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HSB Göteborgs första bostadsrättsförening, Åreskutan, färdig 1926.



Reportage infört itidningen Hyresgästen den 15 augusti1926.
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Från invigningsfesten : Arkitekt Wallander talar från en av balkongerna å hyresgästernas första husbygge'
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Det är strålande sorn,marsöndag.

Un,der den blåa'hi,m'melen ligger "Äre-
skutan" f är,lig att invigas. Tvenne
vackra portaler äro resta vid två av

ingångarna och vid 2-slaget - 
tiden

för pressrepresentanternas ankomst -
ses Fl. S. B. styrelseordförande hr Curt
Larsson vanka oroligt omlkring. Han

känher sig tydligen. ensam på Sofia-
gatan clär det för tilltället - 

li'ksom

oftast annars råder tullständig
sommarlrid. Men ,han ler förnöjsamt
vid ,upptäckten av ,den första press-

representanten det var "HYres-
gästen", sorn var iörst på platsen. Och

det hacle den ju nästan lite skyldighet
till. . .

Ännu en tredje person stöter till -
det är "Äreskutatrs" arkitekt hr Arvid
Iuhre. Han ser strålande Iörnöjsam
ut oc'h har ju också anleclning till det;

hyresgästernas fijrsta nybygge har

även arkitektoniskt blivit ett ntäster-
verk. Därtill kottitner att hr Fuhre
lyckats synnerligen väl m,ed lärgsam-
mansättningen - 

såväl ilå det gäller
ut,o,rnhusf asaderna sont ot:kså trap'p-

färdigt för inflyttning.

uppgångar och köksinreclningar.

Snart ko,rnnrcr så represettilnter för
cle övriga tidningarna - 

varefter vis-
ningen kan börja. Reclan ingången
lrån gatan rne\l Ll(ss läckra lrappupp-

3ång i antik stil och enkelt 'håilna kol-
lonader slår an tonen; och stämmer
förväntningarna höga. Om en stund

ha även lägen,heterna erövrat pressen!

Särskilt år förtj,usningen stor över
duschruntmen. Och den härliga ut-
sikt, som bjudes från Iönsterna vållar
små spontana utbrott av beundran.

Innan ronden ännu helt avslutats
har hyresgästerna oc,h byggnadslör-
bundets niedlentmar, som ekonomiskt
nröjliggjort verksam'heten anlänt och

utanlör på gatan går även en förvän-
tansful,l purblik. Orn en stund träder
hr Curt Larsson franr på en av'husllal-
kongerna och hälsar på H. S. B. väg-
nar de närvarande välkomna. Särskilt
avtackande hyresgästtöreningarna,
utan vilkas Inoraliska stöd ingen bygg-
nadsverksanrrhet kornmit till siånd oclt

Kooperativa Byggnad sförbLinclets nr ccl-

lernrnar, som ekonornt'iskt tnöjliggjort

vcrksamheten. Han avtackar även på

ett bra sätt. utan onödiga frasrr. de

sorn haft att göra med bygget alltiJrån
staciens myndigheter och arkitekten
Fuhre till verk,nrästare Blomstrand och

cle, som i daglig gärninq vid mursle-
var, yxor, spadar, hanrrnare, penslar
och skruvnycklar hait att göra lrred hy-
resgästernas första nybygge.

Så firljer rnusik av "Victoria" och
sång ;rv Central{örsamlingens blanda-
dr l<i)r - allt utmärkt och med veder-
börliga 'han,ctrklappningar avtackat.
Därefter trädde arkitekt Wallander,
arbetsc;hefen för H. S. B. i Stockhohn
fram och höJl ett anförande.

Elter ännu några sånger av den

blandade kören trädde arbetscheien
för H. S. B. i Göteborg, hr Ture Blorn-
kvist ut på balkongen. På sitt rätt-
trarnnra och enkla sätt utlade han

texten enligt töljandc:

"jag är för iattig att ktrnna skaifa mig

en H. S. B.-lägt'nhet" säger mången. - Vad

vi ärt gi,r'lt här ilivet fordras det inte bare

t?
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Forts. omslagets näst sista sida



H S B:s Bostadsrättsförening Krönet
41512 GUTEBORG

FöRENINGSSTAMMA

avhåIles fredagen den 29 november 1985 kl 19.00 i

A-salen, Forum, Kortedala Torg"

