












Revisionsberättelse för Svensboda natur- och fritidsförening 2020 

För räkenskapsåret 2020-01-01 till och med 2020-12-31 har vi granskat årets redovisning för 
Svensboda natur- och fritidsförening med organisationsnumret 814400-6320. Vi har granskat 
föreningens bokföring, styrelseprotokoll, avtal, väsentliga beslut, löpande arbete och andra 
förhållanden. Detta har gett oss en bild av styrelsens arbete. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

a) Lagfarten för grönområdet Svensboda 1:3 är utfärdad på Svensboda fastighetsägareförening, som
1989-06-10 bytte namn till Svensboda natur- och fritidsförening.
Allmän fastighetsinformationen från Lantmäteriet anger olika ägare till grönområdet Svensboda 1:3.
Inskrivningsdagen och akten är densamma. Datumet för inskrivningsdagen i Norrtälje domsaga är
1972-11-08 och aktens nummer 72/3223. Handlingen anger Magnus Idar AB som överlåtare och
förvärvare är Svensboda fastighetsägareförening u.p.a.

b) Styrelsen har vid medlemsmötet 2020-08-29 informerat medlemmarna om att Svensboda
samfällighetsförening är lagfaren ägare till grönområdet. Informationen har medfört att
medlemsmötet röstat för att Svensboda natur- och fritidsförening avsäger sig förvaltningsansvaret
och Svensboda samfällighetsföreningen tar över förvaltningen av grönområdet, med undantag för
Östra badet. Svensboda samfällighetsförening får inte och kan inte förvalta grönområdet 1:3 enligt
samfällighetens stadgar, anläggningsbeslut och lagen om förvaltning av samfälligheter.
Medlemsmötets beslut medför att Svensboda natur- och fritidsförening endast förvaltar Östra badet.
Resten av grönområdet saknar förvaltning fr o m 2020-08-29.

c) Styrelsen har via försäkringsbolaget if tecknat ansvarsförsäkring t o m 2021-07-11, någon
egendomsförsäkring för grönområdet för samma period har vi revisorer inte funnit. Den
egendomförsäkring vi haft tillgång till upphörde 2020-03-10.

d) En samfällighet får inte ägna sig åt annan verksamhet än vad den bildats för. Styrelsen har ändrat
avtalspartner från Svensboda natur- och fritidsförening till Svensboda samfällighetsförening.
Ändringen innebär att avtalen för jakträtt, markupplåtelse och odlingslotter inte äger giltighet.

Styrelsens sammanblandning av samfällighetens och grönområdets angelägenheter, gör att vi som 
revisorer inte kan föreslå ansvarsfrihet för styrelsen för perioden 2020-01-01 till och med 2020-08-
29, men däremot föreslår vi ansvarsfrihet för nytillträdda ledamöter 2020-08-29 till och med 2020-
12-31.
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