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FOREN I NGSSTÄMMA

avhålles fredagen den lG november .|979 kl '19.00 i
A-salen, Forum, Kortedala Torq.

DAGORDN I NG

Val av ordförande att leda stämman 63n
Upprättande av f,örteckning över närvarande'medlemmar
var av två justerinssmänq *"}::WJn*_"'J-"'-" --.....-.. 6'ot a* Qfr.e4*e1-L\
Fråga om kallelse behörigen skett
Styrel sens redovi sningshand'l ingar
Revi sorernas berättel se

Faststäl I ande av bal ansräkni ngen

Fråga om ansvarsfri het för styr"el sen

Val av revisor och suppleant /aaz

Beslut om förenjngens vinst el'ler förlus
balansräkningen #
Fråga om arvode n/ Stac,' - a/qh/ 5hz^4*uVal av styre'lseledamöter och suppleanter - / )--/rt---*-.

LEIP S -
t06u AL K

FtIgr99ttigt va1 av fuilmäktige med suppleantetiII HSB

Val av valberedning
0vriga anmälda frågor

Efter stämman bjuder föreningen på landgång och ö.1 eller läsk
samt kaffe.
Sånggruppen Tre profiler medverkar med underhå'l1ning, för dans_
musiken svarar 0ve Lundgrens kvartett.
Bland deltagarna gratisutlottas konst.
Anmälan om deltagande i stämman Ltir göras senast den 6 november
1979 genom att utlämnat anmälningskort ifylles och nedlägges i
förtroendemannens brevl åda, Fastl agsgatan 33.

HSBs BOSTADSRATTSFORENING KRONETI GUTIBORG

Styrel sen

,re7{x'*e-

zavl /9r77p5.
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i&R ?Ilin'i 1 Jutr 19?e - 30 JU'l{r 1979

S *rrra'l q av v.t !v*sv

Supplea^nter har varit Sven Carlssonr Sulo Söd,esströn och

F.oti sörjesson. ZRe-
Fr o s innevarande verksa::lhetsår irar l<onmunen ingen repre-
sentant i styrelsen.
Yid årsstäsnsn 1979 stär StiC Johnsson och Lennart iohans-
son sa.Ert supplea.nten RoLf 3örjesson i tur att avgå.

Revisorer

Revisorer har varit Sengt Johanssos mecl Elis Eurtig sort su-?1-)-

1eant, vald.a av föreningen, lI$3: s Rilisförbuncls J'evisionsbyrå
sä.at Ånd.ers Ånåerberg ned ålr1and. L*arsson son suxpleant, rf,t-
seåd.a av Götebor6s komatun.

Siffergraaskningen har utförts av Roy Olssons ;Levisionsbyrå :13.

&r1laii,kt:ise

Föreningens representsnter i HS3: s fullinäktige har varit Stig
Jobnsson cch tennart lrunåberg rsed Hans iirj.cson och Sulo Söd.er*
ström son supFLeanter,

Fritj.Äskosmitt$

Sors fritid.skonnittd inon föreningen har fungerat Sven iarls*
sen, ord.förand.e, Kerstin Johansson, Rolf Bbrjesson, ilisabeth
*sterberg och Bertil Olsson.

VaJ-bered,aing

Yalbereöningen har utgjorts av ],eif Simoasson, Ingvar iiarls*
son ogh Irars Larseon.

0
-^dL A I'örening:ens styrelse har und.er verksa^rahetsi'-ret utgjcrts av

.af/"- !/ft-Stie J?hlrssgp, ordföFa&4e. Eans .clricson, vice orrifJrande
V Lennart Lund-berg, sekreterare sa.nt lennart iohansson cch Z€<

/ Erik Sjöberge d.en seaare av Hs3 i G@resen-
ta^::t.
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Förtroend.eman

Lennart Johansson i:.ar und,er riret tjåinstgjort sor: lörtroenrienen.

;lnstä}ld. personal

R,une Sergstrand. oeh Sven .*orsberg har varit anstå.lid.a so= iaii-
tigi:etsskötare. Eelena Ånteroinen, Ul1a i,Tilsson och :,sta -:et*
hinen har haft anstäIlning son lokalvård.are.

Sanna;rträd.en

öråinarie föreningsstl*u.a höI1s den 2{. nove::iber "t}lr: ': -.-salen
på Fortrm vid liortedala torg;.
Styralsen l:.ar und.er verksa^nhetsåret ]raft 1 1,::otoiroilfliri.a
sa;iläanträd.en.

