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FöRT]N lNGSSTÄM}'TÄ

avhål I es Irredagen
i A-sal en, Forum,

den 6 april kl 19.00
Kortedala tors

DAGORDNING

,ff Uppgörande av förteckning över närvarande
- medl emmar

,"{;;; ;'aru"u'rae atr leda stämma' 9tt-6 äf**"'^Y*),'/f 
val av justeringsmän St* t't'] *l=*"*l' *iåt-

42"aUa om kallel se behörigen sket t \'/

.€J Styrelsens redovisningshandlingar

,rt/.""isorernas berät tel se

,{ Faststätlande av balansräkningen

I Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
yf Beslut om föreningens vinst enligt balans-

t räkningen 
^

*{}reru o,o arvoden a"1hå.{,t+i ,

ff uu, av styrelseledanötdr och suppleanter

,a{ o'e , av revisor och suppLeant t* -e-"1*

.P,.""forderligt val av fullrnäktige tilL HSB

,YY övriga anmälda frågor

7-.-,- -Å t-

e^*- e-r-\ I

Efter stämman bjuder föreniågen på landgång och ö1

eller' 1äsk samt kaffe.
Ove Lundgrens kvartett
musik.
Bland deltagarna grati
Anmälan om deltagande
den 29 mars t971 genom
ifylles och nedlägges
Fastlagsgaban 3J ("*p)

IISB: S BOSTADSRÄTTSFORENING KRONET

Stvrel sen

underhåller och spelar dans-

sutlottas konst.
i stämman bör göras senast
att utlännat anmälningskort

i förtroendemannens brevlåda,
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Stvrelse
Föreningens styrelse har under året utgjorts av Ragnar Åvarr,.,ordf,iirande, stig Johnsson, vice ordf öranrle, Lennar{ Lundberg j
sekreterare, Lennart Johansson och Bo Fahlberg, den senare av
HSB i Göteborg utsedd representant. Suppr"a.ri", ha' vari,t'r Hans Ericson, !gl*Q_*S*ö--d.9-rS!.rö-ry och J1gyui- !!ar1sso1. Ragnar Åvat l''*" avf lvttade f rån området den 1 noveäbår ttlii. Från 

"r.rnJu tidpunkthar Stig Johnsson fungerat som ordförande och supploanten
{1"" --ryrgson gått upp i styrer sen som ordinarie tåaanot.
Stig Hamrnar har fungerat som kommunens rapportör 

"I
fitgående styrel sel edamöier

'Vid årsstärnrn an 1971 stå.r Lennart Johansson och Stig Johnsson iVtur att avgå. ,, : l

Råvisorer "1.- ','i " '';1 
-

Revisorer har varit Bengt Johansson, vald av föreningen,
Pär-Arne .Iigenius, utsedd av kommq1g1, samt Roy 0l sson f örord.nadav HSB: s Biksförbunds revisionsbyrå. suppt eanter har varit

.# P ti g Hurtigi vald av f öreningen, och sörve Löfving, utsetld av?"; konmunen.

Sif'fergranskningen har utförts av Roy 0rssons Revisionsbyrå AB.
.Ful1näktise

' I HSB:s fullmäktige
l, enrrar t J oh ans s on ,
SuppIeanter har var
och. Ingvar Karlsson

,.&f!.f_q9rr4ur_q"
Lennart .f ohans s on

"Fästighetsskötare
Erling Parnebo och
föreningen som fas

,.$änmanträden

har föreningen representerats av
Stig Johnsson och Lennart Lundberg.
it Hans Ericson, Sulo Söderström

har under året tjänstgjort som förtroendeman.

Rune Bergstrand har varit anstäIlrta hos
tighetsskötare.

Ordinarie föreningsstämma hölls den 5 april i Gärdsåsskolan vid
Tideräkningsgatan. Den 16 maj höl1s extra föreningsstämma i
lokalen Fastlagsgatan 4J med anledning av HSB:s Riksförbunds
förslag till nya mönsterstadgar. Styrelsen har haft 11 proto-
kol-lf örda sammanträrlen under året.

,'lUe--!e4ee.r
Genom beslut dels vid ordinarie f öreningsstämrnan den ! apri l ,
del s vid extra stärnman den 16 ma j har f öreningen antagi t. nya
statlgar.



