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H S B:s Bostadsrättsförening Krönet
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FCRdi; 1 licS i T;l'n'":A

avhålIes -rredagen
i A-saien, 3otun,

cien 9 april 1976 kI 19.00
liortedal-a Torg,

l;lG0;. lriiliG

a) Val av ordförande att ied.a stäru.tan

b) Lrpprättande av förteckn:-ng över nårwarand.e medlerunar

c) Ya1 av två justeringsrnän

d) Fråga orn ka]le1se behörigen skett

e) Styrelsens redovisningshand.lingar

f) Revisorerrras berättelse i
g) Fastställande av balansräkningen ry"i'15

iÅ-Y ) ,{jh) Fråga on ansvarsfrihet för st;rrelsenl/:,' d*,r'r?
i) r,råsa on arvod"r, @kai - W&"W- ffir1,
i ) rar ." 

?1,;:* ?å}tr#: ::t,"j: j"tPr#trffi*
r<)._var "" ;i9r och t:nl??å!a, *:)zf#

| | --I) Erforderligt va1 av fuIlnäkti-$e rned su.ppleanter och

(, ,/"" . 'qiq 11'rr?j:::.iL*'i1 ffl "-,\r-J t t) Ölrriså a{nnälda frågor/t

/f

Efter ståimman bjud.er föreningen på land.gång och ö1
e11er Iäsk sant kaffe.

R.ane Änderssons trio spelar dansmusik och dessutom
med.verkar Gaml e s tad. s f li ckornas Jubil eu,ll sr eYT .

31and. d.eltagarna gratisutlottas konst.

Änmälan on d.eltagande 1 stännan bör göras senast den
31 mars 1)15 genon att ut1åimnat annä,lnlngskort ifylles
och ned.lägges i förtroend.enannens brevlåd.a, Fastlags-
eataxL 11 ("=p).

ES3 : S BOSTA}SRÄTTSF.--RT,NII{G KITÖNET
Styrel sen
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Styrelse

Föreningens styrelse har under året utgjorts av St5.g
Johnsson, ordföra,nde, Hans Ericson, vice ordförand.e,
Lennart Lund.berg, sekreterare samt lennart Johansson
och 3o Fahlberg, den senare av HSB i Göteborg utsed.d
representant. Suppleanter har varit Sulo Söd.erströn,
BertlL Eed. och Sven Carlsson.
Stig Eammar har fungerat som konmunens representa^nt.
Vid årsstämman 1976 stå;r Hans Ericsoa och Lennart Lund-
berg sa,mt suppleanterna Sulo Söd.erströn och Sven Ca^rls-
son i tur att avgå.

Revisorer

Son revisorer bar fi:ngerat Bengt Johansson, vald av
föreniagen, And.ers Ånd.erberg, utsed.d. av konnunen, sant
Roy O1sson, förordnad. av HS3: s Riksförbr.urds revisions-
byrå. Suppleanter har varit Elis Hurtig, vald av före-
ningen, och Erland Larsson, utsed.d. av konnunen. Siffer-
gra:eskningen har utförts av Roy OJ.ssons revisionsbyrå.

tr\rLlnäktise

Förenj.agens representaxrter i HSB:s fulLnäktige har varit
Stig Johnsson och Lennart Lund.berg ned. Hans Ericsoa och
Sulo $öd.erströn son suppleanter.

Fritid.skonmitt6

Sors frj.tid.skonmj.ttd inore föreningea har fung:erat Bertit
8ed, ordförand.e, $ven Carlsson, Kergtin Joba,nsson, SoI-
veig tr'ahlman ocb Rolf Johnsson.

Förtroend.eman

Lennart Joba"n.sson har n-nder året tjänstgjort som för-
troendeman.
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AastäIId. personql

Rune Bergstrand. har und.er hela året varit anställd
hos föreningen som fastighetsskötare. Erling parnebo
nlutad.e sin anställning son fastighetsskötare d.en l0
oeptenber 1975, Son ny fastighetsskötare från d.en 1

november 1)lJ har anställts Sven Forsberg.
Från d.en 1 augusti 1975 ar Helena Anteroinen, Ulla
!ilJ.lsson och Asta lethinen anstä1ld.a som lokalvårdare.