3örvaltning

Stad.geenlig besiktning av föreningens fastigheter har föret,a;its
unåer verksanhetsåret.
På grrnd. av vattengenomträngning har taken på Block 1 ocl:: ? be-
lagts neå pLåt under året, Efter anbudsglvning antogs By6'gp:ro-
d"uktion Ä3 som entreprenör. liostnaden har uppgått tiI} 112 C00
kronor.
Efter fi.lägg'a,nd.e av läasstyrelsens försvarsenhet har styrelsen
låtit iord.n:iagställa skq'd,d.srrunmen i sa.ntliga fastighei;er. ::r-
betena, son utfcrrts av Äke Sveassons Syggaaåsfirma, ril sl-utbe-
siktigad.e oeb Sodkända. Eostnaåen uppgick til1 11 iOO kronor.
I'1ålningsbättring av fönstren i 31ock 2 bar utförts iilI en
ilostnad aY oa 20 000 kronor.
So:n frangått av tidi.gare förva"ltningsberättelser nar föraning-
en a^nsökt on bid.rag och Iåa för niljöförbättrande åtgarder in-
oie orarådet. Arbetena åir nu avslutade, vilket in:reburit att ora*
råd.et har utrustats eed. ett stort a.ntal lekplatser, avsedd.a
att använåas av båd.e nind.re och större barn. Sittgrupper har
utplacerats såvä1" i anslutniag til1 lekplatserna sosr på anCra
iåi.npliga stälIen inom onråd.et. 5'ritidsanlå6gningen, son är be-
Iågen i SLock 3, innehäler motionsru.&!, avl;oppij-ngsn:-n och
bastu. Ärbetena har utförts av torsland.a llntreprenad å3 sant
Åke Svenssons Syggnad,sfi:ma. Hostnad.erna ftjr arbetena sar;rt ut-
rmstaing av lokalen har uppgått tiIl 416 !00 kronor. 3örening*
en har av Sosta.d.sstyrelsen beviljats bidrag nea 195 0OO j-rronor
saret ett 20-årig:b a^norteringslån sed sanna-Uetopffi
varit utlåinnade för anbud.sgivning och utfiirts till fasta priser.
let är styrelsens förhoppning att de miljöförbättringar son nu
är fcjwerkli6ad.e ska vinaa neålemmarnas uppskattning och d-äri*
genoua bidra tiIl en ökaå sa^nhörigbet bland d.e boend.e på },.rönet.
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För att vårståd.a föreningens rnark oeh angrelnsanåe o;arird.en
samlaåes ett 50-ta1 personer d.en g naj.
Styrelsen har tillsa$nans meil gra.::nföreningarna H53 iiorte-
dala och Riksbyggens i:ostad"sråittsförening ti1lståili Gcte.-
bor6s konmunstyrelse en skrivelse ned. begåran om .rraftiui Ia
åtgliråer för att f*rbättra ord:iin.gen på och onliring l-orte-
d.ala torg.
Fcr att stirnulera ned.le::urarna att spara energi ocir i.:.rrned
oek-så begrrinsa kostnad.sökningarna, har styrelsen viå två
tillfällen åistribuerat brosci"iyrer från Jnargisparko;=irittdn.
Samtiiga toaletter har justerats för att säirrl:a vattenai,t;;ånrl-
en vid spolning. tsesparingseffekten beräknas bli cirka ]0 ;5.

Yä:mesystenet har justerats sfr att tenperaturen inomhlLs "rl!r-
der d.agtid naxineras till 20 grader.

Fri iid.sverksanheten

Fritid.skournittdn har försslkt stinulera föreninffens med.le=:rar
att d.elta i olika fritid.saktiviteter.
Två stud"iecirklar har genonförts, tryi i bostad.srä.ttsf{,rening*
en" och 'tFla.nlskvävnad.ir. Cirklaraa har genonförts i föreiring*
ens 1okaler.
I sena.rbete rned HSB Korted.ala har förenlngen bed.rivit 1ei:*
s!:olevorksa;ahet för neålerinars banr i ålåerr 1-7 &r. 1{ bar::.
har d.eltagit såväl höst- som vårtemin.
Trad.itionell" julfest för barn i ålder.n j-1O &r har anordnats
ned. ett 4CI-tal deltag:are.

L ägenrre t s överl åt eI s er

Under året har 40 låsenhetsöverlåtelser ägt rrua. varav fen
genom onflyttningax inon föreningen.