DAGORDNING

. 1.-'- 5tämmans öppnande

-.2. Val av ordförande att leda stämman 4=i uJ./l r.t '''Ja;''/1y'/*p':ij>a '- "

,Z: Upprättande av förteckning över närvarande medLemmar,

."4'' VaI av justering 
"^an 

'U'l{ {ftitp'"å; u' {t'/'"'' '*'/'*/r " zt 'a:'-

-y Fråga om kallelse behörigen skett 6r- -f- poo" '*'tt/e'ti*'7 '

,Åt _stytelsens redovisningshandlingar
7'l Revisorernas berättelse

,"' Faststä11ande av balansräkningen

."'9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

,)0 Beslut om föreningens vinst enligt balansräk ning.,{/SZS /-

"k{ 
Fråga om arvoden + /3ön ,v!,'/ €ffb * yCI, f t;i JJ; }

1Z VaI av stvrelseledamöter och suppleanter
-97ta '., ,{?t>t F 4-t'1;'14rt4.i'7/ l/i'.471..,---5.1.'t, .

lz", *År.,,1?,yigLrgjåP,pj g"nt
W Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter tiII HSB

JA Val av fritidskommittd n ,

-Ig VaI av valberedning, ..12,'/' 5'*'-*^} 'J'rrz:u l' -/^-----..- r / / -y'"r,trL '

;W" övriga anmäIda frågor,

Efter stämman bjuder föreningen på landgång och öl eller läsk
samt kaffe.
UnderhåIIning, dans.
Bland deltagarna gratisutlottas konst.

AnmäIan om deltagande i stämman bör göras senast
1985 genom att utlämnad anmälningstalong i.fylles
förtroendemannens brevlåda, Fastlagsgatan ll.

HSB: s BOSTADSRATTSFöRENING KRöNET

I GOTEBORG

Stvrelsen

den
och

19 november
nedlägges i



H S B:s Bostadsrättsförening Krönet
41512 GOTEBORG
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RVALTNINGSBERATTELSE
HSB:S BOSTADSRATTSFöRENING KRöNET

TIDEN 1 JULI 1984 . 30 JUNi 1985

FijRENINGSSTAMMA

Ordinarie föreningsstiimma hölls den l0 november 1984 i A-salen på Forum

vid Korte{ala torg. Vid stämman var 106 lägenheter representerade med 16J

personer. Genom styrelsens försorg tillställdes samtliga medlemmar en

rapport om stämmans innehåll och beslut.

STYRELSE

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret utgjorts av Stig_ _Johnsson,
ordförande, H_gnp F"*:on, vice ordförande, tenne5!. -_Lg1ld!_elg, sekreterare
samt Ljnnart -Johansson och -Ilqet" L9r1son, den senare har från juni::'ååaad

fungerat som representant för HSB i Göteborg.

Suppleanter har varit Rolf Börjesson, Gunnar Da.lesjö och Bengt Bergström.

Vid årsstämman 1985 star Stig Johnsson oeh Lennart Johansson samt supp-

leanten Rolf Börjesson i tur att avgå.

Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträden.

Firmateeknare har varit Stig Johnsson, Lennart Johansson och Lennart

Lundberg.

REV ISORER

Revisorer har varit Bengt Johansson med

av föreningen, samt HSB:s Riksförbunds

REPRESENTANTER I HSB:s FULLMAKTIGE

Elis Hurtig som suppleant, valda

Revisionsbyrå.

Föreningens representanter i HSB:s fullmäktige har varit Stig Johnsson

och Lennart Lundberg med Hans fricson och Rotf Börjesson som suppJ.eanter"

FRITIDSKOMMITI E

Under året har fritidskommittdn bestått av Leif Simonsson, ordförande,

tc



H S B:s Bostadsrättsförening Krönet
41512 GöTEBORG

Rolf Börjesson, [liq3be-!!.r 5va,4s!-gi{!, Bengt Bergstri5m, Sven carlsson, 011e

Pett,ersson, Gunnar Andersson, Kerstin Kraft o'ch Lena Johansson.