Sa.rananträdenk

0ndinarie föreningsst:inrma hö11s d.en 4 april 1g75 i A,-
l*len på Fonrn vid. Korted.ala Torg. Styrelsen bar und.er
å.ret haft 11 protokollförd.a sa.mmanträden.

förvaltnins
H

$tad.geenlig besiktning av förenJ-ngens fastigheter har
företagits under året. Under verksa^mhetsåret har före-
ning:ens fyra fasti-gheter tilläggsisolerats och p1"åtbe-
kLätts på alla gavelsid.or" På Block II har syd.västra
väggpartiet från hörn till balkongsida dessutom plåt-
beklätts för att förhind.ra d.e ständ.igt återkomnande
vatten-intråingningarna i vissa lägenheter. Kostnad.erna
för d.essa arbeten har uppgått ti-lJ. 259.8!{ kronor"
Syggnad,sfirnan Helge Wikströn har stått för arbetets
utförand.e och ingenjören Axel öster vid. BSB i Göteborg
har varit kontrollant.
Balkongpartierna på 31ock II har kLätts med reglar, eter-
nit som raå1ats sant försetts ned, alr.miniunkant. Ärbetet,
som d.elvis utförts rned. egen arbetskraft, har inklusive
naterial kostat 20.4OO kronor. Und.er året har dessutom
påbörjats ett arbete ned att kläd.a in balkongpartier som
spricker och vittrar sönder raed kopparplåt. ntt 10-tal
såd.ana arbeten har utförts tilt en kostnad. av runt
7.5O0 $ronor.
Det arbete neo preeisering av föreaj-ngens värmesystem
son påbörjats und.er året är stutfört så när som på före-
kommand.e efterjusteringar. ES3; s i Göteborg värmeingen-jörer Gunnar Ehrenorona och äans llansson har hand.haft
d.essa arbeten,
3ör att und.anröja rasrisker vid. uppfarten till narkerj_ngs-
d.äcket har bortsprängning av sten företagits til1 en
kostnad. av ca 5.000 kronor. Arbetet har utförts av ingen-jörsfi:man Lej-f Granhage

Efter }änsstyrelsens besiktnj.ng av fastigbetexnas skyd.d.s-
nrn har föreningen anmod.ats vid.taga vissa åtgd,rder i
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d.essa. Und.er året har d.ärför skyddsrumnen i Block Iy
sa,mt skydd.srrrmmen vid Fastlagsgatan 1{ i Block I åt-
gärd.ats. Byggnad-sfi:man And.ers Daun har ombesörjt
d.essa arbeten tiI1 en kostnad. av onkring 15.0O0 kronor.
Fönstren i brand.trapporna i 81ock r och rr har försetts
ned säkerhetsked.jor för att stävja okynnesöppning av
fönetren. Vid flera tillfällen har fönster blåst ned
med etora såväL personrisker sosl reparationskostnader
son följd.
Den ka.mpanj för åter:Tinning av glas, pIåt och papper,
som startad.e i Korted.ala för ett par år sed.an, har för
vårt vidkomrnand.e slagit vä1 ut såväl niljönässigt som
ekonomiskt. Det är d.ärför med. beklagand.e styrelsen kon-
staterar, att d.e korununala mynd.igheterna signalerat att
ka.npanjen sa^knar ekononiska förutsättningar att fort-
sätta i hittillsvarand-e forsr. Den särsklld.a hd.ntningen
av glas- och pIåtavfaLl korrmer d.ärför att upphOra håIt.
Insa.nling:en av påppersayfall beräknas fortsätta, men
fo::mert:a kan konna att ä,nd.ras.

Und.er verksanheteåret har föreningen övergått tilI ny
städrutin. Detta innebär att föreningen nu har tre fast
anstäI1d.a lokalvård.are på d.eLtid ned en erarrmanlagd.
veckoarbetstid av 50rt tinrrnar. Den rrya rutinen börjad.e
fungera den 1 augusti 1975, I sa^uba^rrd med. d.enna över-
gång har f d. Röda Korslokalen vid. FastS-agsgatan tT-rggjorts oa 1111 onkläd.nings- och rastrun.
Tillsa$nans med. ESB Korted.ala har föreningen även und.er
d.etta verksa,nhetsår bedrivit lekskoleverksa"nhet för ned-
lernmars bam i åId.ern 5-7 &r, Und.er vårterninen var en
e:r:upp meö. 22 barn i verksanhet ooh und.er höetterninen
d.eltog 16 barn.
Traditionell julfest för nedlemmars barn i ålderrr )-10år a.nord.nad.es den 12 januarL 1975. Ett 6O-taf barn del-
tog i festligheten.
Det av föregåend.e årsstänna till styrelsen Iåi.nnacle upp-
draget att undersöka fönrtsättningarna för att få en
gångväg från vårt onråde tilI Poetterrassen vid. Korte-
dala Torg har fu1lföIjts. På styrelsens förslag bl_ev
fråga.n förenå1 för notion tiII Göteborgs kommunfullmäk-
tige genom en av föreningens med.lernmar. De konnunala
nynd.igheterna ställd.e sig välvilliga tilL förslaget,
nen underströk att d.et saknad.es ekonomiska nöjligheter
att snabbt genonföra förslaget. Då kornmr:nfullnäktige
alutbehand"lad.e ärendet i d.ecenber 1975 föIjdes emeller-
tid. d.et ansvariga, konanrnalråd.etE förs1ag, vilket irrne-
bar att nan becLönd.e projektet så angeläget, att full-
näktige uppd.rog åt gatunåi^nnd.en att pröva on inte gång-
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väg:en kund.e utbyggas reda.n un<ier 1976. Styrelsen kom-
ner att bevaka ärend.et.

