkringspremier, el och 


sophantering, har påverkat resultat och kassaflödet negativt under 2021 och styrelsen 


har beslutad om ett korttidslån för att förbättra likviditeten, i väntan på återbetalning av 


försäkringsärende. 


Under 2020 påbörjade föreningen amortering av lånen (937 000 kr under 2021) och 


målet är att under 2022 amortera 1% av lånen (1 325 000 kr), i enlighet med den 


ekonomiska planen. 


Flerårsöversikt 


Nettoomsättning (tkr) 
Resultat efter fin. poster (tkr) 
Soliditet(%) 


Förändring eget kapital 


Belopp vid 
årets ingång 


Resultatdisposition 
enl föreningsstämma: 
- avsättning till fond
för yttre underhåll


- balanseras i ny
räkning


Årets resultat 


Insatser 


554 960 500 


Belopp vid årets utg 554 960 500 


etaget.se 


Upp-
/åte/se-
avgifter 


Belopp i Tkr 


2021 2020 2019 2018 


6 008 5 721 5 616 6 032 


-6 672 -6 500 -6 676 -5 354


80,8 80,9 81,0 81,0


Fond för 
yttre Balanserat Årets 


underhåll resultat resultat Summa 


398 000 -12 166 133 -6 500 412 536 691 955 


199 000 -199 000


-6 500 412 6 500 412 


-6 671 919 -6 671 919


597 000 -18 865 545 -6 671 919 530 020 036
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Resultatdisposition 


Styrelsen föreslår att ansamlade förlusten i kronor 


- ansamlad förlust
- årets förlust


Totalt 


Behandlas så att: 


- avsättning till fond för yttre underhåll
- balanseras i ny räkning


Summa 


Resultaträkning 


Not 


Nettoomsättning 2 


Övriga rörelseintäkter 


Rörelsens kostnader 


Driftskostnader 3 


Övriga externa kostnader 4 


Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Rörelseresultat 


Resultat från finansiella poster 


Ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 
Resultat efter finansiella poster 


Resultat före skatt 


Årets resultat 
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2021-01-01-


2021-12-31 


6 008 053 


417 792 


6 425 845 


-4 595 935


-378 054


-6 938 961


-5 487 105


9 558 


-1 194 372


-6 671 919


-6 671 919


-6 671 919


Belopp i kr 


-18 865 545


-6 671 919


-25 537 464


199 000 


-25 736 464


-25 537 464


Belopp i kr 


2020-01-01-


2020-12-31 


5 721 371 


187 323 


5 908 694 


-3 622 010


-479 267


-6 904 016


-5 096 599


2 104 


-1 405 917


-6 500 412


-6 500 412


-6 500 412
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Balansräkning 


TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 


Byggnader och mark 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier, verktyg och installationer 


Finansiella anläggningstillgångar 


Andelar i koncernföretag 


Summa anläggningstillgångar 


Omsättn i ngsti I lgånga r 
Kortfristiga fordringar 


Kundfordringar 
Aktuell skattefordran 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 


Kassa och bank 


Summa omsättningstillgångar 


SUMMA TILLGÅNGAR 


EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 


Bundet eget kapital 


Medlemsinsatser 
Fond för yttre underhåll 


Fritt eget kapital 


Balanserad vinst eller förlust 
Årets resultat 


Summa eget kapital 


Långfristiga skulder 


Övriga skulder till kreditinstitut 


Not 


5 


6 


6 


7 


8 


9,12 
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Belopp i kr 


2021-12-31 2020-12-31 


653 739 209 660 368 702 
219 785 232 589 
49 118 57 782 


654 008 112 660 659 073 


486 673 486 673 
486 673 486 673 


654 494 785 661 145 746 


475 043 1046 612 
92 489 96 606 


219 782 82 194 
615 954 151 254 


1 403 268 1 376 666 


901 823 
1 403 268 2 278 489 


655 898 053 663 424 235 


554 960 500 554 960 500 
597 000 398 000 


555 557 500 555 358 500 


-18 865 545 -12 166 133
-6 671 919 -6 500 412


-25 537 464 -18 666 545


530 020 036 536 691 955 


100 859 500 124 687 500 
100 859 500   124 687 500 
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Kortfristiga skulder 


Skulder till kreditinstitut 22 890 500
Leverantörsskulder 432 012 103 274 
Övriga kortfristiga skulder 10 19 024 699 769 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 1161 957 1 241 737 


24 503 493 2 044 780 


SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 655 898 053 663 424 235 
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Kassaflödesanalys 


Belopp i Tkr 


2021-01-01- 2020-01-01-
Not 2021-12-31 2020-12-31 


Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster -6 672 -6 316 
Justeringar för poster som inte 6 939 6 904 
ingår i kassaflödet, mm. 


