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1-flI Revisorernas berättelse.{
t

A) Fastställande av balansl!'lrninoon

{ rraga an8ående nya stadgar \ftrt .\ **Uf
-ö Övriga anmäld.a r'rågor ' L 0"sana*L

Å{) , Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
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Efter stäm.rLan bjuder föreningen på landgång och ö1
eller läsk samt kaffe.

.Ove-Lundgrens kvartett underhåller och spelar ffi;l
;* i _ i_.tuuDfÄ I€.\
Bland. deltagarna gratisutlottas konst.
Anmälan om deftagande i stämman bör göras senast
d,en 29 mars 1972 genom att utlämnat anmälningskort
ifylles och nedlägges,i förtroendemannens brevlåda,
Fastlagsgatan JJ (exp) 
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HSB : S BOSTÄDSRÄTTST'ÖNNNING KRÖNET
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r'ön Hss KRöNETs BOsTADSRÄttsr'önnrtrue Ån 1971
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Föreningens styrelse har under året utgjorts av Hans Ericson,
ordförande, Stig Johnsson, vice ord-förande, Iennart lundberg,
sekreterare, L,ennart Johansson och Reinert Nilsson, den se-
nare av HSB i Göteborg utsedd representant. Suppleanter har
varit Sten Jrosnan, Ragnar Ävall och Sulo Söderström. losman
har under året avflyttat från bostadsområdet.

Stig Harunar har fungerat som kom$unens rapportör.

AvEående stvrelseledamöter

Vid årsstämman 1972 står llans Ericson och lennart ]-rundberg j-

tur att avgä.

Revisorer

Revisorer har varit Bengt Johansson, vald av föreningen,
Pär-Arne Jigenius, utsedd av kommunen, samt Roy Olsson, för-
ordnad av HSB:s Riksförbunds revisionsbyrå. Suppleanter har
varit Elis Hurtig, vafd av föreningen, och Sölve tröfving,
utsedd av konrnunen.

Siffergranskningen har utförts av Roy Olssons Revisionsbyrå AB.

FullmäktiEe

I HSB:s fullmäktige har föreningen representerats av Hans
Ericson, lennart Johansson och lennart trundberg. Suppleanter
har varit Stig Johnsson, Sten losman och Sulo Söderström.

Förtroendeman

lennart Johansson har under året tjänstgjort som förtroendeman.

I'aF.tiflhe ts skötpre

Erling Parnebo och Rune Bergstrand har varit anställda hos
föreningen som fastighetsskötare.



Sammanträd en

0rdinarie föreningsstämma hö11s den 21,4 L Fritidsgården
vid Kortedala torg. Den 16.11 hö1ls extra föreningsstämma
i lokafen på Fasttagsgatan 45 i anledning av styrelsens
beslut att medge innehavaren av Krönets trivs rätt att om-

ändra del av butikens lokal för Bingospel. Styrelsen har
håIlit tio protokollförd"a sammanträden under verksamhets-
arex.

F.ö,Iva.ltninq

I stadgarna föreskriven besiktning av föreningens fastig-
heter har ägt ruur. vid årets besiktning ägnad.es speciell
uppmärksanrhåt åt underhål1- av fönster och trapphus. Behovet
av utvändig målning av fönstren i låghusen bedömdes som an-
get_äget, måtr inte värre än att det kunde anstå till våren
1972, Vid sarrLma tidpunkt skulle även vissa trapphus ommålas.
Strrnel ser har j snmmanhanoet även övervägt utvänd.ig må1ningu uJt urevr

av fönstren i höghusen,

De asfalterade gårdprna och gångarna har under årens lopp
blivit så slitna att d.e behöver 1äggas om. styrelsenr som

funnit det nödvändigt att fördel-a detta arbete på flera
budgetår, hade räknat med att kunna utföra en första etapp
undör 1g71. Av olika skäl har arbetet inte kunnat komma tilt
r:J:färgnrle- Hä.rför be:räknade medel har därför fonderats, vil-
4 v! v!

ket förklarar årets relativt stora avsättrring til1 fonden för
vttre rnd erhåll.

på Block 1 och 2 :har 27 meter stuprör bytts ut och två fasad-
hörn på Btock t har k]ätts in med kopparplåt. Pfastbeklädna-
den av taket i parkerlngsdäcket har und.er året fortsatt med

ytterligare åtta Platser.

