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FöREA/lNGSSTÄMMA

avhÅ"LLe,s {nedagen den 19 novemben 1982 kL. 19.00 i
A-ta.I-zn, F ottum, Kontedala T ong,

DAGORONING

Va.L av onddönande att. .Leda 'stänvnan

Uppnätlande av [önLzetzwLng öven- nänvanande med,Lemman

Va.L av två ju,stenLng'smän

Fnåga om tza,L[-e,Lse behön Lgen 
^lzett

S tqne,Lt en's ttedo v i,s ningt hand.(ing an

Rev i's o zenna^t belät te,t,s z

Fa,st stä,(-(-ande av bobnsnälzning en

FnÅ"ga om an^vah 6h-LhQ-t. döt ttqnel,sen
5e's!-u.t om dilnewLnga-vLt vinat e,tt-zn- {önXuut en(igt
ba,bunähwLngen

Fnå"ga om anvoden

Va.L av .ttqne,Lse,Ledanöten oeh'supyil-eante)t

Va.L av nevison och tuytyil-eant,

En(odu,tigt va.L av [uUnäktige med 'supytl-zo,ntett tU,L HSB

Va,(- av va.(-bened.wLng

övn-Lga anniLLda dnÅgon-

E(ten 'stänman bjuden dön-ewLngen på .Landgång och öt- eLlen tii'stz
aant. had[e.
Unden-h.å,Uning, dan's"
Bla.nd de,Ltnganna gza.iltuLLo ttat lzo n'st.

Anmä.Lan om de.t-tngande i dtiitwrtan bött gönn,s Lenatt den 9 novembe-tt
1982 genon a.tt u.tlanynd anmi*wLngato,,Long idqlLe's och ned.Lägga-L i
dön-tno endemannen^ bnevLåda, Fa,stlagtgatan 33.

HSBa EOSIA0SRÄITSFöRENING KRöNET

7 GöTEBORG

Stqnel'sen
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FOR

FOR

FURVALT N I N GSBE RATTT LSE

HSB : S BOSTADSRÄTTSFOREN I NG KRO\ET

rrDEN 'l rulr 1981 - 50 uu nn

FöREN INGSSTAMMA

)ndinuie dfueninga,stiinma" höUÅ den 20 novembor 1981 i A-,sa'Len

på. Fonum vid Konteda,La. tong. Vid 'sämmqn vut 106 Lti-genhetort

nepte'sentl.ttode med 160 yte,tdonett. Genom 'stqneL'sen^ {ön,song t-U-l-

,stii,t-[-de,s ,santliga med.Lemmalt i decembel en ,Lefrpott om atiinman's

innzha.U. och be.sIut,

STYRELSE

FönewLngen's ,stgteL'se Lntt unden vettlzaanhzt'soaet utgiont's av

Stig John's,son, ond|önande, HqnÄ EnieÅon, vice ottd{önand.e,

Lennnlrt Lundbettg r'selzneteJla/Ler'samt LenvLaftt Jolnan's,son oeh

Enilz Sjöbettg, den 
^enilLe 

av HSB i Götebong ut'sedd terye^en-

tnytt,
Supp,Leantett hat vatit RoLd Böale's'son, A.t6 ö'stettbettg oelt

Gunnan Dane'sjö,

Vid ana,stiinman 1982 ,stia Han's Enic'son och Lennant Lundbetg

'sant AL( U,stenbettg och Gunnoa 0ane'siö i fui a.tt avgä.

Stqnelten hta unden vellz^anhet'soaet ha6t 11 yutotolzol'L{öndo"

.sanmanttt"itden.

Finmatzelzno,fte LLilL va)Lit Stig John's'son, Lennant Joha"n's'son

och LenvLoit Lundbelq,

REV I SORTR

Revi,son-en h.o,n vasui-.t Bengt Johant'son med E.(Lt Huntig 60m 6upp-

Le-ant, va.Lda av [ön-ewLngen, ,somt HSB:6 RLh.t[önbund,s Rzvi.sLctn't-

bunÅ.
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REPRESENTANTER I HSB:S FULLMAKTiGE

F önewLngen/s nQ.WeÅentnntett .t flSB :a

SLL7 JoLtn'saon och Lennant Lundbeng

RoL( Bottje^ on ,som 'supp.Leantel.