VALBEREDNING

Valberedningen har utgjorts av

Larsson 
"

FöRTROENDEMAN

Leif Simonsson, Ingvar Karlsson och

Lennart Johansson har under året fungerat som förtroendeman"

ANSTALLD PERSONAL

Rune Bergstrand oeh Per Björfjäl1 har varit anställda som fastighetsskö-
tare. Ulla Nilsson, Asta Lethinen, Britt Andersson och Pamela Lethinen har
haft anställning som lokalvårdare. Under året har Britt Andersson slutat
sin anställning hos föreningen.

MEDLEMSANTAL

Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 170 medlemmar. Dessutsm tillkom-
mer HSB Göteborg och dess styrelse, vilka utgör 15 medlemnär, //k?';i/y';tv"t-s4-..t

Föreningen äger lägenhet nr 66 som uthyres. Under året har 24 lägenhets-
överlåterser ägt rum, varav en genom omflyttning inom föreningen.

FöRVALTNING

Stadgeenlig besiktning av föreningens fastigheter har utförts under året.
Styrelsen har dessutom beslutat genomföra en besiktning av fastigheternas
balkonger under hösten" E:l_ft har -oc_!.så fattats om att under våren 1986

-!!_1_mgia ygggar och tak på samtliga lglko1ger,
Under året har omfattande målningsarbeten utförts på olika ställen i
föreningens fastigheter. I bloek 2 har källargången oeh mangelrummet om-

målats. Dörrarna till allmänna utrymmen, elcentraler, förrådsutrymmen etc
har försetts med fiberväv och därefter målats. Samtliga föreningens hiss-
dörrar har målats liksom fasaden vid garageportarna i block 1. Samtliga
soprum har upprustats dels genom måIning, dels genom plåtbeklädning av

vissa ytor. Genom detta underlättas rengöringen i soprummen och förut-
sättningen för att uppnå en bättre hygienisk standard ökar avsevärt. Vå-

ra fastighetsskötare får också en bättre arbetsmiljö genom den här upp-
rustningen 

"

tu



H S B:s Bostadsrättsförening Krönet
41512 GUTEBORG

Genomförda arbeten har lämnats ut på anbud och utförts efter fasta priser.
För målningsarbetena antogs BPA som entreprenör till en kostnad av 2O1.774

kronor. Plåtslageriarbetena har utförts av Ake Svenssons Byggnadsfirma

till en kostnad av 62.945 kronor.

På grund av kraftiga vatteninslag som inte gått,att eliminera har ett
fönster bytts ut på Fastlagsgatan 14 till en kostnad av 10.400 kronor.

För att underlätta för rullstoLsbundna personer har gatuentrderna i block
1 försetts med rullstolsramp.

I block 4 har till en kostnad av 34"000 kronor ställts i.ordning lokalut-
rymmen för entreprenörers personal, som därigenom fått acceptabla omkläd-

nings- och tvättutrymmen.

På grund av att det förekommit viss skadegörelse på låscylindern ti1l en

del av föreningens källar- och entrddörrar har skyddande cylinderringar
bytts ut för att bättre passa till cylinderns mått. 99 sådana byten har
gjorts för en kostnad av ca 7.000 kronor. Föreningens medlemmar bör- under-
söka om det finns anledning att byta cylinderringen på det egna dörrlåset.

I bastun har installerats ett nytt värmeaggregat för en kostnad av 2.600
kronor.

luled anledning av den diskussion som fördes på föregående årsstämma om

kabel-TV har styreLsen dels vid flera tillfällen haft kontakt med HSB

centralt, dels deltagit i informationsmöten för att kunna följa upp vad

som händer på området. Vi har tagit initiativ till ett gemensamt möte med

grannföreningarna HSB Kortedala och Riksbyggen nr 19 för att utröna in-
tresset för ett eventueLlt samarbete i frågan. Styrelsen har bestäIlt be-
siktning av föreningens nuvarande antennanläggning med tillhörande led-
ningar. Besiktning kommer att utföras under hösten 1985. HSB Göteborg
rekommenderar föreningarna att avvakta utvecklingen ännu ett tag. 0rsaken
till detta är att den tekniska utvecklingen går mycket snabbt - tekniken
blir enklare och priserna går neråt.