På grund av myndigheternas beslut om nya säkerhetsbestämmelser
för: hissar har föreningen åIagts att utföra vissa förändrings-
arbeten. Dessa har slutförts under året.

Den kontinuerliga översynen av tvättstugornas maskinutrust-
ning har resulterat i att en i8 kilos tvättmaskin och tre
cenirifuger har bytts ut. I Block t har en reglercentral för
värmeventil ersatts.

Föreningen har bekostat den de1 av det smidesstaket som genom

försorg av HSB Kortedala satts upp på vår tomtmark utmed.

Fastlagsgatan norr om parkeringsdäcket.

Trädgårdsanläggningarna har även under 1971 skötts av träd-
gårdåmästare Erik Berg, Kå11-ered, men styrelsen har beslr;tat
ått t" o n 1g72 överföra denna uppgift ti]l arbetsschenar
för föreningens fastighetsskötare.



Under mars månad gjordes inbrott i fen ?-automater varvid.
tillgreppen uppskattades tiII 50 kronor. Anorclningar har
vidtagits för att försvåra liknande tillgrepp.

Den i föregående förvaltningsberättel-se berörda frågan om
trafikreglering av Midvintersgatan har under året resulterat
i att gatan har avstängts och genomfartstrafik har därmed
omöjliggjorts. Den allsidiga utredning för att få fram alter-
nativa förslag, som styrelsen förordat, bedömde nynd.igheterna
onödig sedan det visat sig att avgivna enkätsvar klart talade
för en avstängning.

Styrelsen har avgivit yttrande över en utredning med förs1ag
on bl a heltidsanstälJ-ning av städerskor. För föreningens de1
kunde styrel-sen konstatera att hlttillsvarande system funge-
rat bra och att det därför tnte fanns anledning at.t närmare
överväga övergång tiIl heltidsanstäIlning av städerskor.

En framstätlning från Konsultbyrån Gako AB om att få överta
parkeringsövervakningen inom föreningens område har styrelsen
inte funnit anledning att bifalIa. Inte heIler har styrelsen
under'1971 bedönt det vara ti}I gagn för föreningen med en
anslutning till HSB:s bostadsrättsförsåikring.

Ett företag har medgivits att för en årlig kostnad av 1.000
kronor ha basradioantenn uppsatt på BLock 1.

I avsikt att söka åstadkomma bättre TV-nottagning pågår vid
verksamhetsårets utgång ett försök i 31ock 1 nTed. mottagning
på ny kanal. Om provet, son skall pågå under tre månad.err ut-
faller positivt komrner en förändring att övervägas även för
övriga block.

På grund av en vid blockträffarna hösten 1970 väckt fråga har
styrelsen avlåtit skrivelse tiI1 potisnyndigheten med hem-
ställan om bättre parkeringsövervakning på Fastlagsgatan" Ett
vid sarma tillfälIe franfört förslag om spolplats för bilar
har övervägts inom styrelsenr men av ekononiska skäl har det
inte bedömts genomförbart. Vld blockträffarna föreslogs vidare
att en ficka för korttidsparkering skulle iordningställas vid
Fastlagsgatan 75. fnte hel,ler detta förslag har styrefsen
funnit anledning att realisera.

Föreningens maskinpark har under året utökats med enheter för
sop- och }övsugning. Trakto::n har försetts med ny borste.

