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H S B:s Bostadsrättsförening Krönet
41512 GOTEtsORG

FöRENINGSST;iMMA

avhålles Fredagen den 25 Mars I97l kI 19.00

i A-salen, Forum, Kortedala Torg.

Revisorernas berätte lse
Faststäl1ande av balansräkningen

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut om föreningens vinst enligt bal.ansräkningen

Fråga om arvoden

Val av styrelseledamöter oeh suppleanter
Va1 av revisor och suppleant

Erfordeligt va1 av fullmäktige med suppleanter

DAGORDNING r i, *fD

1' Va1 av ordförande att leda stämman bn%{ldA't!^'gl\l

.{ Upprättande av förteckning över närvarande med}amnpr ^ . i)

y. Val av två jusreringsmän Cp&*'"-W\eL'*lw*u<w" 'la \l
/. Fråga om ka1lelse behörigen skett

f Styrelsens redovisningshandlingar

9.

P.
P
ry
w.
1')

IJ.
ri11 HSB.

14. Fråga om stadgeändringar

15. övriga anmälda frågor

Efter stärnrnan bjuder föreningen på landgång och ö1 eller läsk
samt kaffe.
Sånggruppen ö-barna medverkar med underhållning, för dansmusiken

svarar Gunvor Johanssons trio.
B1and dettagarna gratisutlottas konst.
Anmälan om deltagande i stämman bör göras senast den 15 Mars 1977

genom att utlämnat anmälningskort ifylles och nedlägges i för-
troendemannens brevlåda, Fastlagsgatan 33.

HSB: S BOSTADSMTTSFöRENING KR,öNET .

S tyrels en



H S B:s Bostadsrättsförening Krönet
41512 GOTEBORG

samt suppleanten Berti'l Hed:Effi*
Revi sorer

F ö R VA1. T N I N G S B E IT ;i T T E I,S E

FöR HSn: s BoSTADSRÄTTSFöRI]NI}iG KRÖNTT ÅN I gTO

Styrelse

Föreningens styrelse har under året utgjorts av Stig Johnsson,
ordförande, Hans Ericson, vice o.rcif'örande, Lennart Lundberg,
sekreterare Sarnt Lennart Johansson ceh llans Hansson, den senare
av HSB i Göteborg utsedd representant.
Suppleanter har varit Sulo Söderström, Berti,l Hed och Sven Carls-
son.

Stlg llammar har varit komrnunens rerrnoqonisnf

Vid årsstämma.n 1977 står ig Johnsson och Lennart Johansson
u i at L av,så .-

^,P,6r PÄoEscö

Sorn revisorer har fungerat Bengt Johanssonr vald av föreningen,
AndersAnderberg,utsäaaavffiRoyOIsson,förord-
nad av HSB:s Riksförbunds revisionsbyrå.
Suppleanter har varit Blis Hur*'" "^.r.{ ^" 'öreningen, och Erland
r,arsson. utsedd av romfrrEilå 

varu dv rt

Siffergranskni"ngen ha:: utförts av Roy 0Issons revisionsbyrå.

Ful1mäk t lge
För'eningens representanter I HSB:s fr:llmäktige har varit Stig
Johnsson och l,ennart Lundberg med Hans Er:"cson och Sulo Söder-
str'öm sr:m suppleanter.

Fri ti dskonnmi t td
Sorn fritidskomrnittd inon föreningen har fungerat Bertil l{ed,
ordförande, Sven Carlsson, Kerstin Joliiansson, Rolf Johnsson
och tJl1a Biir j esson.

Fö r t roendeman

Lennart Johansson har under året tjänstgjort som förtroendeman



H S B:s Bostadsrättsförening Krönet
41512 GöTEBORG

Anstä11d personal
Rune Bergstrand och sven Forsberg ha.r under året varit anställda
som fastJ.ghetsskötare. Helena Anteroinen, U11a Nllsson och Asta
Lethinen har haft anstä11ning som lokalvå::dare.

Sarnnan träden
Ordinarie föreningsstämra hölIs den 9 april 1976 i A-salen på
Forum vid Kortedala torg.
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden.

