
2022-03-25 Revisionsberättelse  
2020-2021 Revisionsberättelse för 
Karup Nygårds samfällighetsförening för avlopp 1 
Undertecknande revisorer får härmed avge 
revisionsberättelsen 
för verksamhetsåren 2020 2021 
Vi har granskat föreningens räkenskaper och gått 
igenom protokoll och övriga handlingar, som 
lämnar information om föreningens förvaltning 
och ekonomi. Bankkontonas in och utgående 
balanser har verifierats mot kontoutdrag från 
bank och alla verifikationer har granskats. 
Redovisningen är förd enligt god redovisningssed 
och kostnader och intäkter är väl verifierade. 
Avvecklingen av vacuumanläggningen har 
genomförts under året på ett kostnadseffektivt 
sätt. 
Den utgående balansen är förberedd för 
samfällighetens avveckling. Det som återstår är 
hanteringen av Kronvägen 13 och överlämnandet 
av anläggningen till Sjöbo Kommun. 
Då den genomförda revisionen inte har gett 
upphov till anmärkningar tillstyrker vi att 
föreningsstämman fastställer resultat- och 
balansräkningen och beviljar styrelsen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2020 2021. 
Karups Nygård 2022-03-23 
Ronny Jansson 
Cecilia Larsson 

 

2022-03-25 Verksamhetsberättelse 2021 Styrelsen för Karup Nygårds Samfällighetsförening 
för Avlopp 1 lämnar härmed sin berättelse för 
verksamhetsåret 2021. 
Styrelse 
Ordförande Peter Ljung 
Vice ordförande  Pär Cederlund 
Kassör  Per Hansson 
Sekreterare Ingrid Nord 
Ledamot  Sven Persson 
Suppleant  Annelie Palm 
Övriga 
Revisorer Ronny Jansson och Cecilia Larsson 
Årsstämma 
Ingen årsstämma hölls eftersom föreningen inte 
har någon annan uppgift än att avsluta arbetet 
gällande den ännu ej erlagda avgiften för det 
kommunala va/avloppet. 
Styrelsemöten 
Styrelsen har inte längre några formella 
styrelsemöten. Under våren och sommaren 
träffades styrelsen inte alls, utan hade kontakt via 



telefon och mail. 
Eftersom förutsättningarna under sommaren 
ändrades för den aktuella fastigheten hade 
styrelsen två möten med minnesanteckningar: 
15/9 och 10/11. 
Styrelsen behövde juridisk rådgivning, och efter 
detta skrevs minnesanteckningar för hösten 2021. 
Ekonomi 
De 140 000kr som debiterats för anläggandet av 
det nya avloppet är alltså fortfarande inte betalda 
av en fastighetsägare. 
Denne ägare är också skyldig för dröjsmålsränta. 
Ingen årsavgift togs ut för 2021. Styrelsen har inte 
heller tagit ut något arvode. 
Resultat- och balansräkning, se bilagor. 
Slutord 
Styrelsen har enbart arbetat med att avsluta 
ärendet med den fastighetsägare som inte 
betalat. Gällande avtal med Sjöbo Kommun får vi 
invänta överenskommelse mellan Kommunen och 
Firma Gösta Ahlqvist AB. 
Styrelsen kommer att kalla till stämma gällande 
föreningens avslutande när de olösta frågorna är 
uppklarade. 
Karups Nygård i februari 2022 
Styrelsen 

 

 

2021-03-29 Revisionsrapport för räkenskapsåret 2020 Revisionsrapport för räkenskapsåret 2020 
Räkenskaperna har granskats och inga 
anmärkningar finns. Verksamheten har varit 
ytterst begränsad. Enligt decemberprotokoll är ej 
mellanhavandet med Sjöbo kommun avslutat. 
Vidare återstår den obetalda avgiften för 
fastigheten på Kronvägen. 
Likviditeten är god. 
Sammanfattningsvis kan samfälligheten avvecklas 
förhoppningsvis 2021. 
Blentarp i mars 2021-03-22 
Ronny Jansson 

 

 

 