För klockspel j- ny församlingskyrka vid Runstavsgatan har
Kortedala Kyrkoråd beviljats ett anslag på 500 kronor. Enligt
styrelsens beslut skall beloppet dock utgå först sedan det
visat sig att för klockspelet erforderliga nedel har kunnat
insamfas.

I avsikt att stimulera ungd.onsverksamheten har SSU Kortedala
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föreningens fritidslokal på Fastlagsgatan 45. För s k Pippi--
träffar Lrar lokalen på Fastlagsgatan 19 under vissa tider
varit upplåten till ABF och Unga Örnar.

lördagen den 9.1 anordnades traditicnell julfest för ett
'100-ta1 barn i åldern 3-10 är"

Liksom :r.nd er tidigare år har f ör'eningen drivit lekskola på
området f ör' nedtemlnarnas ba.rn i åldern 3-7 är. Tre grupper
var i verksamhet under såvä1 våren som hösten med totalt 50
respektive 48 barn. Lekskolan har drivits gemensamt med HSB
Kortedala och antalet barn därifrån var sex under våren och
14 under hösten. Verksamheten har administrerats av Kerstin
J ohans s orr.,**-*"*-"'
Snm f 1'narr I TAnS rlritirlSOmb-id hrr sivrel sel eflr-^+^- c+i -uultt IUtgl_!1röt:tf- Ll r u!\rDvlrrvJu li@f - uJf 9rDgrgu@lllv ugrr u u!ö

Johnsson f :-".n6erat . U töver kontaktverksamhet med bildnings-
i^-f : I jf 'r .-;'rr--^ studieverksamhet de vuxna haru!t3dlf,IDdu: -rYrirdt L!!r v!rl!4D

hänvisats, har fritidsverksamheten främst varit avsedd, för
bar"n cr.n ungclom. I si'atet av verksamhetsåret har d ock f öre-
a4v-^r, 1^^,^ 42,^ i^htildi:s rtt d.elta i en tjII 1972 för1 ao.drr!fa€)?-r' tJtL L v!!46

studiccirl:-iverksanhet kring deklarationsfrågor. I sin egen-
skap av frititisombud har Stig Johnsson under tiden 1g-19.+
Äal -f.r,-i * i on ti l'1 \f qr^horo f är."l -4^ 'rrrpc 3Är ^+.''i; ^^---^-i ^^uur vklri ' r v ivr vv!o LUlr4t;u AUf,D aVl D UUUISVIö41rrDd-

Aw övpi r.t d ^-, ip ron,l ^ i avf arn kUrSVerkSamhet kan nämnaS attv v L rL

förtroendeiiian lennart Johansson och fastighetsskötare Rune
Bergstr;n'r Jen 3-4.4 deltog i en av HSB anordnad kurs i
Stenungsrr:rci. Vid en av I{SB den 1O.J arrangerad informations-
konfeletlr, gnsående nya mönsterstadgar deltog ordföranden och
f örtrocnd cliantten.

Det HSI na'r:tående fö:etaget Allt tör Byggnadsfacket har under
hös-uen :' ne ;ts til i {-äIle att i }okalen på Fastlagsgatan 1!
anordr,i ' n rtr"ällning och försäljring av spisar, kyl- och
frysenhetuc'i-' m n.

len extra f ör'ening*sstämman

Styre-' ..s11 länLnade den 8.9 sitt medgivande till att innehava-
ren av bostadsrätten till butiksfokalen Krönets livs sku1le
få göra viss ombyggnad av butikslokalen för att därigenom
mö jli"; "ör iL ri; f omat bingospel på en del av bostadsrättens yta.
Inneha,ra-^!- sl,ulLe cvara för samtliga med ombyggnaden förenade
kostnaoer. Sty-r:elsen fattade sitt beslut efter ingående dis-
kussioner ;ch ned framhålland,e av att styrelsen bedömde r1 e"i
a.up'elä.ge1; - särskilt för äldre medlernmar - att ha en butik
nå nmnrirlor pe -F",h.l h.'+ jlr^-^ 