FRIT IDSKOMMITTE

(uLlnätzt Lge Lwa vilLit
med Haws Enicson oelt

tlndet oaet. hatt dnitid,stzomrwLt'td.n be'sta.tL av A.L[ l'stenbetg,

ond$önande, RoI-( Bönjo's,son, Sven Canl's,son, Lei{ SimonÄ^on,

Eli,sabeth Svavutedt oeh Bengt Bettg,stnöm,

VALBERIDN ING

ValbettedvuLngen hwt utgjont's av Lei( Sinont.son,

aon och Lut.s Lat's'son.

FöRTROENDEMAN

Ingvan Ka^U-

'i.enno,ttt Joharuaon hat unde-,t anet $ungena.t 'som {öltloendeman.

ANSTALLD PERSONAL

Rune \eltg,stnand och Sven Fon,sbettg han vanit an'stit%da aom (a,s-

tighetsatzötdLe, Helena" Anteloinew ULLa NiL's,son oeh l,.ata Let-

hinen hut ha(t avutii,LLwLng 
^om 

Loba,Lvandanz.

FöRVALTN ING

Sta-dgeenl-Lg be.sihtwLng av dönen Lngen's da'sLtgl'tetott han ut(önta

undett vuth.danhet sånet,

lJndetr. oAet lnal dem av $önewLngen,S tviitt'stugon med tonhnum ,Le-

nove atÅ, Dettn" innebitl a.tl ,santliga tvii-tl-stugott och tonlznum

rw håLLest en modettn och ävtd"ama"t'senlig 'standutd. Pä Fa'ttlng,s-

gatnn 14-15 och 19 hM dz gan.b haLvattomati'stza tvti.ttmatbinen-

na etaa.tl's med heLl,utomati'sha ma^hina-t. Stqnelsen hoytyta's atl
den genom|Uda,stnndoadhö jwLngen i tvii'ttatugonna. undotlti.tLatt

ilLbetpt., 
^om 

nu ban genom(öna's i en bet4dUgt tnivaanmane

mil! ö, E (tet anbud'sgivwLng ont o g,s Ähe Sven's,son's Bt1 ggnaÅ'sdirzma-

^on 
ent^epnenon {ön de-S,sa atrbeten oeh den toto,,La lzo.stnaden

uppgich LLL,L 356.357 k^. Kontttol.tant 6ön anbetena han valLt

bq g gnrd"singen j ön EetLLL P ett'st o n.
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Undeh vetlz,santr'pt'sanet han utvändig må.Lwtng ev (a'sLighztalw,a

(;önatet, gana-gedönnan, tz.ä,LLandfutnan ocLt enbtd.frilLtial ytäbön jat's,

Anbetena I'tan av,s.Lutttt undet ,septembel mctnad 1982. Edtet an-

bud,sgivwLng antog's Reine Rane'stnöm,s må.Letti dom entneytnznön. Av

a-nbud,s'sunm&n - 145,000 ht - be.La'st^a.'s anet-t boh-,sLut med 98.138

*, :oy.h.owtttoUant Ltan ,stqnel-ten a"nLita.t Ezngt Joharu'son._

Vid en LLdigane genomdönd beailztning av [önenLngerÄ ,santLiga"

b a,tho ngett h. o n's tn.tett adzz bzh o v av .La gning o ch b ii,t ttt in g'san b e tz n

yt& ett (1Lat-t+L baLlzongot, Anbetena än nu ut(önda ti.L[- en lz.o'st-

na.d av 80.000 tzn.

Vid [önetagen bz'silztwLng av Läghu^ena tah (nanbom a.tt en ,stott

deL av talztegLet van aLzadd,t och vidane uytyttächte-a (tuht|täcLzan

oeh va.ttengenowlag ytä ett 6lenta,(- dtiLUen. E(tar alL del's ha"

tagit del av uytpnii"ttnt be'sihtrutng,tytttotolzol.L, deLÄ ha(t detnL!-
genomgång med be,sitztn Lng,smannen be.slutnde ,st4nel'szn a.t-t bqta

uL ,santtiga" tege.Lytennot .sant a.tt l-ägga pä rul Läht oel,t ru1 tatz-

pepp. l'ttbetet ut[.iimna.de.'s (ön anbud,sgivwLng vanvid ,svan inhom

(ttan (qna intne's,setta.de {önetng. TLLX- enlneyttenön (ön tn"tzanbe,-

tena antog ,st4ne.t'sen Älze Sven's,son's BqggnnnÅ{i)tma, ,som van l-äg-

,stn anbud'sgivane med 535.000 f?.rL + mom^. A'ttbetena l,tan ytilbönla"t's

ocLt bettälzrws bU avafuitadp undet 2:a hvanta,Let 1983. Som hon-

tst o I,ts"n t dungestan b q g gnada ingen ! ön BQltit- P en,s's o n,

Nqa" ewLtd.dönnut t U-.(- bt-oeh 2 han an'stza$(1at-t undett vet-tz,sanhzt's-

ånet oeh anbete,t {iirzdig'stii,X-I's undet l+ö,stzn 1982. En ä" conto-

utbets,,twLng med 20,00A hn be.ta'sfua anet's boh'sh.t.