Itrt I

\L,: i''

HSB:r Boetodrröttrförening Krönet

Förva1 tning
I stadgarna föreskriven besiktning av föreningens fastigheter harägt rum. Med anledning av de sprängningsarbeten som förekornrnit
vid rideräkningsgatan, har på begäran från styrelsen besiktningskett på föreningens fastigheter. Göteborgs stads Bostadsaktie-
bolag hade givit Nitro-consurt i uppdrag att utföra ovannämnda
besiktning, virken också f öretogs, d.els som f örbesiktning clen 14
och 15 februari, dels som efterbesiktning den 2 november t972,
Den i föregående förvaltningsberättelse upptagna frågan om målningav föreningens fastigheter, har under 1972 resulterat j_ beslut omatt företaga utvändig nålning av fönster i samtliga husblock och
dessutom nålning av entr6er och trappuppgångar.
Efter upprättad arbetsbeskrivning och infordrade anbud - före1ågvid anbudstidens utgång - anbud från två firmor dels målerifirnånBror Eriksson sant Målericentralen. Lägsta anbud hade inkornmitfrån Målericentralen, varför styrels"n b""lutade antaga dennafirma som entreprenör för arbetena. Totala anbudssumman var kr
155,600,00.
Som föreningens kontrollant har styrelsen förordnat Bengt Johansson.
Arbetena påbörjades under juni månad. och beräknas vara avslutade
under februari nånarl 197j.
Efter klagomå1 från medlemmar i Block I om besvärande mottagnings-
förhålland"e för TV, har på reko..endation från såväl Televerketsstörningstjänst som Antenn & Teleservice en ny kanalomvandlare in-stallerats. Detta arbete har utförts av Antenn & Tereservice.
Vid bollplanen utanför Fastlagsgatan 19 har nytt skyddsnät satts
upp i avsikt att förhindra skadegöre1se på fastighetens fönster.
Garageportarna i Block r har under året reparerats och målat,s.
Den kontinuerliga översynen av tvättstugornas maskinutrustning
har resulterat i utbyte av tre centrifuger av den gamta typen tilr
den modernare wascatorcentrifugen. Kostnaden härför utgjorde
kr 6r0oo:-.
Lekplatsen vid Block r har inhägnats med plank och fyllts upp med
sand. Kompletterande arbeten återstår. övriga lekplatser kommer
också att ses över.
Utrymmst' för mopeder i parkeringsdäcket har varit utsatt för åverkan
och har av den anledningen förstärkts med en ord,entlig plankvägg.
0mrådets gräsmattor har år för år blivit alltmer nedslitna, nycket
beroende på att dessa användes som fotbollsplaner. För att åierfå snygga gräsmattor har dessa under hösten uppluckrats och be-arbetats för att nysås tiIl våren.
Den 7 april uppstod brand i källarutry'nmena mellan Fastlagsgatan
8 - 10, där alla utrymmen mer eller mindre blev utbrända och rök_skadade. Kostnaderna för denna reparation har täckts av försäk_ringsbolaget. Branden var enligt brandbefäl troligen anlagd.
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Innehavaren till bostadsrätten i affärslokalen Fastlagsgatan 1l
har under året trätt i likvidation. Bostadsrätten har förutom
den upptagna hyresskulden utan kostnad överförts ti11 1öreningen.
Från den 1 december har denna lokal uthyrts med hyresrätt, till err
grossistfirma, för att användas som l-agerlokal.
Under november månad anordnades två Blockträl'l'ar i lokalen l"ast,-
Iagsgatan 45, där 60-talet medlenmar deltog.
Srindagen den () januari anordnades traditionel lt ,i ul f est,en f'öt' {'ör-
eningens barn i å1dern 1 - t0 år. Filmförevisning, Iekar sant, ut-
delning av gottpåsar stod på programmet. Cirka 100-talet bar"n
de1 tog i festl igheterna.
Liksom tidigare år har f öreningen bedrivit lekskola 1'ör medlem-
marnas barn i åldern 1 - 7 är. Verksamheten har skett gemensamt
med HSB Kortedala. Under våren var tre grupper i verksamhet med

sammanlagt 5l deltagare, varav 18 kon från HSB Kortedala. Ilnder
hösten har 41 barn deltagit, varav 15 från HSB Kortedala. Under
höstterminen var verksamheten uppdelad i två grupper. Lekskolatr
har administrerats av Kerstin Johansson.