På grund av hyresskuld och misskötse1 av en tägenhet har styrelsen funnit
det nödvändigt att begära vräkning av innehavaren" Lägenheten har varit
obebodd under ca fem år oeh innehavaren har bostad på annat håft. Iings-
rätten biföll föreningens hemställan och vräkningen verkställdes den 27

juni. Lägenheten har sedermera sålts på exekuti.v auktion och föreningen

w



H S B:s Bostadsrättsförening Krönet
41512 GUTEBORG

har fått sina kostnader täekta"

Vid årsstämman 1984 uppdrogs åt styrelsen att i motioner til] HSB:s full-
mäktige föra fram krav om dels slopande av månadsmarkeringarna på hyres-
inbetalningskorten, dels mera entydig oeh lättförståelig text på medlems-
information från HSB. Styrelsen har fullgjort dessa uppdrag och fullmäk-
tige beslöt ställa sig bakom båda förslagen. Motionen om månadsinbetal-
ningarna skickades vidare till Riksförbundet eftersom det är en för för-
bundet gemensam fråga och motionen om tydligare information skulle styrel-
sån för HSB i Göteborg beakta"

Under våren oeh försommaren har trappuppgångarna och vissa branddörrar i
block 1 varit utsatta för nerklottring och skadegörelse. Styrelsen vill
i detta sammanhang uppmana medLemmarna att vara observanta på tendenser
till eventuella upprepanden och omgående meddela förtroendemannen sina
iakttagelser 

"

Styrelsen har kontaktat renhållningsverket och påtalat det felaktiga i
att verkets bilar framförs på gångbanan utanför block J.

Under året har fyra medlemmar åberopande medicinska skäl begärt att få
förtur till parkeringsplats under tak med eluttag för motorvärmare. Samt-
liga ansökningar har styrkts med läkarintyg och styrelsen har beslutat
bifalla ansökningarna.

VÄRSTADNING

För att snygga upp och vårsLäda föreningens mark och angränsande områden
samlades ca 50 Personer den 24 april" Städningen hade i år jubileumskarak-
tär med musikinslag och servering efter fullgjort arbete.

FR IT I DSVERKSAMHET

Under året har fyra studiecirklar startats. "Bo i bostadsrätt" med 10 del-
tagare och två cirklar i litteratur med sammanlagt 24 deltagare. En foto-
cirkel påuor3aaes men fick avbrytas på grund av stort bortfalr.
Poängpromenader har anordnats vid två tillfä1]en, den 28 oktober ned 49
deltagare och den 21 april med 55 deltagare. Kaffe med dopp har serverats
efter det att deltagarna kommit i mål.

Krönets 7-mannalag i fotboll var även i år anmälL ti1l HsB-cupen, men fick

W



H S B:s Bostadsrättsförening Krönet
41512 GUTEBORG

tyvärr Iämna walk over på grund av åt,erbud från spelare i sist,a stund"

Sedvanlig julfest för barn arrangerades den 1) januari. 21 barn och 12

vuxna deltog.

övriga aktiviteter som anordnats under verksamhetsåret har b1 a varit jul-
pyssel och bordLennis-cup

Bastun och fritidsl-okaLen har varit öppna två kväUar i veckan för damer

och två kvällar för herrar.

KRöNET 25 AR

Föreningens 25-åriga tillvaro uppmärksåmmades redan på årsstämman 1984.

Genom en rad arrangemang kommer jubileumsfirandet att avslutas först i
samband med årsstämman 1985. En av styrelsen oeh fritidskommittdn gemen-

samt bildad jubileumskommittd har det närmaste ansvaret för arrangemangen"

I kommittdn ingår Hans Ericson, ordförande, Stig Johnssonr Leif Simonsson,

Elisabeth Svanstedt och Bengt Bergström.

Under året har en flaggstång med.HSB-fIagg" pl"cår"ts på området. En

bLomsterrabatt med texten rrKrönet 25 fu" har anlagts och en upplyst tav-
la med det speciella jubileumsemblemet har satts upp. En jubileumspresent

har överlämnats ti11 samtliga medlemmar tiLlsammans med en information om

planerade arnangemang. Vårstädningen och vårens poängpromenad hade oekså

jubileumskaraktär. Höjdpunkten på jubileumsfirandet blir den gårdsfest

som planeras äga rum den 51 august i 1985.