1 enLigl+et med u,pytdna"g (nån u'satiinman I'nn 'stqnel'sen t-L[-[.-

'stz,tt iv it Renl,tå.t-LwLng'sv en-het an g ående b iltz ön nin g p A () önewLn g -

ens gångvägan oeh Enengivezhen ang&ende belqtningzn p& gang-

vägen mot Po,sttQÅ a,t^Q-n. I båda (a.LLen han de lzommuna..La" dön-

va,LtrvLnganna" .Ltinna,t yto,sit'Lva avah .

VARSTADN ING

Fö4 a.tt 
^ruJgga"

,sande ornttåden

upp och vå,tt,stiida (öneningen^ multz och engnän-

'sanlade's ett 40-tnL aQi^onQl den 28 cLwil.
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FR I T IDSVERKSAMHET

Fttit Ld,shommittd.n annangelad,e den 10 (ebnuani en .sammawfzom,st

{ön nqindX-qttnde med.Lzmman, Pä ytnogtanmet 'stod vi.twLng ev

{ ön ewLngen's an Läg gn Lnga.tt- o ch o.(ilza" ut)t qmmen, in( onmaLt o n Ltin -

nad,e,s om (öne-wLngen^ anbeLuutinett oe!+ elzonomi'sha aituation.
14 petaonar deltog,

TnaditioneW jul$e,st. 6ött bann i å.Ldettn 3-10 at anondna.dz's

den 17 januani med ett 30-ta.L deltagande.

Ti.LL,sanmatw med HSB Kotteda.Lo" hu vcttt (önewLng undet många

oa bednivit .Leh'stzoLa (ön med.Lemmal-'s bann. På" gttund av (ön dä

anmii.Lningaft I'LaL vi undat- det gångna ånet tqvänn inte lzunnnt

,stolttn nägon .Lelzabo.La,

Ba'stun ocl+ (nitid,slolza,(-en hut ha.tl-Lt's öppen två" tzvii'LLan i
veetzan {ött danen och tvä tzvä.Llnn dön hennan.

LAGENHETSijVIRLÄTELStR

llndett ånet l+an 33 liigenhet'sövortLå.teI'sut ägt nun, vanav tvä
genom om$.tr4ttn Lngan inom dönewLngen.

ÄRSAVG]FTIR

l*,savgi(tett [ön bo,stiidet han undott fur-et ut'tagits med 4.039.809

kn, HiilLti-LI- lzommen avgi[te'n och Lrynon 6öa Lotza.Lett, ganage oelt

bi.Uytp,stii,t-.(-ning,sytl-at'setr- med 2 5 4 . 69 4 tzn,

?å gnund av ötza.de dftidU- oeh undenha'(-Iaho,stnnden 'samt behov

&v en ö had tzayt ita.Uyt p b U g gna.d d ön I n antida" { a's Lt gl+e t sundeiltåLL

han 'st4neLsen dunwLt det nödvändigt atL (nån den 1 luLi 1981

höla hqnonna med 10 Z,

EKONOMl

E$ta$öLjande ne'suI-ta.t- oeh ba,Lan'sttätzwtng gett be'slzzd om $öne-

ningen's elzonomi'slza,stiillning vid vettlzaonhzt'sa"tet's'slut.

Av nedovi'snLngen (nangan a.t't av,sirttning LLU inne (ond han

,slzetl. med 224.000 kn. Tit-L {ond (ön q17nq undeiltåLI- I+a't ov-

^ii.ttuLLng 
gjodt's med 90.000 h^,

Tnot's htta$tiga lzo'stnad'sötzwLngwt $ön bo,stn'd,s$önva,LtwLng vi'sut
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oaet s bolz,s.Ut afi. |önewLngeru ebonomiaha atti.[-.twLng (ont(anan-

de iin god, St4nelsen vi.LL ändoch (nanltå.(.La a.tt (aaLLghetQ naÅ

a.(de,,r-'s'sL,r.utztan LL.(,tsanman^ med en ogAnn^an lzoatytnd,sutveehLing

( ön b U g gnndaundett hå.[-L,'sanno Liht lz ommen a.tt med{ ön o hn a"( ti gt
ötzade unden l+å.LL,slz o,s tnado,t . E n ( on t sa.tL upyt b q g gned av ( ötenin g-

en's tzopitoLtiUgångan iil diilt.|ön att nehommendehl-.