267 588 


Kassaflöde från den löpande 267 588 
verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 


Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapital 
Ökning(-)/ Minskning(+) av -27 839 
rörelsefordringar 
Ökning(+)/ Minskning(-) av 23 406 -479 
rörelseskulder 


Kassaflöde från den löpande 23 646 948 
verksamheten 


lnvesteringsverksamheten 
Investeringar i fastighet -288 -960 
Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar 


Kassaflöde från -288 -960 
investeringsverksamheten 


Finansieringsverksamheten 
Amortering av lån -937 -313 
Kommande år kortfristig del av lån -23 838 


Kassaflöde från -24 775 -313 
finansieringsverksamheten 


Årets kassaflöde -1417 -325 
Likvida medel vid årets början 902 1228 


Likvida medel vid årets slut -515 903 
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Noter 


Not 1 Redovisningsprinciper 


Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning {K3). 


Redovisning av intäkter 
Årsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på 
räkenskapsåret redovisas som intäkt. 


Värderingsprinciper mm. 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Redovisningsprinciperna är 
oförändrade jämfört med föregående år. 


Skatt 
Bostadsrättsföreningars ränteintäkter som är hänförliga till fastigheten är skattefria . Om det 
förekommer verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning sker beskattning med 20,6 
procent. 


Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan. Avskrivningar sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med 
hänsyn till väsentligt restvärde. 


Avskrivningar 
Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder/ 
avskrivningstider och därmed har fastighetens anskaffningsvärde fördelats på väsentliga 
komponenter. Nyttjandeperioden för komponenterna bedöms vara mellan 15 till 100 år. 
Komponentindelningen har genomförts med utgångspunkt i SABOs vägledning för 
komponentindelning av hyresfastigheter men med anpassning till bostadsrättsföreningens 
särskilda förutsättningar. 


Byggnadens komponenter skrivs av linjärt över nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt 
restvärde. 


Följande avskrivningsprocent tillämpas: 
Byggnad stomme: 100 år 
Byggnad, övriga komponenter: 10-75 år 


Övriga tillgångar och skulder 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inte annat anges. Fordringar har, 
efter individuell bedömning, tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida 
placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. 


övriga tillgångar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 
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Fond för yttre underhåll 
Avsättning till och uttag ur fonden görs i enlighet med föreningens stadgar. Avsättning enligt plan 
och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet 
eget kapital. Årets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat. 


Not 2 Nettoomsättning 


Årsavgifter 
Hyror 
El, hushåll 
Kallvatten. hushåll 
Överlåtelse- och pantsättningsavgifter 
Övriga hyresintäkter 


Summa 


Not 3 Driftskostnader 


Drift 
Fastighetsskötsel 
Städning 
Hisstillsyn 
Tillsyn, besiktning, kontroller 
Trädgårdsskötsel 
Snöröjning 
Sotning 
Reparationer 
Underhåll 
El 
El hushåll 
Vatten 
Kallvatten hushåll 
Sophämtning 
Fettavskiljare 
Försäkringspremie 
Fastighetsskatt lokaler 
Fastighetsskatt 
Övriga fastighetskostnader 
Ka be I-tv /Bred ba nd/lT 
Förvaltningsarvode ekonomi 
Ekonomisk förvaltning hyror utöver avtal 
Ekonomisk förvaltning utöver avtal 
Panter och överlåtelser 
Förvaltningsarvode teknik 
Teknisk förvaltning utöver avtal 
Juridiska åtgärder 
Övriga externa tjänster 


Totalsumma drift- och fastighetskostnader 
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2021-01-01-
2021-12-31 


2 888 936 
2 491926 


430 484 
88 606 
41095 
67007 


6 008 053 


2021-01-01-
2021-12-31 


56 561 
172 779 


9 026 
29173 


103 305 
32 882 


1026 333 
220 382 
738 834 
430 484 


22 285 
88 906 


201568 
11370 


326 633 
232 000 


17 564 
243131 
117 011 


37 838 
251688 
191811 


9 250 
25121 


4 595 935 


2020-01-01-
2020-12-31 


2 698 647 
2 582 993 


369 442 


34119 
36170 


5 721371 


2020-01-01-
2020-12-31 


113 340 
30 389 
83 755 
90765 


2 988 
316 097 
90104 


1037 623 


163 194 


158 202 
7 880 


144 245 
232 000 
116 480 


29 116 
242 909 
112 713 


2 816 
1238 


44 344 
218 761 
350 556 


17 290 
15 205 


3 622 010 
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Not4 Övriga externa kostnader 
2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31 


Porto/ Telefon 17 596 15 918 
Styrelsearvode * 142 800 176 034 
Utbildning 4940 
Mätning 1880 
Redovisningstjänster 30183 
Bilpool 119 369 120 819 
Övriga externa tjänster 4 680 
Soc. kostnader 35 781 38 316 
Revisionsarvode 60 628 88 377 


Summa 378 054 479 267 


* Enligt stämmobeslut ska styrelsen arvoderas med 3 x 47 600 kr basbelopp och under 2021 har 
styrelsen arvoderats i enlighet med stämmobeslutet. 