^- rr ,-- , ^h^tmhot l'i1TA läoPO Uruf 4Us !. L a ör Ulfu 4V UU UIAYIID UOr!ö4 MID*-^----

eljest sicr risk för att yerksamheten lades ned efterson
q-l-rrnol qon rri,1 +'i,-li:src ti I I fäl I en rrrql qcri t fr.amstäl I r'inr=-
om såväl :oJucerld hyra som återköp till föreningen av
bostadsrät'uen.



sedan onrbyggnadsarbetet hade påbörjats och avsi_kten med för-
ändringen blev känd på onrådet uppstod visst missnöje överatt bingospel skulle konma att införas på Krönet. Missnöjet
markerades genom till styrelsen den B.'j 1 överldmnade skr:iver-serr vilka hade undertecknats av zo4 bostadsrättshavare merj
krav on inkallande av en extra föreninssstämma.

Med beaktande av stadgeenlig kallelsetid utlyste styrelsen
en extra föreriingsstämma, vilken höl-1s i fritidslokalen på
Fastragsgatan 45 den 16.11. r sLdmman deltog 1J6 personer,
varav' 1 00 bostadsrättshavare.

Från styrelsens sida lämnades en redogörelse för de bakon-
riggande oms.tändigheterna till medgivandet om ombyggnad av
butikslokalen varjänte betonad.es, att rokalen var förenad
med bostadsrätt och att detta lnnebar begränsade möjligheter
för styrelsen att hindra verksamhet som i och för sis höll
sig inom rarnen för ändamålet ned bostadsrätten. Enliät stv-
r.o'lqone rrnnF-otln-in- cl-,,1-ln .i--^1,.- ix-4!

" bning skulle innehavaren d.ärför utan vidare ha
kunnat starta bingospel i hela butikstokalen eftersom bostacis-
rätten avsåg rraffärsverksamhetrr och spel var att hänföra dit.
På grund härav saknade beslutet om ombyggnad betydelse för
den aktueila frågan. Beslutet hade möjligen medfört att spel*
verksarnheten hade begränsats till enbart en def av lokalen.

Från medlemmarnas sida trycktes specierrt på att styrelsen
hade brustit i informationen. Föreningsstämman borde på
styrelsens initiati.,' ha håltits före beslutet om omändrinsen.
vidare..underströ]rs att bostadsområdet tidigare hade frar"iåt t
som ett trivselområde, men att spelverksamheten snabbt kunde
komma att iindra områdets karaktär. Det som framför allt fram-
stod som al-lvarligt ansågs dock vara den lockelse som spef*
verksamheten utgjorde för barn och unsdom.

und"er den urygt två timmar långa debatten lämnades synpunkter
^4 frÄ-n- o^- 11+ii-,/,- ---i :*.^r ^ r^^--.,.--va rr ut)ur !v,*r utöver vad som nämnts, berörd e ekonomiska
aspekterr parkeringsfrågor, samarbetsavtal, polis- och häfso-
rr4rrl qmrrnÄi cha+..v@ruDrirJlruråIrv i,crnaL- agerande m m. utöver styrelsens led.amöter
deJ-tog etN 15-tal medlenmar i diskussionen. Iöreningsstämman
beslöt uppdra åt styrelsen att med anritande av juridisk
expertis 5r-i rr vad. som var mö jligt för att skyndsamt få arfär:-
innehavarens bostadsrätt förverkad.

r enlighet ned föreningsstd.mmans uppdrag tog styrelsen kontakt
med 0swafd Jacobssons Advokatbyrå och överlämnade därvid de
hendl i noqn i :ingrtdgt som fanns i stvre-l sens äoo adrrnlzo+h-'-''I orulrus u Dvlt f drrrfL * __vvrrv dgU. .fIUVUhauUJI.åIl
har därefter avgett fötjande utlåtande, virket styrelsen [n-
dömt l-ämpligt att inta i sin helhet:

Efter genomgång av handlingarna i ärendet får vi medL-lera
följande.
rtet av bostadsrättsföreningen lämnade tillståndet a.vler



ombyggnad av lokalerna för bingoverksamhet. Tillståndet
måste anses ingå i upplåtelseavtal-et. Det kan därför ej
återkallas annorledes än genom uppsägning av upplåtelse-
avtalet, om ej hyresgästen accepterar att tiltståndet
återkallas.
Själva upplåtelseavtalet omfattar affärsverksamhet. I
och med att ändanålet är såpass vidsträckt, torde bingo-
ver:ksamhet utan vidare täckas. vi rekommend-erar därför
bostadsrättsföreningen att vid uthyrning fortsättnings-
vis - så som vi rekornmenderat andra bostad.srättsföre-
ningar - att närmare precisera ändaroålet, t ex speceri_
affärsverksamhet. ökningen av antalet framstäl1ningar om
ändring av ändamålet med uthyrningen tord.e i_cke bli så
betungand.e, att de uppväger fördelarna med precisering
av ändamålet.
Vi viI1 slutligen nd.mna att uppsägning av upplåte1se_
kontraktet kan medföra skadeståndsansvar beträffande
affärsinnehavarens ombyggnadskostnader och hans förluster
för av honom ingångna men ej fullföljda avbal gentemot
tred je man.

Med hänsyn ti11 händelseutvecklingen på det aktuerla området
- bingoverksamheten har som bekant lagts ned - anser styrel-
sen det inte nödvändigt att kommentera advokatbyråns utlåtande.

som om'bud fö;' bostiLtlsrättshavaren har Hyresgästföreningen i
västra sverige påtalat att bostadsrättsföreningen har brustit
i värmeleveransen till lokalen och att detta rnedfört att
bingon har måst upphöra. r den skriftväxline som alltiämt nå-
går vid verksamhetsårets slut har styrelsen tirtbakavisat
hyre s gästf öreningcns an-närkningar.
%

läg,enhe ts öve rlåte I s er

under året har 51 lägenhetsöverlåtelser skett, varav 1J genom
nmf'l rr*ini n -- - -i nnrn flironi n convrur rJ u urr!rr5(4. f rf \/_.:

Avgifter
? -,Arsavglfter och iryror har under 1971 uttagits med total b

kronor 1"744.235. Härtlll kom:rer avgifter och hyror lör bil-
uppställninsspl-atser med kronor 12B.BB3z82.

Trots väsentliga kos
ning och el har för
kronor under 1971

Ekonomi

tnadsökningar - värme, vatten, renhål1*
föreningens del stigit med inemot 70.0,-,,-'
har inga hyreshö jningar skett und_er år.:1".

Efterföljande resultat- och balansräkning ger besked orrl



\ ,,-

ö

föreningens ekortomiska stä1lning vlal verksanhetsårets utgång.
Son frqmgår av redovisningen är den ekonomiska ställningen
god. Avsättningar t111 f,onder har kunnat ske ned betryggande
belopp tilI gagn för nedleu,marna.

De mycket lrraftiga avgiftshöjningar som komnunens service
har belastat föreningen med under 1971 kon-mer att bli än mer
lcärlnbara under 1972, Även om bokslutet för 1971 kan betecknas
som gott finner styrelsen anlednln6 qtt 1 detta sammanhang
fnanrhåI1al'att 1972 konmer att bli ett ekonomiskt kärvt år
som det torde saknas fö::utsättningar att kfara utan hyres-
hö jnlng.

Föreningens fastigheter är taxeratle ti11 kronor 17,ggo.OOO.
Fastigheterna och inventarierna är brandförsäkrade till kro-
nor 19.?21 .000. Traktorn är försåikrad i särski1d. ordning.

