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Välkonmen
till bostad-srättsf ören:ingens föreningsstärona
dag

Onsdagen den 21 april i971 kl 19.00
lokaI

Fritidsgården (f d Restaurangen) Korted,ala torg
Progras

Årsstämma enligt
I1Änoni noon h irrd or! vr v!r4rr6v]r

Iandgång

Underhållning och

Grati sutlottning

Anmälan om deltagand.e bör göras senast den 15 april
1971 per telefon 484657 eLLer 460700. Skriftlig an-
mälan med uppgif t om narnn, lägenhetsnuflmer och antal-
deltagare kan inom saJIIma tid lämnas i Förtroende-
mannens brevlåda, Fastlagsgatan 33 ("*p).

HSB IGÖNET
S trrno'l c an

stadgeenlig dagordning
*:1-^fr^ x'1 ^11er läsk samtIJe Ä4rrYt U! E

dansmusik av Sten löfman Tre

av konst



Ven är öet
son bestäruner - egentligen - i bostad.srättsförenj.ngen?
Hur är det nu d.et ska fungera?

Bo ned bostad-srätt - d.et är att bo tiU självkostaad_
med inflytand.e och d.enokrati. AlIa som bor iaon
föreningen äger tillsanmans sina fastigheter. Därför
ska aIla bestämna.
AlIa. Det är du och d.e and.ra med.Iemmarna i förenlngen.

På föreningsstämnan, årsrnötet i bostad.srättsförenlngen,
behand.las föreningens ekonomi, verksanheten under årete
rned.lemmarnas krav och önskernål .

Ett bostad.sområd.e kan bli bättre och bättre. TilI d.et
krävs med.verkan av d.en som bor d.är.
De rlya förslagen bör konma från medlemmar - och
d,iskuteras av al1a. Tillsanmana.

iir aet något du vill änd.ra på? Förbättra?
Ta upp d.et på stämrnan. Sänd. först in d.ina förslag
skriftligt till styrelsen, rningt fem d.agar
innan stärnman. Använd. förslagstalongen.

Alla bör vara ned. på gtämman. Kan du son bostad.srätts-
havare inte vara ned sjä1v, fyII i fullmakten
sorn gäller för äkta makar.

Berraka dine rättigheterl



F\.rllnakt Varje med.lem
har en röst.

Medlen åger icke
utöva gin rösträtt

genon onbud. annat än
genon åikta nake/a.

för loin nake/a

nann ( bos tadsrättehavaren)

Bostad sråttgbevi-se ts [u]rure!

Bevittnas

(Denna blankett kan använd.as i förenlngar so& mtagit 1954 års nönsterstadgar)

Förslag
ti11
bostad.srätt sf öreningens
föreningsstämma

överlännas tilL bostad.srättsföreningens styrelse eller vicevärd..
Vänd.!



HSB är ti1l
för ned.lemrnarna!
HSB uppför bostäd.er
över hela Sverige!
ESB har egen
aparkassa!
ESB har id.ag
150 0O0 medlenmar!

Frågor
ti11
bo st adsrätt sf öreningens
föreningsstämma

Förslagen insänd.a av

Åalress

Te lefon



HSB:r Bortsdrröttrförcnlng Krönet

FÖRENTNGSST;\MMA

avhålles onsdagen den 21 april kl 19.00
i Fritid.sgården, Kortedala torg

DAGORDNTNG

Uppgörande av förteckning över närvarande med.-
lemmar

/f Val- av ordförande att leda stäirnman Såa ffi-p---- .

fl Styretrsens red.ovi-sningshandlingar

,,{aevi sorernas berät tels e

-{T Fastställand.e av bal-ansräkningen
f*' -z
fr Fråga om ansvarsfriiret föz' styrelsen

Y Beslut om föreningens vinst enligt balansräkningen

Y$1 -

Efter stänman bjud.er'föreni-ngen på landgång, kaffe,
ö1 eller läsk.
Sten tröfman Tre underhåIler och spelar dansmusik.
B1and. del-tagarna gratisutlottas konst.
AnmäIan om d"eltagande bör göras senast den 1 5 april
1971 per telefon 48 46 57 eller 46 07 00. Skriftlig
anmälan med uppgift onn namrr, lägenhetsnu.:mlrer och an-
tal deltagare kan inon salrura tid lämnas j- Förtroende-
mannens brevlåda' Fastlagsgatan 33 (**p).