Not 5 Anläggningstillgångar 


Byggnader och mark 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
- Byggnad 
- Ombyggnad 
- Mark 


Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
- Vid årets början 
- Årets avskrivning enligt plan 


Redovisat värde vid årets slut 


Taxeringsvärde 
Byggnader 
Mark 


Bostäder 
Lokaler 


etaget.se ETAGET 


2021-12-31 


473 988 980 
1335 683 


205 972 111 
681296 774 


-20 640 072 
-6 917 493 


-27 557 565 


653 739209 


250 000 000 
211400 000 
461400000 


426 000 000 
35 400 000 


461400 000 


2020-12-31 


473 988 980 
1047 683 


205 972111 
681008 774 


-13 757 524 
-6 882 548 


-20 640 072 


660368 702 


250 000000 
211400000 
461400000 


426 000 000 
35 400 000 


461400000 
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Not 6 Inventarier, verktyg och installationer 


Ackumulerade anskaffningsvärden 


- Maskiner
- Installationer


Ackumulerade avskrivningar 


- Vid årets början
-Årets avskrivning


Redovisat värde vid årets slut 


2021-12-31 


256 063 
75107 


331170 


-40 799
-21 468
-62 267


268 903 


Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 


Övrigt 
Försä kri ngspremie 
Ownit Bredband 


Not 8 Kassa och bank 


Avräkningskonto hos Fastighetsägarna 


Not 9 Skulder till kreditinstitut, långfristiga 
Konvertering 


Lån givare /slutbetalning Ränta 


Nordea*) 2022-03-16 0,90% 
Nordea 2025-09-17 0,69% 
Nordea 2024-03-20 0,54% 
Nordea 2023-09-20 1,45% 


Checkräkningskredit, 
avräkningskonto 
- amortering 2022
- amortering 2022


2021-12-31 


7 940 
547 213 
60 801 


615 9 54 


2021-12-31 


2021-12-31 


22 500 000 
39 687 500 315 500 
21 562 500 75 000 
40 000 000 


123 750 000 


515 024 
15 000


12 2 940 0 24 


2020-12-31 


256 063 
75107 


331170 


-19 331
-21 468
-40 799


290 3 71 


2020-12-31 


90 394 
60 860 


151254 


2020-12-31 


901 823 
901 823 


2020-12-31 


22 500 000 
39 687 500 
22 500 000 
40 000 000 


124 687 500 


124 687 500 


Enligt föreningens redovisningsprinciper, som anges i not 1, ska de delar av lånen som har 
slutbetalningsdag inom kommande räkenskapsår redovisas som kortfristiga, tillsammans med 
den amortering som planeras att ske under kommande räkenskapsår.
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Not 10 Övriga kortfristiga skulder 


Paradisparkering, reglerad 2022 


Garantiutfästelse om 500 000 kr, nyttjats till fullo 


Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 


Förskottsbetalda hyror och avgifter 


Upplupna kostnader, tex värme, vatten och arvoden 


Upplupna räntor 


Övriga noter 


Not 12 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 


Fastighetsinteckningar som säkerhet 


Not 13 Eventualförpliktelser 


Eventualförpliktelser 


2021-12-31 


19 024 


2021-12-31 


444 266 


558 323 


159 368 


1161957 


2021-12-31 


2020-12-31 


179 576 


466 037 


2020-12-31 


687 675 


397 774 


156 288 


1 241 737 


2020-12-31 


125 000 000 125 000 000 


125 000 000 125 000 000 


2021-12-31 2020-12-31 


Inga Inga 


Not 14 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Styrelsen följer aktivt utvecklingen av utbrottet av det nya coronaviruset Covid-19 och vidtar 


löpande åtgärder för att begränsa eventuell påverkan på föreningens verksamhet. Styrelsen kan i 


dagsläget inte bedöma omfattningen av den eventuella påverkan (om någon) som utbrottet kan 


komma att få på föreningens resultat och verksamhet efter räkenskapsårets slut. 
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