;iLrsavgif,ter

å::savgifter för bostäd.er och 1cli.aler har und.er året uttagits
ned. 2 9A6 49, kronor. äärtilI komner avgifter och h;'ror för
biluppställn-ingsplatser med. 1 88 692 kronor.
}en betydeLsefulia f,råga.n on hur nycket föreningen sira betala
i toeträttsavgä}d har avgjorts und.er året av Göteborgs rrings-
rätt. Göteborgs konmrrn had.e yrkat att avgiften, som faststr"ll-
des 195S tilf 5, 0O0 kronor, sknlle höjas till 182 000 kronor,
Tingsrätten prövade ärend.et och biföll helt komnunens ;rricand.e,
let nya kontraktet har en löptid på 10 år.
lå gmnd. av bl a den kraftiga l".ostnadsstegringea för tomt:::rar1i-
en har styrelsen funnj.t det aöd.v:lndigt att från den 1 januari
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1979 b'öaa hyrorna ned, 12 t{. Ävgifterna för lokaler och bi}-
uppställningsplatser höjdes den 1 oktober 1978 taeå saiffna
procenttal,

, ononi

Efterföljand.e resultat- och bala.nsräkning ger beslieå on fire^
ningens ekononiska stäIlning vid verksa.mhetsårets ut6ång.
jrv red.ovisningen framgår att avsättning tili fond. för inre
und"erhå1I har skett i vanlig ordning. lärernot l:ar i i:rei;s
bokslut inte skett någon avsåttning tiI1 fond- för yttre und.er-
hå11, från vilken i stället skett ett uttag neå kronor
41 62er 66, Föreningen har esellertid förskotterat entrep:e-
nörerna ned. 1Bl 0O0 kronor för utförda niljöförbi:ittringar i
våintarn på Bostad.sstyrelsens lån och bid.rag' vil]:a inte har
utbetalats före verksa^ahetsårets ut6ång.
Föreningens fastigheter ä.r taxerade till 16 290 00C i:ronor.
Fastigheterna och inventarierna är fu11värd.esförsi:.-rrad.e.
Traktorn är försäkrad i särskiId. ord"ning.



HSB:s Bostadsråttsför'€nins Krönet i Götebons

Resul-taträknine för tiden 1978-07-01 - t_979,06-30

INTÄKTER
T-.''.-.Ärsavg]-rten
Bostäden
Hvror
Lokaler
Ganage
B ituppstä Iln ingsp lats er
Diverse a*tf14ryu,
Räntebidnag
Ränteintäktera-_-:----uvrl_qt
5ffise intäkter
" fönval-tningsintäkten
Kursavgifter
Parkeringsautomatavg ift er
KOSTNADER

ffistr.ad.r
Tomträttsavgä1d
FöreningsavgäId
Värmeavgä1d
Räntor
Avskrivning fastighet

fasadbeklädnad
ganage
maskiner och inventarier

UndenhåIlskostnader
Mark Iöpande
" periodiskt
Byggnader löpandet' periodiskt
Maskiner och inventarier
Hissar
Avgår dispone::at ur fond för yttr"e undenhåll
Dni-ftskostnader
Löner
Arvoden förtnoendevalda
Personfönsäkningspnemier
Diverse personalkostnader
Fö::valtningsarvode
Diverse tjänster
Materia-l-kostnad för fastiehetsskötsel-
Hynor
Porton, frakter- och tele
Sak f ör.säkningsprern ier
Skatten
Kennal-lnl.ns
Bränsl-e
Vatten
rf

iii.:-u*,runksanhet
Fö::eningsavgifter
Outhyrda objekt
Diver se förval-tningskostnader'
Resul-tat för.e av:!!!g!gggg
-_=:-:-----åvsattnlngar
Fond för in::e undenhåll

