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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Allmänt om verksamheten 













Antal Benämning Total yta (kvm)
   

  
  








Namn Roll
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Genomförda större underhålls- och investeringsåtgärder över åren 
År Åtgärd
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  

  

Större framtida planerade underhåll 
År Åtgärd
  
  

  

Årsavgifter 


Medlemsinformation 



Avtal 
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Avtalstyp Leverantör
 

 
 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 











