Balkongpartier på blocken 1, 2 och 7 tlar delvis klätts in ned
kopparplåt fUr att förhindra ytterligare sprickbildning och be-
tongras. Kostnaderna har uppgått t11I 45 000 kronor.
Parkeringsdäcket har under året be1:r5its med asfalt och parkerings-
platserna har uppmarkerats. nntrffiffiöi*ffiFäib-etäi var Svenska
Väg AB och kostnaden uppgick tiII 27 000 kronor.
Nedre delen av fasarlen på block 2 och affärsdelen har lagats
och nålats till en kostnad av 16 000 kronor.
Efter fasadrenoveringen 1975 har fönstren på gavlarna 1 samtliga
bloek under året målningsbättrats. Arbetet med erforderlig bätt-
ringsmåIning av fönstren kommer at t fortsätta under 1977 .

Den återvtrnningskampanj gälIande glas, plåt och pappersavfall,
som Göteborgs kommun bedrivit under några år har tyvärr upphört
under verksarnhetesåret. Under andra halvåret 1976 har föreningens
pappersavfall mottagits och forslats bort av en privat firna"
Detta har skett utan att föreningen förorsakats n&gon kostnad.
Den i föregående förvaltningsberättelse omnämnda gångvägen från
vårt område ti11 Postterrassen vid Kortedala torg har under året
färdigstälIts genorn komnunens försorg. Styrelsen konstaterar att
clet vid föreningens årsstärnna 1975 väckta förslaget om denna gång-
vä.g således har realiserats på ett bårle snabbt och bra sätt.
Genom skrivelse tilt Trafiknämnden i Göteborg har styrelsr::.r pfL-
tal-at clcn vid flera årsstänmor diskuterade trafik- och parkerlngs-
si tuatlonen på Fastla.gsga.tan. Styrelsens f örs1ag om stoppf örbud
på ga-tan har dock av niinnden länna.ts utan bifall genom beslut I
november 1976. Eftersom denna fråga urrder en följd av år har in-
tresserat många av f ör'enin6Eens med l emrnar v111 styrelsen här re-
dovisa, niimndens skä1 1 sin helhet:

"På gator med ren bosta<lsbebyggelsen där parkerlngsfrågan
lösts genom parkeringsanJ-äggnin6;ar på tontmark, tillämpas

ri

tafueen@besiktning av föreningens fastigheter har företagits
under året.



H S B:s Bostadsrättsförening Krönet
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genomgående parkering högst 5 minuter.
f samband med att begreppet parkeringsförbud 19?4 fick ny
innebörd ändrades pa.rl<eringsftirbud inom bostadsområde ti11
parkerlng högst 5 mlnuter. Avsikten rned åtgärden var att
ej minska tillgängligheten inonr områdena.
I oeh ned att rent parkeringsförbud enligt ovan skärpts
t111 att end,ast medge stannande för av- och påstignlng,
av- eller pål-astning av gods konmer förbud att stanna. i
fortsättningen a,tt använclas ytterst restriktivt. Stanna-
förbud anr'ändes 1 princlp endast på ae större trafikle-
derna. och på gatusträcker där stannanCe utgör ett direkt
hinder för frarnkonligheten och där behov att stanna ej
heller förellgger.
Fastlagsgatan i dess form erv återvändsgata ned förnodat
ringa inslag av främmande traflk avvlker på intet sätt
från clen normaltyp av bostadsgata där parkerlng 5 minu-
ter ti11ämpas. "

För att eftersträ.va en bättre övervaknlng av felparkeringar lnom
bostadsområdet har Catukontorets trafikövervakare varlt engage-
rade för detta ändanå.I sedan i rnaj nånad. Cenom att komrnunens
traflkvakter således konmer ti11 ornrådet ökar förutsättnlngarna
för effektivare övervakning av parkeringsöverträdelser på Fast-
la.gsga.tan.