Under verksamhetsåret har två studiecirklar pågått inom föreningen
under januari månad 1972 startatle en deklarationskurs med 18 del-
tagare och under hösten har 9 lredlemmar 1äst kursen "Vi i HSB".
För båda cirklarna har Ragnar Avall fungerat som kursledare.

Lägenhet s över 1 åt e I s er

Under året har 46 lägenhetsöverlåtelser skett' varav J genom om-
flyttningar inom föreningen.

Avgi ft er

Årsavgifter och hyror har under år 1972 uLbagits med totalt
kronor I,847,940: - härtil1 kornmer avgif ter och hyror f ör bilupp-
stäl lnirrgsplatser med kronor I37 '705 r27 .

På grund av ökade kostnader främst betingade av kraftigt höjda
kommunala taxor har styrelsen nödgats besluta om att höja hyrorna
med, L2 /' frän den 1 juli 1972. Avsättningen till den inre repara-
tionsf onden har höjts från 0 ,7 % titl 0,8 tr och utgår frirn den
1 januari 1971.

Ekonomi

Efterföljande resultat och balansräkning ger besked om föreningens
ekonomiska stä11ning vid verksamhetsåreLs utgång. Som framgår av
redovisningen är den ekonomiska ställningen god. Avsättningen till
fonder har under året icke skett i samma utsträckning som tidigare,
dels beroende på ökade kostnader men främst på att den beslutade
hyreshöjningen trädtte i kraft först den 1 juJ.i 1972. Dock är för-
eningens fonder så goda att de anses betryggande för föreningens
fortsatta verksamhet.

Föreningens fastigheter är taxerade till kr 17'99O '000. Fastig-
heterna och inventarierna är brandförsäkrade tiII kr 25rl8O '000.Traktorn är försäkrad i särskild ordning.
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INTAKTER

Arsavgifter och hyror' - -\
Garagehyr or
Parkeringsplatshyror
Parker ingsaut omatavg i ft er
Räntor
Diverse intäkter
Fritidsverksamheten
Ianspråktagna f ondmedel

Kr onor

KOSTNADER

Räntor
Kapi talkostnad er panncentral
Skat t er
Avskrivning fastighet=årets amortering

HSB : s Bostadsrättsförening Krönet

ResuLtaträkning för ticlen 1,.1 -J1 .L2 L972

il

Reservfond
Årets nettovinst

7 .5oo: --

Kronor

849.216276
52 .899 208
79 .L56: --

L18 .665:97 *
17 .000 : --
6,tzaz65

l0 .000: --
7 .711: --

6j .t7o t --
L44.384281

L5 .579 z7 o

5 .971:4a
rt .562: --
15 .954: --

r11 ,299:60
J .62o z --

24 .972 | __
25.274:--
80.018:24

118 .816 : 87
6t .576 zzo

-: --
57 .J61toL
14.884:19

9 .745 zo8

111.800:--
0: --

104.100:--
l4 .000 : --

7 .500: --

Kr onor

14J .800: --
5Ir z 45

1.940 ,jt8:69

skyddsrum
inventar i er
garagebyggnad

rg72

I .8\7 .970 z --
80 .989 : *-
46.468:--
I0.248227
19 .4142 --
7,866:55

LL .491 :J0

-J!.JäJSt
2 .058 .790:58

t97L

L .7 44 .215: --
75 .222: --
44.819: --
8.702282

50 ,270 z --
9 .t69 287
8 .280 : --

-: --
Kr onor 1.940 .7L8269

777 .787 279
,{7 .161 :80
79 .756 z --

770 ,170:08
17.580: --
12 .058:88
J0.000: --

7 .711: --
63 .t7o z --

rt6.082278
11 .375 z5t
4.018:52
8 .818 : --

15 .186: --
91 .095 z17

1.887 :50
21 .091:85

-: --
97 .095 286
96.064224
35 .478:50
t.69jz30

62 .146:59
10.604:86
I0 .929 zOl

l'ör en i ngsavgä1d
Tonträttsavgäl der
UnderhåI1 och reparationer
il av hissar
rr rr ant ennanl äggni ng
Försäkringspremi er
Sociala kostnader
Löner
Arvoden
Centrala förvaltninsskostnader
Hyresförluster
Bräns 1 ekostnader
Vattenavgi fter
Renhållningsavgifter
S otn i ng savg i ft er
E1 avgi ft er
Diverse omkostnader
Fritidsverksamheten
AVSÄTTNINGAR
Fond för inre underhåI1 104.100:--
Ir il yttre _: __