HSB: S BOSIADSRÄITSFÖRENTNG KX.öNET
Styrelsen

{ w"ega. om arvoden ?tfoue - 4{Eb + qsb;-

k vat av styrelsetedamöter och suppr$1lP
/{ VaI av revisor och suppleant

iFY, Artorderligt val av frrllnäktige till HSB

/ övriga anmärda rrågor .}!ryu- L{1, a* Å"- -Ar*

1 ]1 "" justerinssnän %-.2'r- s,trJ@t-,
n Fråga om kallelse behörigen skett'



I' öR VÄ I T N 1 NG S BE RÄ T T EI S E
r'öN gSI:S BOST.A,DSAÄITSFöRENTNG KRöNET ÅN TgZO

Föreningens styrelse har under året utgjorts av Hans Ericson,
ordförande, lennart trund.bergo sekrete"å"e, stig iltä!äon, --
vice ord.förander lennart Johansson och Rej-nert Nilsson, av
HSB i Göteborg utsedd representant. Suppleanter har varit
Sten trosman, Ivan Ra^nsted.t och R Åvall.

Drätselk&mms3sns i Göteborg ra'oportör har varit Stig Hammar.

Johansson och Stig Johnsson
i tur att avgå,

I HSB:s fullmäktige har föreningen representerats av Hans
Eri-c sgn,
har varit

lennart Johansson och lennart lund.berg. Suppiffiter-;;-i--:------;--T- - 
--

stig Johnssonr sten losman o@
. 

*_L

9.r-l a i5 Ora^ 4rF* ,

o

fastighetsskötare har Erling
varit anställda hos föreningen.

Aveå6nde styrelseledamöter

Vid årsstämman 1 971 står lennart

Rev-isorer har varit Bengt Johansson, vald av föreningen,
pär-Ärne Jigeni-usr rr.ffii?åilms3sn i Gö-beborg,
samt Roy 0lsson, förordnad. a.r HSB:s Riksförbunds revi-sions-
byrå. EJ-is Hurtig har varit av föreningen vald supplean.b.

---,
Siffergranskningen har under tiden 1.1 - 31,10 verkställts
av RevisorerRa Alm, Karisson & Olsson AB (f d. Rolf Magnussons
Revisionsbyrå AB) och under tid.en f.i1 - 31.12 av Roy Olssons
Revisionsbyrå AB.

\n\\

Lennart Johansson har und.er året tjänstgjort som förtroendeman.

hetsskötare

Som förste
Parnebo och

respektive andre
Rune BerEstrand

vlsorer

roendl-eman
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Ordinarie föreningsstämma höl1s den 15 april 19TO i Fritids-
gården vid Kortedala torg. Styrelsen har håIlit tio proto-
kollförda sammanträd.en und.er verksamkretsåret. Cvå block-
träffar har anordnatsl d.en 17 november för höghusen och den'lB november för låehusen,

Stadgeenlig besiktnlng av föreningens fastigheter har ägt

De stormskadorl sofi. föreningen d.rabbades av u.nd.er hösten 1969,
har i kvarvarande delar reparerats r"rnder året genom takarbeten
på Biock 1 och 2 samt insättning av ny port i centralgaraget.
Kosinaderna för dessa arbeten har helt siannat på försäkrings-
bolaget.

f sarn.ba.nd med en kulvertläcka vid" Bl-ock 3 lnar vissa asfalt-
arbeten utförts dä-r och på lekronriellen "-rrid "llastlagsga-ban 19.
Såväl vid 3lock 2 som J nar gångarna brecldats för att und"er-
l-ätta framkoml-igheten för traktörn.