BEFOLKNINGSSAMMANSATTNINGEN PÄ KRONET

Vid årsskiftet 1984/85 var 658 personer mantaLsskrivna på Krönet. Av dessa

var 19 utländska medborgare.'13 vat under 10 år, 84 mellan 10 och 24 ät,
186 mellan 25 och 64 fu samt 175 65 år och äIdre. Vid folkräkningen i no-

vember 1978 var 761 personer skrivna på området. Det har således under

dessa år skett en minskning med drygt 100 personer. Fördelningen i de olika
åldersgrupperna visar en förskjutning från yngre till ä1dre " 1978 var 153

under 25 äE mot 97 vid senaste årsskiftet. Särskilt markant är nedgången

hos de allra yngsta, 1978 var 4J under 10 år mot nu endast 1f"

ÄRSAVGIFTER

w

Arsavgifter för.bostäder har under året uttagits med 4 947 2BB kronor. Här-
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till kommer avgifter oeh hyror för lokaler, garage och biluppställnings-
plateer med 282 84J kronor.

På grund av ökade omkostnader samt behov av en fortsatt kapitaluppbyggnad

har styrelsen funnit det nödvändigt att från 1 juli 1984 höja hyrorna med

5 ?6, För garage och biluppställningsplaLser skedde motsvarande höjning den

1 oktober.

EKONOMI

Efterföljande resultat- oeh balansräkning ger besked om föreningens eko-

nomiska ställning vid verksamhetsårets slut.

Av redovisningen framgår att årets resultat medgett en betydande avsättning

till fond för yttre underhåIl. Avsättning har skett med 390 000 kronor. TiIl
inre fond har avsatts 269 424 kronor.

Som framrqår av balansräkningen har föreningen numera betydande fonderingar
avsatta för eventuella reparationer. Det är dock med hänsyn till fastig-
het.ernas ålder och kommande underhållsbehov nödvändigt att de fonderade

medlen ökar. Föreningen bör då i framtiden kunna klara sina underhållsbe-

hov utan kraftiga hyreshöjningar.

Föreningens fastigheter är taxerade tiII 16 850 000 kronorr varav bygg-

nadsvärde 12 810 000 kronor. Fastigheterna och inventarierna är fullvär-
desförsäkrade. Traktorn är försäkrad i särskild ordning.

Styrelsen föreslår att årets vinst 11 323 ktonor överföres til] fond för
,*.---,*_ 

-*= 
---'-q'ff=*.+%<- _

yttre underhäIl"
----*'<'r--

h-



745

Wniirurnc
HSB:s Bostadsrättsförening Krönet I Göteberg

840701-850630

INT;iKTER

-.

4rsevgÄ_I_E_g-t
Boscäder
Hyror
Lokaler
Garage
Bllupps tällningsp1at ser
Ränceintäkterr
överlå te1 seavglf ter
D lverse f örvaltningsintäkter
Parke r lng sau t omatavg if te r
KOSTNADER
Kapitalkostnader
Räntor L.L57.645
Räntebidrag - i35.383
Tonträttsavgäld
Värneavgäld
Avskrivning fastighet not I
Avskrlvnlng garagebyggnad not 2
Avskrivning fasadrenovering not
Avskrivnlng mask o lnvent not 4
Underhållskostnader
@
Mark perlodiskt
Byggnader löpande
Byggnader periodlskt
Div anläggningar
Maskiner o tnventarier
Hissar
AvsätEning t111 fond för
yttre underhåll not 6
Avsättning till fond för
inre undertrått
Driftskostnader
Löner 

--
Arvoden förtroendevalda
Arbetsglvaravgifter
Diverse personalkostnader
Resekostnader
Förvaltningsarvode
Materialkostnad, fast. skötse1
Hyror
Portonr frakter och tele
Sakf ö rsäkring spremier
Anslag och bidrag
Skatter
Fastighetsskatt
Renhållning
sotnlng
Bränsle
Vatten
E1
Frltidsverksamhet
Fö reningsavgifter
Diverse förvaltnlngskostnader
Jublleumsfonden

Redovisat resultat

-L "697 .992

-L.371.170

-2 "519 .67 r

KRONOR

%6"49A
181"870
227 "053
178 

" 000
30 " 