Under senare delen av året har några medlemmar annält fönster-
skador av rätt ovanl"igt s1ag. Skadorna har uppstått när veder-
börande har tagl t isåjr fönstren för rengörlng. Härvid har det
yttre fön*stret Lossnat från sina infästningar och ra.nlat ned.
Förhållandet är anmält ti11 försäkringsbolaget Folksam och
stickprovsmässig undersökning konner att genonföras vid tJän-
11g väderlek under våren 1977. Styrelsen vi11 i detta sa.mman-
hang mana tt11 försiktighet när fönstren öppnas för rengöring.
Upprustning av lekplatserna lnom onrådet sant iordningsställan-
de av }okalen på Fastlagsgatan ?.7-29 till motions- och frltiils-
rum kan komma att tgångsättas under 1977. Under verksamhetsåret
har nämllgen föreningen beviljats Iån och bidrag för dessa ar-
be ten.
Tillsammans med IISR Kortedala har föreningen iiven under 1976
bedrlvi L lel<slroleverksa.mhet för rnedlemmars barn i ålderrr 3-7 ät,
Tradltionell julfest för nedlemmars barn i åldern 3-1O å.r an-
ordnades den 1 'l j anuari . Ett 6o-tal barn del tog.

Lägenhe tsöve :r1 åt e I se r
lJnder året har ?O lägenhetsöverlåtelser skett, varav två genorn
omflyttninga.r inom föreningen.

v
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Årsavgi fter
Årsavgifter octr hyror har under året uttagits ned 2 24g 65,
kronor. llärtjll komrner s.vgifter och hyror för biluppstäIt-
ningsplatser med lt? 527 kronor. Trots kostnadsökningar har
det va.ri t rnö j l igt att hål1a lä.genhe tshyrorna i nom förenlngen
oförändrade under året.

Ekonornl

Efterföljande resultat- ocli bala.nsräkning ger besked om före-
ningens ekonomlska ställning vid verksanhetsårets utgång. Som
framgår av redovisningen är den ekorromiska stälIningen god.
Föreningens fastigheter är taxerade tt1,+r16 29O 000 kronor.
Fastigheterna och lnventarierna är brnndförsäkrade till
t5 581 O0O kronor. Tra.ktorn är försiikrad i särskild ordnlns.

,T
IJtl'relsen fijreslår att årets vlrrpt, 1................:r,onor 264r46, överföres
tilI dispositionsfonden.



."t{
1f

Ire_.*=_ iA=t"d="ättrfö""" _t_-9glg!glg
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197 6INTÄKTER

Ärsavgifter oclt hyror
Garagehynor
Pa r k er ,i n 3 s p1 at :::;L]y ror
Pankr=n i n' q:rrtomÄt:\/ r i Fr-on
Räntor
Ränteb idra13
Di,ver:,;e intåkt'er', rep<rr.:l ioner
Di.verse intäkter
Fniti dsverksamheten

Kr:onon

't'2.249.653:--
.YgI .532: --
,?56.092:--
,:?'9 .303:7 5

;,/ 4I.940: --
,7 64.7 93 : --

-: --
0/36.410:70

_ i?Zj-:at!:_

2.55+.059:45 Kronor 2.401.602:55

r-97 5

175.449:--
83.843: --
50.534:50
9.304:70

50.449: --
22.3A7

r, I q?

4 .562:

g=ry{s
Räntor
Kap i t.rlkos tnade r panrrcentnal
Skatter
Avskr r'vnin;; far;t i;;het = eirets amorter in;;
" ldrdgett inventanier
" skyddsrum
l vr slll.trö>qvSoIu
rPnm+"^'-.i++,- --, .': I l -1uril LI'd L L:.jdvJd-LCer

Underhåf I ;rv fast ighet
Av3 överf fr fond fi)r yttre underhåll-
Underhål1 av hissar
" antennanläggning
Försäkringspnem ier
Sociala kostnader
Löner
Arvoden
Centrala fönval cn ingskostnader
Hyresförlusten
Bränsleko stnader
Vattenavgifter
Ren hål_1n i nJSavt i f t er
Sotningsav3ift er
Elav3ifter
Diverse omkostnader
Frit idsverlcsamhet
AVSÄTTNIl'IGAR
Fond för inre unrlenfråftrf rr Yttre rl

Änets nettovin;;t'

C.7L9.2OO: --
A.55.502:85

,?865.422:69
P65.045:85
,+'/4.427:--

,1.r52.276:?6
,>'30.000:--
...1,t \ qq. qn

q4l .000: --
Cy"1 .7 33 : --

a 63.170: --
,V'2-0I.015:20

-: --
O'32.373:--
,2 +.zza: --

A L7 .370: --
&54.049:--

C L80.42L274
,12 5.900: --

056.095: --
Ll531i--

,7r92.753:35
CYL60 .523 :20

t2' J r . oLo.