Spmrnanlagt nio söni1er...i-bt::aCe betong-fund.ament på E1.ock 1 oclt 2
har klätts in ned koppar fcr att förhind.ra fortsatt förstönne
och minska riskerna för. olycksf'al 1"

Automatisk värmeyentil- har instal_lerats i Block 1 för att
hålla konstant varnvaitenternperatur och d"ärined minska d.en
hårda f örsl i tningez;. på va.rnv:-L tt enkra"rrarna 

"

Genom inköp av en helautomatisk tvätturaskin och en
har det blivit möjtigt att förbättra utru.stningen 'de tvättstugor där rLaski-r'ternå varit dåIiga"

Äv rle under året utförd.a elarbetena ka:i nämnas att
belysni-ng uppsat-bs vio lekrondellen sa-mt att vissa
liga elledningar har lagts oa. En ny hissnotor har

na-n*ri frra

rtÅarq r1r

naTmq n on f
l. h-i ^++-i'lUIIb UAAT'
i -1-x-+^!r4vy UD.

Efter central vslgsnirnsnda"tion i samband. med bristen på elkraft
väd jade styrelsen om. nedl-enulårnas sparsarehet med elströrn sam-
ti digt som viss återhålisarLhet i akl,tcgs betr.äf fancle de gemen-
saxrna utrynrmsna. F'ör föreningens deL b'lev elavgif ter.na 1.000
lrrnnnr'lä.rro 10?n iärnfär* nart 1969"I Jv J a

De köli-stor för lägenhetsbyten, som tidigare förts av för-
troendenLannen i syfte att underJ.ä-cta omfl,yttningar inom före-
ningen, har slopats und.er året på grund av ändrad"e regler för
lägenhetsör.erlåtelser. Saratidigt har d.en förändringen införts
beträffancle köiistor avseende bil-uppstäli-nj-ngsplatser, att
medlem som önskar kvarstå på sådan li-sta, L:rar: att före den
i oktober varje år anmäla detta till förtroendemannen.

rvaltni
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Med. giltighet från den 1 juli 1970 lnar styrelsen fastställt
ny taxa för d.örröppning genom fastighetsskötarnas försorg i
samband med utel-åsning"

En av HSB i Göteborg verkställd utredning om samordnad fas-
tighetsskötse1 har varit föremål för överväganden inom sty-
relsen. I yttrande har styrelsen franrhåI1it, att nuvarande
förhåIland.en fungerar tiltfredsstälIande och att det därför
för närvarande inte finns anled.ning för föreningen att an-
sluta sig ti11 en samordning med flera föreningar.

Även i fråga om teeknand"e av bostadsrättsförsai"kring har sty-
rel-sen funnit anled.ning att intaga en av-yaktande ställning
med hänsyn ti1l att fördeLarna med" en sådan försäkring för
föreningens d.el bedömts som minimala.

På grund av allvarliga störningar för andra med.Iemmar har
styrelsen nödgats v:diaga åtgärder mot en medlem i avsikt
att få rätten till lägenheten förverkad.. AnsökeR om vräkning
har ingivits men ärend"et var vid verksåmhetsårets utgång ännu
i*r^ ^---{^s*rllUs @VE;Jwr u.

Frågan om trafir'rn-1 avi *'r - " n{i 
r1 vi n-l-,ers,oatnrt llgy aktualiseratse-sr!ÄIE5rq1fltx. 4V lLruy!i!uu!ul-susrr

at HSB Ko::tedal-a och varit föremåI för överläggningar mell-an
GÄKO sa.mt styrelserna för F{SR Kortecla}ae HSB Krönet och Riks-
byggens 'oostadsrättsförening Cöteborgsh-us nr 19. Från vår
förenings sida har därvirl hävdats, att and.ra åtgärd.er än av-
stärigning j. första hand bord e prövas samt att konsekvenserna
av olika åtgärder borde blj" föremål för en ai-lsidig utredning
innan beslut fa"btas. Genom GAKO:s försorg har en enkät utsänts
till rnecllennarna i de tre föreningarna i slutet av året, men
srinr ska. iI avsec f är.et r 'nd 61. ianr,rari 197 1 .

Styrelselertramoten St:-g Johnsson har uld.er året fr-rngerat som
föreningens fritidsombud. Fritidsverksamheten har fränist varit
avsedd för barn och ungc.cm. le vuxna har liksom tid.igare hän-
visats ti.l-l den verksannhet som ÄBF oeh TBV bedriver.

nen gru"pp ungdomar inom ornrådet, som under föregående år bi1-
dad,e en sehackklubb och som då fi-ck disponera lokalen på
Fastlagsgatan 45 und.er tre kväll-ar per vecka, har sköti srn
verksarniret föred"önligt och d"ärför nedgivits att anvä,ncla loka-
len fern kvälla:: i veckan"

tr'ör att ir.jäJ-pa rxrgdomens idrottsverksa:nhet har en kä1J-arlokal
på Fastlagsgatal: 39*41 upplåtits åt Villakvarterets IF not en
rel sti wt I år" hvreskostnad.