L ägenhe LsöverI åt eI s er

Und.er året har 27 Iäeenhetsöverlåtelser skettr varav
två genon onflyttningar inon föreningen.

Årsavgifter

Årsavgifter och hyror har unöer året uttagits roed
2,175.{{! kronor. I{ärti}l kommer avgifter och hyror
för bituppställningsplatser med 14r.683 kronor. Ärs-
avgifterna uppräknades med. 8 y'" *än den 1 juni 1975.

Ekononi

Efterföljande resultat- och bal-a^nsräkning ger besked
om föreningens ekonomiska ställning vid verksatnhets-
årets utgång. Son fra,ngår av redovisningen är d.en eko-
nomiska ställningen god,

Föreningens fastigheter är taxerad.e ti1l 16.290.000
kronor enligt 1)lJ &rs taxering.
tr'astigheterraa ocb j.nventarienra är bra^nd.försäkrad.e
ti11 6r,260.000 kronor. Tra]rtorn är försäkrad. i sär-
skilo crdning.
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Resul-taträkning lör tiden _I975-01-0I -_ ]!J5-_I2-3t-
]NTÄKT'ER

Ar;avgif'er och hyror
Garagehyror
P:nkcninoqnl:tsh__-o_r-- _..yror
Drniz^n j 

--^-',. am i r :rzo r' F ionrar Ns! rrIts>ouLUlt/o_ovå-a LcI

Räntor
Rän tebidrag
Diver -e in--äk ter, neparar ioner
Diverse intäkter
Fr it id sverk samher en

KOSTNADER

Räntor
K:ni r: lkoqFn:don n:nnranrn:l
Skat t er
Avskn:vli ro F:q'iuher : iner-* " ,'',,6

" garage
" inventarier
" skyddsrum
FarFntnoq2\/o: -_ -_ -__-"ö"
r'li^-+-'i+ + - ----1 r, ^r()rilrr'lLLSdvgaroer
Underhå I I av fast ighet
Avg överfört från fond för
\/ttFA ,rnianhå1 l

Underhål-l av hissar
-,-I Li^---'.^-

orl L slrrlolltoSBriallg
r^F\1Vr'-d

Sociaia kostnader
Löner
Arvoden
Centrara lörval rn ingsko>rnader
Hyre sförluster
Brän sl- eko stnader
\/:J tan:rro i€ron
JAan: { | n. noca\rd. ftef
Sotn inoq:\/oi ften- - '__-'-ö_--
F. l :rzo i ftcn

Diverse omkostnader
Frit idsverksamhe r
AVSÄTTI,iI I..IGAR

Fond för inre undernått
lt It rrtl r.e ll

J .^_ 
-

År'et s nettovinst

Kronor 2.40f .602:55 Kronor 2.3C9.418 :6 0

r975

2 . 17 5.449: --
83.343: --
50. 534: 50
9.304:70

50.449; --
22.307:--
5.153:35

-: --
4.562: --

2.)t]8.357: --
35.638: --
46 .719 z --

9.030:45
45.692: --

-: --
9.3C9: l5

28.353: --
5.750:--

I 974

amorrer].ng

860.25r:
6L.782t
E2.7522

150.200:
30.000:

a tran.a. aLV '

l7 . 000:
"7 '7?1.

63.170:

294 .7 i9:
10.030:

57

::

::
i0

15
ir trAJ

,_?

CY

;;
60
05

45
68
98

3a9.291 :65
5E.465:55

144.349: *-
30. C00: --
'I n qtq.l n

17 ann. --
1.73i:--

63 .17 0: --
L82.142:82

-: --
26.240:85
4.334

13.465
32.502

t-23. C83
5.265

44.049

t_70.306
l4?.158

59.522
1.050

64 .454
2r.235

o (?n

442 .242:6a

147.502:85

I .746
I5 . 67 5
39.868

I59. 067
5.285

49.746
896

206 .223
88.9I2
52. 048
4.692

5C

l5

:1

15
95
2,)
95
75
65
55

48.808:
22.254:

5.998 :

119.200:
-:

II9.20O: --
20.000:37 I ?O 

'an. 
1?