Föneningens da.ttigttetel- än tnxenade- tiI-L 16.860.000 hh, Fa,s-

tigl+e tet na o ch inv ent a,n iett ytct iitt du.t tv iindea {s ön däktt adz . T n alz -

tonn iitt dön,sähnad i ,siitr-,slzild ottdnLng.

Stqnel,sen (önz,slwt a.tL aneta vinst 5.386 tzn övettdöne.s tiLt
|ond (:ött qtttz undettLtå-tX-.
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Resultaträkning för tiden 1981-07-01 - I982-06-30

INT?iKTER-d--"---'--:'7.
/\rsavg]-r Eer
Bostäder
Hyror
Lokaler
Garage
Bilupp s tällningsplat ser
Räntelntäkter
I---=---]-uvr]-gc
Diverse intäkter
Diverse f örvaltningsintäkter
Kursavglfter
Parke r ing saut omatavgif t er
KOSTNADER;------;:------.
Kap 1Ea lKosEnader
Räntor 869.586
Räntebidrag - 24.9I9
Tomträttsavgä1d
Föreningsavgä1d
Värrneavgä1d
Avskrivning fastighet not I
Avskrivning garagebyggnad not 2

Avskrj-vning f asadrenoveri.ng no t
Avskrivning mask o invent not 4
Underhållskostnader
Mark löpande
Mark periodiskt
Byggnader 1öpande
Byggnader periodiskt
Maskiner o inventarier
Hissar
Diverse anläggningar
Avsättning ti11 fond för
yttre underhåIl
Avsättning till fond för
inre undernått
Drif tskostnader
Löner
Arvoden förtroendevalda
Arbet sgivaravgif ter
Diverse personalkostnader
Resekostnader
Förva1 tningsarvode
Diverse tj änster
Materialkostnad, fast. skötse1
Hyror
Porton, frakter och tele
S akf ö rsäkringsp remier
Anslag och bidrag
Skatter
Renhå11ning
Bräns1e
Vatten
E1

6. t08
4 .060

r6.333 26.50r

039.809

4r.238
128.021
69.r02

1981-82

4,278.r70
226.066

3 .67 2 .493

40.536
127 .386
68.94r

4 .233
3.687
6.029
8.816

849 .88 I
181.870

1 11')

159.794
r82.000
30.000

6 .000
2.773

)1. O/,)

25 .468
19.348

269.820
8.863

32 .27 3
30.050

228.046

i64.000

296.290
6.700

177.r64
8.292

400
63.800
7.267

65.935
1. 145
8 .848

43.640
500

7 5 .926
93,52r

539.734
258.999
I 34 .078

I 980-8 1

3.909.3s6
170.308

22 .7 65

- i.420.051

- 801.810

844.667
181.870

175.301
r74.000
30.000
7 6 .69s

4 .249 - | .486 .7 82

4.957

84.687
7 42 .960
2I.503
35.651

90.000

224.000 - 1.203.758

323. 1 i4
1r.100
69.959
4.895

150
79.300
13.962
29.590

I t/,q.
L. LlJ

9.661
45.326

7 s .870
103 .002
621.798
262.423
130.557

'///



Fritidsverksamhet
Föreningsavgif ter
Avgifts- och hyresbortfall
Diverse f örvaltningskos tnader
Jubileumsfonden

Redovisat resultat

rr .461
20.440

r6.0sB
s .000

KRONOR

- 1.834.811

5.386

23.012
20.290
32.929
l 7 .098
5.000

KRONOR

- I .880.568

1w(_
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Balansräkning 1982-06-30

TILLGÄNGAR
Omsä c tnings ti11gångar
HSB i avräkning
Avgifts o hyresfordringar
Upplupna intäkter
An Iäggnings t i1 19ångar
Andelar
Lån ti1l återköpsfonden
Maskiner o inv not 4 44,048
Avskrivningar - 29.812
Fasadrenovering not 3 276.L95
Avskrivning - 100.695
Skyddsrum
Antennanläggning
Garagebyggnad not 2 87 2.000
Avskrivning - 477.000
Byggnader not 1 14 .900.000
Avskrivningar - 3.270.000

Summa tillgångar

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Förskottsbetalda avg o hyror
Upplupna räntor
Semes terlönereservering
0betalda kostnader
Långfristiga_skulder
Inteckningslån
Reserveringar fastighetsunderhåI1
Fond för inre undertrått
Fond för yEtre underhå11
Reserveringar övriga
Jubileumsfond 1984
EGET KAPITAL