Genensamt med HSB Kortedala har även under 1 970 bedrivits lek-
skola i fokalen under Fastlagsgatan 19. Under såväl vår- som
höstterniinen har tre grupper barn i åId.ern 3-7 är varit i
verksamhet ned samr:nanlagt 53 barn wrd,er våren och 5,l und.er
hösten. Som administratör för denna verksamhet har Kerstin
Johansson fungerat.
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Söndagen den 25 januari i 9'70 anordnades traditionellt jul-
fest för med.lemmarnas harn i åldern 7-10 år. 110 barn deltog.

I de under novenber månad anord.nad.e blockträffarna deltog
omkring 125 personer. Bland de frågor som då dj-skuterades
vi1I styrelsen i detta sammanhang beröra fyra, som har gemen-
sant intresse och som berör den allmänna trerrnaden inom vårt
områd"e.

,{ TRAFIKEN

Bilar och mopeder kör för fort inom områd.et. Olycksfalls-
riskerna ökar och motorbullrei är störande. Tomgångskörning
förekoruner med luftföroreni-ng son följd. Parkeri-ngsförbuCeri
respekteras inte i tillräcklig utsträckning och mopedisterna
iakttar inte skyltsättningen utan kör på gångvägarna.

n -,2- -rt*t- 
^ ^at ^4 nur\.ijJ.|'r!rA

En del hundägare finner det besvärande att gå, err bit då
hr.r-nd.en skal-l rastas. Resultaiet blir föroreningar i entrder
och inti1l husen. !e olägenheter detta för ned sig bör vara
så uppenbara, att hundägarna i fortsättnirrgen iakttar skärpt
uppmärksarnhet,

5. FÄGIARNA

Specie}l-t bakom låghusen förekr:m:ner att bröd och andra mat-
res-ter kasta.s ut som fågeluat. Resultatet har btivit att vi
fått råttnr nå området - S*rrrslgs1r Vill erinra Om att d"et
inte är til1åtet att mata fåglarna på detta sätt" Vid såväl
tslock J som 4 irar fågelbord satts upp i år och det är Ernge-
läg.et a'bt fåg^-lmr{'arr n1 ononng j_ deSSa.

,4. soPORNA
t

Klagomål framföres ständig'b orc att det luktar illa från sop-
nedkasten. Orsaken är att köksarifallet inte s1ås in ordent-
li-gt. Viaare klagas över oväsen från sopnedkasteri nattetid.
Undvik att kasta ned. hårda föremåi under den tiden på
dygnet! Tidningsbuntar skal1 läggas på anvisad plats och
får inte s}ängas ned. i sopned.kasten.

Styrelsen vädjar ti11 medlelitmarnå att beakta de fyra purrkterna
och därmed åstadkonrna ett trivsam:nare bostadsområde. För att
uppnå full effekt bör medlem med barn ä'ven infor:mera d-essa om

innehållet och understryka angelägenheten av at"b föreskrifter
respekteras.

läsenhe ts öv erlåtel s er

---fnaer året har 28 lägenhetsöverlåtelser skett, varav två
genom omflyttningar inom föreningen.

\I
)

I

I
I
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'/ Årsavgifter och

Härtill konner
med kr 116.3222

.,,
$KJ}nOml_

--L../FöreninEens ekonomiska
- efterföljande resultat-

hyror har uttagits nred. totalt kr 1.668.119250.
avgj-fter och hyror för biluppställningsplatser
10.