268:40

Kronor 2.401.602:55 Kronor 2.309.4f8 :60



TILLGÅNGAR

Anl-äggn ing st il-I gån gar
F: et i shct
A---9,-. ..::'^r^-.i - ^r-Avgar varoem]-nsKn]-ng
Garage
Avgår värdeminskning

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder
Diverse skulder"
Skatteskuld
Fond för inre undernått
r-^+ l----'!-1
-LBe L Kd.P r Ld r
Cn'rn.f:\lm'€+ör

Arro an'rn.-lr.'- FÄr ^- 
q l,i I i^

^vE B! UrruovB r u| v>olu ro!1

nr 66 och lokal nr lOOl-
tll en^et tt^nai^n-

Fond för vitne rrnderhåii

Balansräknine l-97 5-f 2-3f

L975 L974

Qlrrrrld crr rm

Inventar ier
^-+^---*l'-{----'--n rr LcrlrlqrrroBBrl rrrts

O . '.HSB: s Äterköpsfond
Andelar i främmande fönetas-- - --ö
A--'-i++--' -^- * -' t I ^oumsar rnr_ngs r aargangar
l)r'verselondn r- r
AVraKnlng med HSlJ ( KassaDenatlnrng.)

l-4.900.000: --
2. r89.l-37 :98

ö/z.uuu:--
282.000 t --

Kronor

1.359.678 : --

2 9. 340: --

268 :40
268 :40

O:--

Kronor

L2 .7 L0 .862 : 02

590.000: --
27 . 000: --

,L:--
1:--

Äar 2Jr( ' --

lO0: --

2.563:75
504.598:55

13.895 .47It32

Ll.549.162:02

228 .50A :

14.900.000: *-
2.038.937 : --

872.000: --
252.000: --

12.t6L.063: --

620.000: --
44 .0OO: --

L: --
l: --

56.322: --
100: --

12.859:05
592.53I:lC

Kronor 14. rEO .977 :L5

LI.709.363: --

229. L00: --
16.794:--

398. E28: --
L3 .192

418.628

330.338
30.554

32+ .491

f.359.678 : --

29.340: --i;
L5

330.338:--
30.285:75

lr?a n An. --

268:4C
Vinst å föreningens verksamhet
Vinst enl- baf r.äkn 1974-12-31-
^--- ----'l++- +-'r r disnosi-ionsfoncnvB qv-qLLII Lafl uaJUvör-rvrrö+ulr

Kvarstående vinst från 1974
Ärets nettovinst

0:--
0: --

STÄLLDA PANTER

Fast ighet sinteckn
Lånsivare och HSB

ANSVARSFöRB I}IDELSER
Arrcil äan

13. E95 .47L:32 Kronor L4 .186 .977 :15

Kronor 13.778 .300; --

Långfristiga skulder
Tntcrkninosl ån

fahoro
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Eften

var"ken

REVI S IONSBERÄTTELSE

för
HSB : s Bogtadsqätt sjd.rening_5li4ell i lGqlgb_org

Undentecknade, som utsetts att granska föreningens räkenskaper samt

styrelsens förvaltning unden räkenskapsånet 1975

får hår'ned över vår gnanskning avge följande berättelse.

Fön fullgörandet av vårt uppdnag har vi tagit del av räkenskapen,

styrelsens årsnedovisning, pnotokoll och andna handlingar, som lämnan

upplysning orn föreningens ekonomi oeh styr.elsens förvaltning"

Räkenskaperna som detaljgranskats är fönda med god ordning.

De i styr"elsens ånsredovisnlng intagna resultat- samt balansr.åkningar.Råå

slutande på nespektive knonor 2. 401. 602 : 55 och kr,onor 13 . 895 .47I: 32

övenensstårnmer med föneningens böcker.

Då vår g:ranskning icke givit anledning ti1l anmänkning i avseende å de

ti1l oss överlåirnnade redovisningshandlinganna, föneningens bokföring
e1ler inventeningen av dess tillgångan €llen etjest betnåffande förvaft-
ningen av föreningens angelägenheter, titlstynken vi,

a t t balansräkningen pen den 31 decemben 1975 faststålles,

styrelseledamöterna beviljas ansvarsfr^ihet fön för'valtningen fön
den tid årsnedovisningen omfattar samt

ianspnåktagande av fondmedef med kr"onor" 14?.502;RS fänaliosar

vinst ellen för"lust.

Götebong 19?6-02:19 )
'- / .^1/ ,/r -

.42,{sL ( ( ( *'L-1_
'!*.t 

f.. ...... ...
Av HSB:E Riksfönbunds Revisions-
bynå fonordnad nevisor.

nev1sol.



Var med
och bestäm i HSB

T
a'"

:ir
itl:i:,l: ..

.ltr,,'.
irll]ir.::