/6,543,--q 3,225,__
,y5,L00,--

,?,13 . 566 ,85

/r54.845,--
,77 .733,_-
,/95,162,r3

e 849.433,--
,vL60. o0o , --
4 6,000,--
930 "000,--
9L.370.---

7I2.920,65
A/ 4,757 ,Is

z 6L.479 ,70
u365.686,15

d5,879,25
,7r9,924,63

./. dlJ_,323Åg-

0 254.004 ,93
ry 8.275 r--

u 94 .391 , *-
,/ 2.L26 ,75

,r' 53 ,800 , -_
.],9 . 996 ,05

7 22 .630 ,20
o 845 ,--

d5.217 ,8r
e34,528,--
/38 .281,*-
d75.842,--

a, 308 ,632,29
2275.893,15
d L2L.729 ,20

,/7 .797 ,80
/20.L28,--

o/2.41_5 rq0
.41 It+.072.40g-+

u 2,872.279 ,96

/e+.2Ls,92
u1"r7.o86,67
/64,038,95
JZ 4,883,-- o/B ,086. 504 r 40

,.> 8.524 t--g7 3 ,644 ,7 3

c 28.394,85

a,L304.543,l-3

qy 423 .018 , B7

r<RoNoR M 0.--Redovisat resrrI tat



Balansräknine 1"9 79-06- 30

TILLGÅNGAR
GsäGE?stirteånear
HSB i awåkning
Avgifts- och hyresfordringar
Inter:irnsfordningar
Diverse fondr.ingar
Anläggq in gs t i1lgångar:
Andelar
Lån till återköpsfonden
Maskiner och inventarien
, / . vändeminskning
Skyddsr um
Fasadbeklädnad
, / . vänderninskning
Antennanläggning
Garage
, / , vär.deminsknins
Byggnader
./. värdeminskning

dlo .593,--
c770 Å%_

ryL20.000 , --
e_Ooo,-:

9872.000 , --
ry38T000,-:

714. 900 .000 , --
32,754.000.--

s 842.483,54
q6.843,I5

g 65 ,704 ,23
,3"200.--

ertoo,__
960,345,--

1 --
/ L,-'

108 .000 , --
cy'L t__

485 .000 , --

t_2 .146 .000 , --

?9I5.23O,92

12 .799.448. --

13.714.678
SKULDER
Gffistiga skutder
Leverantö::skulder
Förskottsbetalda avgifter och hyror"
Upplupna näntor"
övniga kortfristiga skulder
Lånefristiea skul-der
Inteckningstån
Resenveningar för fastighetsundenhål_I
Fond för inne underhåI]-
tr , Yttre tt

f^^+ l--^.'+-ilBs L 
^oPJ 

Ld_L

Gnundavgifter
Avg grundavgift för. osåtd 1äg
nn 66 och l-okal nr" l-001-
Dispos it ions fond
Redovisat nesultat

ry L04.04f, B2
4202.990 ,30
a 2I4.900,--
{-Co.-$-e.{. 612 . +00 ,12

ZLL 0 53 .469 ,26

?+sg.4t9,-=
228.233,93 687.652,93

t. 330 . 338 , *-
d 30 .8t_8,6l_

I. 36I .1s6 61

KRONoR 13 .778.300.--

KRONOR 15 .466 . --

n]-ng.

Av HSB:s Riksförbunds Revisions-
byrå fönordnad nevisor:

CI,L,359.678,--

s29.340

summa skulder och eget kaoital- KRONOR 13.714.6Jg,g2_
{.t

STÄLLDA PANTER
Fastighetsinteckninga:: tilI långivane och HSB Göteborg

ANSVARSFöRBINDELSER
Avsäl-der

isionsberätte 79-10-01



45.

ryg_tsq, till- r€sultgt- ,oclt balenet4kninre

Magkiner och inventanier avsk:live med belopp motsvarande
årets anskaf,fning.

Ganage avskrivs enligt 30'årig plan.

Fasadbeklädnad avskr:ivs enligt 20-årig ptan.

Byggnadenna är bokfönda till anskaffningsvärdet och vände-
minskning sken år"Iigen ned belopp notsvarande amor"teringar
på inteckni-ngslånen.
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Könet

REVISIONSBERÄTTELSE

för:
HSB: s Bostadsr"ättsfönening K:rönet i Götebong

Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens
€Ä-,'=r+nin- €Är nikanqk:nqånot I978-07-01 - 1979-06-30.lvl vqr LrMrå r vt ! ur\srror\qy

Räkenskaperna som detaljgranskats än förda med god ordning.

Revisionen ger icke anledning till anmänkning mot redovisnings-

handlingarna, näkenskaperna, inventeringen av tillgångarna eller
al ia<t mni €Ämr:ltninocng!lg-L lrrvL !vr vu!

vi til I stvrker att för'eninssstämman

faststäIler den av styrelsen framlagda balansräkningen per den

30 juni 1979,

bevilian stvrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tid års-

redovisningen omfattar.

Vinst elfer förlust föreligger ej.