TiII föIjd av ökade kostnader visade det sig nöd.vändigt att
höja de i d.rygt två år oförändrade hyrorna ned lo fi tiän ocn
med den 1 juli 1970. saratidigt slopades dock tvättavgifterna.
För biluppstärlningsplatserna höjdes hyrorna den 1 oktober
1970. De 22 platserna för gästparkering har under hösten be-
lagts med avgift under hela dygnet.

ställning vid årets utgång 11amgår av
och balansrdlrning.

såsom framgår av redovisningen är föreningens ekonomiska
ställning god och avsättningar til1 fonder har kunnat ske med
betryggande belopp tilJ- gagn för med.lemmarna.

Förenj-ngens fastigheter är taxerade till kr 17.990.000:-.
Fastigheterna och inventarierna är brand.försdkrad.e til} kr
19.221.000: -.
Traktorn är försäikrad. i särskild. ordning.

Styrelsen föreslår att årets vinst, kr 916:60, överföres
ti11 dispositj-onsfond.en.



HSB: s Bostadsrättsförening Krönet
Resultaträkning för tiden 1.i - J1.12.1970

I{145399
e . ^.Arsavgifter och hyror
Garagehyror
Parkeringsplatshyror
Parkering saut omat avgi f t er
Tvättavgifter
Diverse inbetal-ningar frän 1969
Ränteintåikter
Diverse intäkter
Fritidsverksamheten

Kronor

19gg{49s9

Räntekostnad er
Kapitalko stnad er panncentral
Skatter
Avskrivning fastighet=årets amorteringrr skyddsrum
fr inventariertt garagebyggnad.
rr antennanläggning
Föreningsavgä1d
Tonträ ttsavgäld.
Underhål.l och reparationer
Avgår överfört från fond. för
yttre underhåll
Und.erhåll av hissar

ll nrr tennnnläco**DÖnl_ng
Försäkringspremier
Sociala kostnad.er
T..röner
Arvod.en
C errtrala förvaltningsko stnad er
Bränsl-eko stnader
Vattenavgifter
R enhållning savgi f t er
So tningsavgi fter
Elavgifter
Diverse kostnader
Fritidsverksamheten
AVSATTNINGAR
Fond. för inre underhåll
tt ll yttre ll

Reservfond
Årets nettovinst

1 04. 300: -
O: --

7. 500: -- 1 1 1 .800:--
0: --

1 970

1 .668.119l.5o
67.9o22--
70 A7Ä.R^/J.A)v./v

8.983:60
9 .650: --
h h /  . 4hv.vtJ.J2

47.006 : --
4 .564 z 05

1a.950275

796.2782i1
36.925206
71.960:--

169.A2?z04
l/.1+u:--
2.1 45:7 4

J0.000: --
0: --

7 "7332--
63 "17ot --

133.193290

8.872: 98
3 "532;-'8.818:--

1O.799:--
98.286z 42
3.275:--

21 .498z60
vv.vv t.v)

95 . 054: 68
30.3222 40

0: --
40.4o2257
13 .463:61
12.371 za3

t ) | . v Jv. I v

ylb:bu

Kronor

I yoy

1 .584 .692: --
62 ,034: --
44 .056 t 62

O:--
t6.öz I r--

0: --
46 .462: --

0: __

- 
3.600::-

4 --- a.rt.l)l.oo)202

170 .023215

'7tr' p-oA. .7a
| /.vJv. tv

7 68 ,712 z 9a
7A AnO.aO)-.vvJ.v)

59. BB4 : --
ta I.Y)ö2 )Y
17.140:--
20 .918211
10. 0OO : --
15.624299
7.7332--

63.17o:--

94.126:37
7.844278
4.6o3:30
6 .036: --
8. 705 : --

92.489 237
3.225:--

18.7232--
51 .656|05
88"6A9:43
20.77Bz20
1.49t:eo

41 .4o3z50
13 "381237
6.881 : '1 7

1 04. 500 : --
<T:;qtr-jT-Ö

7.500: *

Kronor Kronor 1.757.655:62
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Balansråikning per den Ji.i2.1970

Andelar i frärnmande företag
Ons ät tnings t i 11 gångar
Diverse fordringar
Postgiro
Avråikning med HSB (kassabehållning) 477 n?'^.C^aJ).v)v.Lv

Kronor 14.783.462235 Kronor

!I!=rgsg4E
Anl-äggnings t i 11 gångar
Fastigheten
Avgår värd.eminsknJ-ng
Garagebyggnad.
Ävgår värdeminskning
Skyd.dsrum
Inventarier
Antennanläggning
HSB:s Äterköpsfond.