2 .o5B .790 258
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Ba lansräkning tlen J1 .12 1972

Andelar i frärnrnande företag
Onsättningst i I Igångar
Diverse fordringar
Avräkning necl HSB (kassabehå1 lning)

lIllGNffi
Ant äggni ngs t i I I gångar
Fast i ghet en
Avgår värdeminskning
Garagebyggnad
Avgår värdeminskning
Skyddsrum
Inventar i er
Ant ennanl äggning
HSB: s Aterköpsfond

STALLDA PANTER

-i!:
Fastighetsinteckningar ti 11
1ångivare och IISB i Göteborg

ANSVARSFöNNTNNNISM,
#
Avgä 1 der

Lennart Johansson

0: --
14.436. Lo6:09 Kronor

14.900.000:--
L,754.7862--

872.228252
L92.228212

tg72

t1.L45.6t4:-*

680 .000 : --
78 .000: --

L: --
lz--

48 .276 z --
100: --

2,892: --
48t.522209

t4.476. tr06 iQ9

14.900.000: --
L,6L5,720?01

872.228212
,L62 ,228 t32

Kr onor

rgTL

Lj .284.279 297

710.000: --
95 .000: --

1:--
1:--

44 .25J t --
100: --

z .i55: --
45t .430:78

14,587 .420 275Kronor

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Långfristiga skuLder
Int ecknings I ån
Kortfristiga skulder
Diverse skulder
Skatteskuld
Fond för inre underhålI
Eget kapital
Insa{s er 1 ,159 .679 z --
Avg ins. för oså1d 1äg nr 66 +.1t+Oz--
Re s ervf ond
Di.spositionsfond
Fond för yttre underhåI1
Vinst å föreningens verksamhet
Vinst enl. bal.räkn.
den J1.L2 I97L
Avg avsättn. ti 1l- di sp. f ond
Xvarstående vinst från 1971
Arets nettovinst

11 .991 .9I4 z --
68 .400: --
t9 .I9L t --

19I .5oI: --

.155 .118 z --
97 .100: --
Jo ,285:75

480 .676 214

I .J59 .67e: --
4 .140 z --

72,L72.579:97

71.788:01
29 .256: --

181 .5712 --

r.155 .3182 --
89 .600: --
29 .774:10

495.000: --

5LI t 45

L4.587 .420:75

5I1-: 45
5tt: !5

0: --

Kronor

Kronor L1.778.100: --

Kr onor 6r .864: --

Göteborg i

Lennart

Johns s on

januari I971

Lundberg

Stig Bo Fahlberg

Hans Ericson
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REVIS IONSBERATTELSE

för
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Undertecknade, som utsetts att granska föreningens räkenskaper samt

styrelsens förvaltning under räkenskapsåret 1972 fär härmed över vår
granskning avgiva följande berättelse.

För fullgörandet av vårt uppdrag har vi tagit del av räkenskaper,
styrelsens årsredovisning, protokol.l och andra handlingar, som 1äm-

nar upplysning om föreningens ekonomi och styrelsens förvaltning.

Räkenskaperna som detaljgranskats är förda med god ordning.

De i styrelsens årsredovisning intagna resultat samt balansräkningarna,
slutade på respektive kronor 2.058.790258 och kronor 14.436.406:09
överensstämmer med föreninsens böcker

Då vår granskning icke givit anledning till anmärkning i avseende å de

ti11 oss överlämnade redovisningshandlingarna, föreningens bokföring
eIler inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande för-
valtningen av föreningens angelägenheter, tillstyrker vi,

"n"t 
t t balansräkningen per den J1 december 1972 fasLstälIes,

3-'x r styrelseledamöterna bevil jas ansvarsfrihet för förvaltningen
för den tid årsredovisninsen omfattar.

Efter stadgeenlig reservfondsavsättning föreligger varken vinst eller
för lust .

Göteborg den

Bengt Johansson
Av föreningen vald revisor

23 februari L97J

Roy 0lsson
Av IISB: s Riksf örbunds Revisions-
bvrå förordnad revisor

Pär-Arne Jigenius
Av Göteborgs kommsl utsedd revisor



Var med
och bestäm i HSB