1981-82

2 . L84 .845
9 .532

r4.413

100
60 .345

14.236

r75.500
I
I

395.000

I I .630.000

2.208.790

12.275,183

KRONOR L4 .483 .97 3

490. 170
44 .37 6

302.089
213. r00

36 .000
84 .000 1 .169.73s

t0.7 12.941

L .243 .7 2l

15.000

697 .44r
546.280

1980-8r

I . 607 .398
l 5 .095

147 .996

r00
60 .345

I l. 103

252 . t95
I
I

425.000

11.804.000

t.770.489

12 .552 .7 45

KRONOR 14.323.234

200.540
44 .37 6

278.522
214.200

38 .000
257 .86r l .033 .499

10.898.893

I .043.65 I

I 0.000

587 .37 |
456.280

l . 330.338
6.853

0 1.337. r9l

KRONOR 14.323.234

KRONOR r3.778.300

KRONOR O

Grundavgifter
Grundavgift för
osåld 1äg nr 66 och
1okal nr 1001
Disposit ionsfond
Redovisat resultat

i.359.678

29.340 I . 330. 338
6.852
s.386

Summa skulder och eget kapital

STÄLLDA PANTER
F""tigh"t "inteckningar ti11
långivare och HSB Göteborg

ANSVARSFöRBINDELSERil

KRONOR

| .342 .57 6

14 .483 .97 3

KRONOR 13.778.300

KRONOR O

lv
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Not

Not

Noter till resultat- och balansräkning

Byggnadernas värde utgörs av anskaffningsvärdet. Värdeminskning
sker årligen med belopp motsvarande amorteringar på intecknings-
1ånen, förutom den del på 9.750 kronor som tillhör
fasadrenovering
Fastigheternas taxeringsvärde är 16.860.000 kronor, varav
byggnadsvärde 12. 810.000 kronor.

Garage avskrivs enligt 30 årig p1an.

Fasadrenovering har utförts till ett belopp av 276.L95
kronor. Länsbostadsnämnden har utbetalt lån med 195.000
kronor avskrivs på tjugo år. Eget kapital 81.195 kronor
avskrivs på två år.

Maskiner och inventarier avskrivs enligt femårig plan.

)

3

,f.r* .(/*/,r.*i. Ezt
//r4

rev].sor
ffifi2*
Av HSB: s Riksförbunds
Revisionsbyrå förordnad
revisor

Eelse har
'&ot/t.
aveiviy/b<Vår revisionsberät

årsrefonisning.
( /.ovg

: " ::. "'1"'/ "
: "7r"'

//
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REVISIONSBE

för

IISB: s Bos tadsrätEsförening

RÄTTELSE

Krönet i Göteborg

Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvalt-
ning för räkenskapsåret 1981-07-01 - 1982-06-30.

Granskningen har uEförts enligt god revisionssed.

Årsredovisningen har upprättats enligt föreningslagen.

Vi cillstvrker

a t t resultaträkningen och balansräkningen faststä1les,

a t E resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberäEtelsen
s amE

styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för rlfkenskapsåret

Göteborg 1982 10 18

att

7;-
vald revisor Av HSB: s

s ionsbyrå förordnad revisor

Itv$
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Ordlista

Förvaltn ingsberättelse

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 åre t, 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 gstillgån gar
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.

Lrångfristiga 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.

Likvida medel
Kontanter och andra tillgångar som snabbt kan omvand-
las till pengar, såsom t ex HSB:s avräkning.

Likviditet
Med likviditet menas bostadsrättsföreningens förmåga att
betala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, löner,
bränsle).
Likviditeten erhålls genom att jämföra bostadsrätts-
föreningens omsättningstillgångar med dess kortfristiga
skulder. l\r omsättningstillgångarna större än de kort-
fristiga skulderna är likviditeten tillfredsställande.

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

Ansvarsförbindelser
Ätagande 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 9o av byggnadskostnaden för förening-
ens hus till en fond för yttre underhåll. 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 9o 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=51s1r amortering).

Föreningsavgäld
För att tillgodose erforderlig kapitalbildning inom HSB-
föreningen skall bostadsrättsföreningen erlägga avgäld
enligt bestämmelse i stadgarna. Avgälden utgår med

2,5 9o av byggnadskostnaden för föreningens hus och
erläggs under en tjugoårsperiod. Ännu ej erlagd avgäld
redovisas under ansvarsförbindelser.
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