Styrelsen föreql-år att årets vinst, kronor 511245, överföres
tl11 d.lsposj-tionsfonden.

^'I)T.,urU

^ i.rU/\v
.V
{\



HSB : s Boåta{Frättsförening. Kröne t
R.esullqträkni+g fö-r tiden 1.1 : 11.12.1971,

INTAKTER

Ärsavgifter och hYror
Garagehyror
ParkeringsplatshYror
Parkeringsautomatavgi f t e r
Tvättavgifter
Diverse inbetalningar från 1 969
Räntor
Diverse intäkter
Fritidsverksamhe ten

Kronor

197 1

.7 +4.235: --
75.222t-*
44.8192 --
8.7 O2z 82

:: 
-F

. -: --
50 .27 Oz --
9.169287
B. 280: --

1 ,940 .718269 Kronor

197 o

1.668.11925A
67 .9O2: *-
7a A7^. qa
)J.1)v. /v

B .983 z 60
9 .6502 --
A h / 4. {hv.vlr')t

47.QO6z*-
4.564: 05

1o .950t 35

1.863.285235

KOSTNADER

Räntor
Kapitalkostnader Panncentral
Skatter
Avskrivning fastighet=årets anortering

skyddsrum
inventarier
garagebyggnad

Föreningsavgä1d
Tomträttsavgä1der
UnderhåI1 och reparatione-r
It av hissar
rr rr ant ennanläggning
Försiikringspremier
Sociala kostnader ,'' L i \
t öner \bl U^n', - fn,r,l,tl o t u-rv' -h,1

Arvoden
Centrala förvaltningskostnad er
Bränsleko stnad er
Vattenavgi iter
Renhållnlngsavgifter
S o tningsavgifter
Elavgifter
Diverse omkostnader
Fritidsverksamheten
AVSÄTTNINGÄR
Fond för lnre und.erhåIl
tt ll .,* *ra lt

Reservfond
Årets nettovins-c

1 04. 500: --
1 9. 896: 78

145.800:-- --f.!9Q1--.
511,2 4D

777 .787 279
47.16128Q
79.1562--

17O.170:08
17.580:--
12,058:88
J0. 000: --
7.771|--

63,17o2--
115,082:78

13 .375 251
4,O"sBz5?
8.81 B: --

15.186:--
01 no6.'1 7
J t.vJ/. I t

3.887 z5o
23,093285
97.095286
96.o64224
7E A"7a.4A
)2.Atv./v

1 ÄO". 
"n| . u J ) . Jv

62 .1 46t59
10.604:86
10,929201

796.278:11
36 .925 z 06
71.9602-'

169.022:04
17.140:-.*

2 .1 45:7 4
50. 000: *-

l. I ))''-

63.1702--
177 10z.oot)). I

B.87?-:98
7 77O o
) . ) )L . -'

B. B1 B: --
10,799t--
98 .286 r 42

3 .275 z --
21 .498:60
66 .607 :87
e5. 054: 6E

30 .322 z i+O

-: --
40.4o2257
13.463:61
12.371203

)#,i;H

1 04. 500: --
54.000: --
7.500: -- 131 .696:.''lB

) 1 r'; roa

Kronor 1 .940 .7182 69 Kronor 1 .863..1:;.:;::..33
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Balansräknlne {en 31 . 1,?,,J 971

lLrlgsggg
Ant ässninss Li 11gångar
Fastigheten
Avgår värdeninskning
Garagebyggnad
Avgår värdeminskntng

1 4.900.000: --
1 .615,7202a3

a72.228232
162.228272

197 1

13.2842279297

7 1 O, OO0: -.
95 .000: --

1:--
1 : --

44 .?57t --
1 00: --

2 ,3552 "
421.430278

12.132,579t97

71.788t03
29.256t--

383.5732--

1 4. 900. 00Q: --
1 .445 ,549295

872.228232
112.228t32

197 0

17.454.450:05

740. 000: --
1 12 .5BO z --

t . --

1 : --
40 ,230 z -'