SKUIIER OCH EGET KÄPITAI

l,ånE f'r.i sti oe .+kUld.ef
Inteckningslån
Kortfristisa skulder
Diverse skulder
SkatteskulrL
Fond för inre underhål]
trloo* lrnni tql
Tn 

^a 
*nas

f iIDO UDgI

Avgår insats för osåld
1äg nr 66
Reservfond
Di spo sitionsfond
Irnnä fär rrt*.r^ Undefhåll

1 4.900.000: --
1.445.549:95

872.228232
132.228232

197 0

13 .454.450:05

740 .000: --
44^I t1.)övz--

1 : --
1 : -_

40.23Oz--
1OO:--

1 4. 900. 000: --
1 .27 6 .527 t91

872.228:.32
102.228232

1q6q

13.623 .472ta9

770.000: --
129 .720 z--

1 : -,
1 : __

th )t I I . 
--

1 00: --
,/ \l

/ zz 11D.'7G,
I tt. I tL.)tv

--"..."a2
o? t:_-

468.274r05
1q n^l E?a. on

1 .359 "6782--

4.340 z -'

12 .5a2 .7 50 :05

ug€a=,
22.06Az--

474.822:--

1.3rr.538:--
82,100:--

12.471.772:09
r'----- \(J go.s56: 89

-;-:i.**----lt+.\Jz)i--
484.9822--

_2s,9*51:70
461 .000 ,-:-)

1 .359 ' 678: --

--4:l4at-- 1'355.3382"
7 4 .6A0: -'

-2&.A57:70(++t.1aJzz\-.-.-- 
--"/0: --

15.A61.538:90

Vi-nst å föreningens verksamhet

Kronor 14.783.462:35 Kronor

STAII,IÄ PA}TIER

Fas tighetsj-nteckningar bill
I ån oi rrr rA n nh HSll i Cii tr.hnrcr

ANSVAN.SFÖRB]NDEISER

Ävgä1d er

Kronor 13.77B.3Oot -'

Kronor 77.3302^-

Göteborg i jarruarl 1971

Hans Ericson

Stig

trennart

Johnsson

Johansson trennart lrundbere

91 6:60

Reinert Nilsson



REVTST0NSBERÄntErsE
r'öN HSS: s BOSTADSRÄITSFÖRENING raöTrpr

Undertecknadee sortr utsetts att granska föreningens räken-
skaper samt styrelsens förvaltning uncler räkenskapsåret
1 970 får härmed över vår granskning avgiva följand.e berättel_-

För fullgörandet av vårt uppd.rag har vi tagit del av räken-
skaper, styrelsens årsredovisning, protokoll och and.z'a hand-
lingar, som lämnar upplysning om föreningens ekonomj- och
styrelsens förvaltning.

Räkenskaperna som detaljgranskats är förda med. god ordning.

De i styrelsens årsred.ovisning intagna resul-tat- samt balans-
räkningarna, slutande på respektive kronor 1.563.285:35 och
kronor 14.783.462:J5 överensstämmer med föreninsens böcker.

Då vå-r granskni nr" -i eke si wi t pnl oÄrii no t'i I I :rzrmä.nkni no i err-6 vr+r
caanÄo 3 ^a *i 1-1- oss överlämnade red.ovisningshand.lingarna,
föreningens bokföring el1er inventeringen av dess titlgångar
al "l an a-l iac* r^,eträffalde förval tninrren rw fhirenii-rrrens ense-vrrraf,Evrr av rvturrlr.E)vrru arråe_

Iägenheter,tillstyrker vi,
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tt

Bengt Johansson
Av föreningen vald revisor

Roy Olsson
Av HS3:s Ri-ksförbuncls Revisions-
byrå förordnad revisor

balansräkningen per den J1 d.ecember 1970 faststä1les,

styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för för-
valtningen för den tid årsredovisningen omfattar samt

efter stadgad reservfond"savsättning redovisad vinst
kronor 916:60 disponeras enligt styrelsens i års-
redovisningen intagna förslag.

Göteborg den 16 februar.L 1971

Iär-Arne Jigenius
Av Drätselkammaren utsedd revisor
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