


















Gösta & Urban Blücher AB 
Gärdesgatan 3 
363 45 Lammhult  
 

Intyg kostnadskalkyl 
 
På uppdrag av föreningen har undertecknad granskat förestående kostnadskalkyl 
daterad 2020-04-02 för Bostadsrättsföreningen Resona Trädgårdsbacken, 769637-
6537. 
 
Kostnadskalkylen innehåller såväl kända som preliminära uppgifter vilka stämmer 
överens med handlingarna som varit tillgängliga för mig och i övrigt med 
förhållanden som är kända för mig. 
 
De i kalkylen lämnade uppgifterna är således riktiga. 
 
Gjorda beräkningar baserade på såväl kända som preliminära uppgifter är 
vederhäftiga, varför min bedömning är att kostnadskalkylen framstår som hållbar. 
 
På grund av den företagna granskningen anser jag att kostnadskalkylen vilar på 
tillförlitliga grunder. 
 
Jag har inte besökt fastigheten då jag bedömt att ett platsbesök inte tillför något av 
betydelse för granskningen. 
 
 
Lammhult den 15 april 2020  
 
 
_______________________   
Urban Blücher     
 
Av Boverket förklarad behörig, avseende hela riket, att utfärda intyg angående 
Kostnadskalkyler och Ekonomiska planer och omfattas av ansvarförsäkring. 
      
 
Till grund för granskning har följande handlingar förelegat: 
 

- Registreringsbevis, 190830 
- Stadgar samt ansökan Bolagsverket  
- Protokoll extra stämma ang nya stadgar, 200331 
- Fastighetsutdrag Solna Järva 2:30 och Kotten 23, 200206 
- Färdigställande och debitering gemensamhetsanläggning 
- Situationsplan med uppdaterade adresser 
- Finansieringsoffert Nordea, 200325 
- Ritningar  
- Taxeringsberäkningar 
- Avskrivningsplan 
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Intyg kostnadskalkyl 
	
På uppdrag av föreningen har undertecknad granskat förestående kostnadskalkyl daterad  
2020-04-02 för Bostadsrättsföreningen Resona Trädgårdsbacken, 769637-6537. 
 
Kostnadskalkylen innehåller såväl kända som preliminära uppgifter vilka stämmer överens med 
handlingarna som varit tillgängliga för mig och i övrigt med förhållanden som är kända för mig.   
 
De i kalkylen lämnade uppgifterna är således riktiga. 
 
Gjorda beräkningar baserade på såväl kända som preliminära uppgifter är vederhäftiga, varför 
min bedömning är att kostnadskalkylen framstår som hållbar. 
 
På grund av den företagna granskningen anser jag att kostnadskalkylen vilar på tillförlitliga 
grunder. 
 
Jag har inte besökt fastigheten då jag bedömt att ett platsbesök inte tillför något av betydelse  
för granskningen. 
	
	
Simrishamn den 15 april 2020 
	
	
	
_____________________________	
Monica Johnson 
	
	
 
Av Boverket förklarad behörig, avseende hela riket, att utfärda intyg angående Kostnadskalkyler 
och Ekonomiska planer och omfattas av ansvarsförsäkring. 
 
Till grund för granskning har följande handlingar förelegat: 
 

- Registreringsbevis, 2019-08-30 
- Nya Stadgar inkl ändringsanmälan Bolagsverket 
- Protokoll extra stämma angående ändring stadgar samt säte, 2020-03-31 
- Fastighetsutdrag Solna Järva 2:30 samt Kotten 23, 2020-02-06 
- Finansieringsoffert Nordea, 2020-03-25 
- GA information 
- Ritningar samt situationsplan med uppdaterade adresser 
- Taxeringsberäkning 
- Avskrivningsplan 

	