1 00: --

3.07Oz1O
477 n?A. Do
a)).v)v.Lv

Skyddsrum
Inventarier
Antennanläggning
HSB: s Återköpsfond
Andelar i fråimmande företag
Oms ät tnlngs tl 11 gångar
Diverse fordringar.
Avräkning roed HSB (kassabehållning)

SKUIDER OCH EGET KAPITAI

Lånsfristiea skufder
Inteckningslån
KortfristiEa skulder
Diverse skulder
Skatteskuld
Fond för inre underhåll
Eset kapital
Insatser 1.559.6782'-
Avgår insats för oså1d
läg nr 66 4.3402--
Reservfond
f i-spositionsf ond
l-lnnri fär wttre underhål1./ w vÄ v

Vinst å .föreningens velksanhet
Vinst enligt bafansräkning
den J|.12.1970
Avgår avsättning ti11
di spo si- tionsfond
Kvarstående vinsl' frän 197a
Årets nettovinst

gIg!l!4=3å9393
Fastighetsinteckningar till
långivare och HSB i Göteborg

åussAsssg!!i{!clggg
Avgä1der

Kronor 14.783.462:JJ

12.3O2.750 z05

59 .6182 --
22.06A z--

470.8222--

916260

1 .355.3382--
89.600:--
29.77 4z5Q

495 . 000: --ffi

1.359.6782--

4.34O;-- 1 .355 -3382 --
82.100:--
28 .857 t 70

461.OOO:--

916260

91 6 i60
O: --

511 z 45

Kronor 14,587.42Ot75 Kronor 14.783.4622J5

Kronor 69 .597 z --

Göteborg i Januari. 1972

Hans Ericson Stig Johnsson lennart lundberg

Reinert Nilsson Lennart Johansson

Kronor

Kronor
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REVTSToNSBERÄrrEtsE
r'ÖR HSU: S BOSTADSNÄTTSPöNEN]NG KRÖNET

undertecknader som utsetts att granska föreningens räken-
skaper samt styrelsens förval-tning under räkenskapsåret
19ll får härmed. över vår granskning avgiva följande be-
rättelse.

För fuil5;örandet av vårt uppdrag har vi tagit del_ av räken-
skaper, styrelsens årsredovisning, protokoll och and.ra hand-
J-inga::e sonl l-ämnar upplysning om föreningens ekonomi och
s tyrelsens f örval-tning.

Räkenskaperna som detaljgranskats är förd.a med god ordning.

De i styrelsens årsredovj-sning intagna resultat- samt balans-
räknirigarna, slutande på respektive kronor 1.94O.TlBz69 ocbL
kronor 14.58'7.420t75 överensståi^urmer med föreningens böcker.

Då v.år granskning icke givit anledning til-1 anmärkning i av-
seende å de ti11 oss överlämnade redovisningshandlingarna,
föreningens bokföring el-Ier inventeringen av d.ess tillgångar
ell-er eljest beträffande förvaltningen av föreningens ange-
lägenheter, tillstyrker vi,

bal.ansräkningen per den 51 december 1971 faststä11es,

"{t

a .'L 1,

a t,rt

g+,)'re1$eledamöterna bevil jas ansvarsfrihet för för-
vaitningen för den tid årsredorrisninsen omfattar samt

ei'l;er stadgad reservfondsavsättning redovisad vinst
kr:onor 511245 disponeras enligt styrelsens i års-
:.'edovisningen intagna förslag.

Göteborg den 16 februari 1972

Bengt Johansson
Av ftjreningen va1d. revisor

Roy Olsson
Av HSB:s R,lksförbunds Revi-
sj-onsbyrå förordnad revisor

Pär-Arne Jigenius
Av Göteborgs kommun utsedd revisor



Yar med
och bestäm i HSB