-: --
.x'108.289:95

L? 22.166 : 4l
O 8 .32L:99

L74,702:85
264:46

I+Lt? .2Lt? i60
rJl-i-q?-'91

860.251:57
61.782:35
82 .152: --

150.200:98
30.000: --
3.520:10

17.000: --
7 .7 33: --

63.170:--

294.739:75
10.030:45
1.746:70

15.675:--
39.868: --

159.067 :69
5.285: --

49.746: --
896: --

206 .223:20
88.912:60
52.048:05
4.692:--

48.808:45
22.25\:68
5.998:98

119.200

2.554.059:45 KronorKronor
tj/

2.401.602:55
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Balansräkn inl 1976-12-31

ttt t,c:Äncnn 1975
Anlä;gn i nost iIL;ån;ar
F;t ish"t ,'Y L+ .900. O0O: --
Avgår värdeminskning p2.34I.414r24 12.558.585:76
Garage Affi 2 .0OO; -Avgår värderninskning C3I2.OO0:-- 560.000:--
Slcydds;rum 

- 

,? l_a. ooo: --
Ittvent.rr, i er' ,,v I: --
Antennanläggning ,', I: --
FiSB: s Ater.köpsfond ,?60 .345 : *-
Andelan j friimmande företag i?100:--
Om.:-,irJ-nin cr i llvrrJqL Lrr rrr).r c Lrr6älljilf

Diverse fordrin3ar UI"L23:75
Avnäknin3 med HSB (kassabehåtfnin:l}.' " cy jgO.780:

lsru{L'irdq_g\yr{rr
Inteckn ingslån 0/IL.3B6 " 885:76
Kortfr. i st iqa skul-der
Diverse skul-der
Skatteskuld
Fond fön inne underhått
U"!__l:egr_q4
Crundavg i fter
Avg grundavgift för osåld
J-äg nr 66 o lokal nr l0Ol_
Disposit ionrfond
Fond f ör yt [re under]råJ-l

?396.9r+0 r 05

A\rn-knr n ; ma/ Hgg (kassabehåIlnin;$' cy jgO. TS'OTEj"

{ Kronor_ 13.980.937:42
\ -------7-

SKULDE]{ OCI{ TGET KAPITAL \;-:-'-:

cL3.792
'J't+t+2 '163

29:_3Lr q_:_:-_ o1. 330.338

14.900.000: --
2. 189. 137 : 9B

872.000: --
282.000: --

Kronor

1.359.678: --

- :9€19.--:

197 5

12.7L0.862:02

590 .000: --
27.000: --

t: __

f:__
60.345: --

100: --

z.)oJ: /5
504.598:55

LI.549 .L62:02

228.500: --
L3 .7 92

418.628

1qr/30.554
t,.380.000

t5
330. 338
30.554

j2-4.497
Jlf+ å fönerrjn;en:: vcrkr;amhct
Arets nettovinst

Kronor 13.778"300:--

Kronon 13.895 ,47L:32

STÄLLDA PANTER
F.rsIi;hetsin.teckn
Iån*ivare och HSB

ANSVARSFöRI] INDELSLR
Avgälder

wfrä

i

tn ;tn 1 rl I

Göteborg

Kronor 30.932: --

.jt t
" t;. .t: -:a',.

' ( (t, r. .i.!,

,tr*l'ijirrt/tf



REVISIONSBERÄTTELSE

I egenskap av nevisonen i HSB:s Bostadsnättsfönening Knönet i Götebor:g
får vi avge följande berättelse för näkenskapsår"et l_976.

vi har gnanskat å::sr:edovisningen, tagit der av näkenskapen, pnotokoll
och andna handlingan, som lämnan upplysning om föreningens ekonomi och
för:valtning.

Räkenskapenna som detaljgranskats är" fönda med god ondning

I ånsnedovisningen intagna nesultat- och balansräkningan som slutan på

kronon 2.554.059:45 respeJctive k::onon t3. gB0 .g37 242

övenensstämmen med föneningens böcken.

Revisionen gen icke anledning till anmånkning mot redovisningshandling-
a:lna, näkenskaperna, inventeningen av ti11gånganna eLlen eljest mot
fönvaltningen.