197 9- l0- 01

Av HSB: s Riksförbunds Revisions-
byrå förordnad revisor

GÄtal-'nno

gen vald revison
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Ordlista

Förvaltnin gsberättelse

Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verk-

samheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhets-

berättelse, styrelseberättelse). Övriga delar av årsredovis-

ningen är resultaträkning och balansräkning' som i siffror

visar verksamheten. Förvaltningsberättelsen talar om vilka

som haft uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak

förekommit samt redovisar en del fakta om antalet

anställda, taxeringsvärden, försäkringsvärden m m'

Resultaträkning
Resultaträkningen visar föreningens samtliga intäkter och

kostnader för verksamhetsåret. De största kostnaderna är

oftast ränte-, värme-, vatten- och underhållskostnader'

Bland kostnaderna finns också poster som ej motsvarats

av utbetalningar under året, t ex värdeminskning på

inventarier eller avsättningar till fonder' Om kostnaderna

är större än intäkterna blir årets resultat förlust' I annat

fall blir resultatet vinst, som skall användas enligt för-

eningsstämmans beslut. Om verksamheten medfört förlust

kan denna täckas genom disposition av fondmedel

(sparade pengar) eller också balanseras dvs överföras till
det följande året.

Balansräkning
Balansräkningen visar å ena sidan de materiella tillgångar

som föreningen ägde vid verksamhetsårets utgång i form

av fastigheter, inventarier o dyl samt likvida medel

(kontanter). Balansräkningens andra sida visar föreningens

lån och skulder samt egna kapital som fanns vid årsskiftet'

Till skulderna räknas fond för inre underhåll (med-

lemmarnas pengar). Det resultat i form av överskott

(vinst) eller underskott (förlust) som resultaträkningen

visar blir i balansräkningen en post som svarar mot

skillnaden mellan å ena sidan de materiella tillgångarna

och de likvida medlen samt å andra sidan summan av

lånat och eget kapital och utgör förändringen i förening-

ens förmögenhet eller egna kapital.

Omsättningstillgångar
Med omsättningstillgångar menas andra tillgångar än

anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar kan i all-

mänhet omvandlas till reda pengar inom ett år'

Anläggnin gstillgångar

Med anläggningstillgångar menas tillgångar som är av-

sedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste

anläggningstillgången är föreningens fastighet med mark

och byggnader.

Kortfristiga skulder
Skulder som föreningen måste betala senast inom ett år'

Långfristiga skulder
Skulder som föreningen skall betala först efter ett eller

flera år, ofta enligt särskild amorteringsplan.

HSB i avräkning
Behållningen på detta konto utgör föreningens kassamedel

som förvaltas av HSB. HSB betalar ränta till bostads-

rättsföreningen på dessa Pengar.

Likvirla rnedel
Kontanter och andra tillgångar som snabbt kan omvand

las till pengar, såsom t ex HSB:s avräkning'

Likviditet
Med föreningens likviditet menas dess förmåga att betala

sina skulder i rätt tid. HSB:s avräkning'bör svara mot

summan av kortfristiga skulder.

Ställda panter
Avser i föreningens fall de säkerheter, pantbrev/fastig-
hetsinteckningar, som lämnats som säkerhet för erhållna
lån.

Ansvarsförbindelser
Åtagande för föreningen vilka ej bokats såsom kort- eller'
långfristig skuld. Kan vara borgensförbindelser eller

avtalsenligt åtagande, som avgälder.

Fond för yttre underhåll
Enligt stadgarna skall årligen avsättas ett belopp mot-

svarande minst 0,3 4o av byggnadskostnaden för förening-

ens hus till en fond för yttre underhåIl. De så ihopsam-

lade medlen skall nyttjas för kommande större

underhållsarbeten.

Fond för inre underhåll
Enligt stadgarna skall årligen till denna fond avsättas ett

belopp motsvarande minst 0,3 7o av byggnadskostnaden

för föreningens hus. I äldre föreningar är dock denna

procentsats otillräcklig, varför ofta högre avsättningar

måste göras. Fondbeloppet enligt balansräkningen

utvisar den sammanlagda behållningen av samtliga

bostadsrätters tillgodohavanden. Specifikation av fondens

fördelning på respektive lägenhet finns på HSB-kontoret
och hos vicevärden.

Värdeminskning fastighet
Kontot redovisar den totala (under årens lopp) avskriv-

ningen av föreningens fastighet på grund av ålder och

nyttjande. Som plan för avskrivningen har använts

amorteringsplanen för föreningens lån för fastighets-

finansiering (årets avskrivning=51.1t amortering).

Föreningsavgäld
För att tillgodose erforderlig kapitalbildning inom HSB-

föreningen skall bostadsrättsföreningen erlägga avgäld

enligt bestämmelse i stadgarna. Avgälden utgår med

2,5 4o av byggnadskostnaden för föreningens hus och

erläggs under en tjugoårsperiod. Ännu ej erlagd avgäld

redovisas under ansvarsförbindelser.
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