Vi ti1lstynken att föneningsstämman

faststä1len balansnäkningen pen den 3l decemben l_976

beviljan stynelsens ledamöter ansvansfnihet fön den

7') Götebong LsiT-o/5O"l/- __ \ (,,-..,22,
gen vald revison

bynå fö:rondnad nevison

Av Götebongs kommun utsedd{nevisor"

l3qscqgI ,VL

tid år:snedovisningen
omfattan samt

disponera ånets vinst knonor- 264:46 enligt st]rnelsens fönsrag.



INFORMATION
1977-03-01

H S B:s Bostadsrättsförening Krönet
41512 GOTEBORG

Till medlemmarna i HSB:s brf Krönet

Meddelande angående hvreshöining

De inom föreningen gällande hyrorna har varil oförändrade i snart
två år. Med hänsyn till den allmänna kosLnadsutvecklingen lorcle
clet vara få föreningar och fastighelsägare som inle höit hvrorna
under denna tid.

Genom väsentligt ökade driftkostnader Lill följd av bl. a. höjc1a

kommunala taxor för valten, renhållning, el och värme. är del
nu nödvändigt atb även vår förening justerar hyrorna. Till taxe-
höjningarna kommer att reparationsbehoven ökar i takt med att
våra fastigheter blir äldre. St5,relsen har därför funniL det eI-
forderligt att fr, o.m. 1977:94-0f höja lägenhebshyrorna med 9 %.

För lokaler, garage och parkeringspiaLser kommer motsvarande
höjning atl ske då nuvarande kontraktstid löper ut, d. r,'. s. fr. o. m.
1 977 *1 0-01.

Styrelsen vill i detta Sammanhang framhalla, a|t föreningens loml-
rättsavtal med kommunen utlöper under 1978. Om de senaste aTens

tomträbtspolitik i Göteborg kommer afi bestå även i fortsäthringen
så blir föreningens tomträttsavgäld väsentligt höid. En h1'reshöjning
av detta skäl måste i så fall genomföras under nästa år'

Med hälsningar

HSB:S BOSTADSNÄ TTSNÖNENING KRöNET
Styrelsen
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Tid

n/edagen den z5 mars 1977 kl. 19.00

I Plats

A -cr I an Tlnr, 'mrr i,urL!r, rvr*,,, Koftcdala Torg. f'

Program

Ärsstänma. Efter stänman bjuder forenlngen på landgång och öt eller läsk
samt kaffe. Dessutom medverkar sånggruppen "öbarna" och Gurnzor Johanssons trio.
Bland deltagarna gratisutlottas konst. Dans.

Vem är det som bestämmer - egentligen - i bostadsrättsföreningen? Hur är det nu det ska fungera?

Bo med bostadsrätt - det är att bo till självköstnad med inflytande och demokrati. Alla som bor inom föreningen äger tillsammans sina
fastigheter. Därför ska alla bestämma.

Alla. Det är du och de andra medlemmarna i föreningen. På föreningsstämman, årsmötet i bostadsriittsföreningen, behandlas
föreningens ekonomi, verksamhet under året, medlemmarnas krav och önskemåI. Ett bostadsområde kan bli bättre och bättre. Till det
krävs medverkan av dem som bor där. De nya förslagen bör komma från medlemmar - och diskuteras av alla. Tillsammans.
Är det något du vill ändra på? Förbättra? Ta upp det på stämman. Sänd först in dina förslag skriftligt till styrelsen senast tio dagar före
stämman. Använd förslagstalongen. Alla bör vara med på stämman. Kan du som bostadsrättshavare inte vara med själv, fyll i

- fullmakten. Bevaka dina rättieheter! Välkommen!

-Fullmakt
Varje medlem har en röst. Medlem får inte utöva sin rösträtt genom ombud annat än genom äkta make(a) eller genom medlemmen
varaktigt samboende närstående.

(Denna blankett kan användas,i föreningar som antagit l97l års mönsterstadgar)

För

Namn (bostadsrättshavaren) I Bostadsrättsbevisets nummer

Bevittnas

Förslag
till bostadsrättsföreningens ordinarie föreningsstämma.

Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstiimma, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast tio
dagar före stämman.

(överlämnas till bostadsrättsföreningens styrelse eller vicevärd) Vänd!



Varmed
ochbestäm i HSB
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