000
9.750
7 .4r3 -1.570.576

10.854
1.260

152.684
259.4s6

5 "256
L2 "746
35 .91 I

730.000

225.684 -1.433.861

334.255
9.700

168.309
12"832

200
102.600
16s .953

600
7 "745

64 .05 1

r .000
75 .870

129.4s4
324

657 "t73
357 .979
166.661

16.714
20.964
27 "6095.000 -2.324.993

4 "947 "288

43.650
145.297

_ 78.474

4. r00
2"350

L6.422

I "022.262
181"870
273.687
173"000

30 
" 
000

9.750
7 "423

5 "214.749
362 "575

22 "872

4 .1 12.662

42.568
141.064
J5-l!9

4"000
96 .543
15 .088

830701-840630

4 "97r.483
256.393

1r5.631

14.077

L1.322
4.215

2L2.832
428.124" 775
r6.200
38.278

390 .000

269.424

406 .350
11.300

166 "277
4 "087
2 "041

r 10. 300
59.829

600
10. 18 1

7 0 .707

7 5 "870
118.020
L29 "032

70s "644
365.115
I 78.599

7.298
39.693
53 .7 28

5 .000

KRONOR I I .323
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BALAI.ISR;|KNING

TILLGÅNGAR
öEEffi?sttlleånear
HSB 1 avräkniog
Bankräknlng
Avgifts o hyresfordrlngar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
Anläggnings t i 11gångar
Andelar
Lån till återköpsfonden
Maskiner o inv not 4 37.075
Avskrivningar -27.095
Fasadrenovering not 3 m
Avskrlvning -I29.945
Garagebyggnad nor 2 -672"!00-
Avskrlvning -567.000
Byggnader not I l4;töilmö'
Avskrivningar -3.806.000

Surnma tl1lgångar

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Leverantörsskulder
Bränsleskulder
Skatteskulder
Förskottsbetalda avg o hyror 

-Upplupna räntor
S eme s t erlönereservering
Avräknlng MV-avg
Upplupna kostnader
Lånefristiea skulder
Intecknlngslän
Reserverlngar f astiglret sunderhå11
Fond för lnre underhåIl
Fond för ytrre underhåll
Reserverlngar övriga
Jublleunsfond
Eget kapltal
Grundavglfter 1.359.678
Grundavgifr för osåld
1äg nr 66 och lokal 1001 - 29 "340Redovisat' resultat not 5

Sunrua skulder och eget kapital

STÄLLDA PANTER
Ta-stic[erslnrecknlngar till
långivare och HSB Göteborg

4.2r5 "067

r1.61s.825 r1.267.000 11.835.898

3.273 "216
36 " r83
5.261

149.382 3.464.042

r50
60. 345

L7 "403

156 .000

335.000

452.LL3
L7 .674
30.348

3r9.3r9
339.400
35.443

5 .635
40.229

3 .980 . s34
55 

" 
430

1"630

177.4U

250
60.345

9.980

L46,250

305 .000

11"094.000

566 "687
28.250

r48 .368
316.474
338. 100

36 "657
11"819
r 2 .500

KRONOR 15.830.892 KRONoR 15.299.940

930 "607
r .944 .083

I .330.338
___llj 323

KRONOR

850630

I .458 .855

10 " r46 .070

2.87 4 "690

9.616

I .341 .661

15.830.892

817 "477
1 .540.005

r .330 .338
14.077

KRONOR

840630

I .240. 161

10.332.882

2.357 .492

25.000

1.344.415

15.299.940

13.778 "300 KRONOR 13.778.300

,r{

KRONOR

=============-=====-=
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Not I

Not 2

Not 3

Not 4

Not 5

Not 6

Byggnadernas värde utgörs av anskaffnlngsvärdet. Avskrlvning sker årligen
ned belopp motsvarande amorterlngar på lnteckningslånen" Faitlgheternas
Eaxerlngsvärde är 16.860.000 kronor, varav byggnadsvärde 12.81ö.000 kronor.

Garage avskrlvs enligt 30-årlg pJ-an.

Fasadrenoverlng avskrivs enligt 20-årlg pJ.an.

MaskLner och inventarier avskrlvs enligt fernårig plan.

vinst enligt balansräkning 840630, L4"077 kronor, har enllgt förenlngs-
sEännans beslur överförts till fond för ytt,re underhåll.

skillnaden mellan budgeterade respektive verkliga underhå11s-
kostnader, 289.000 kronor, samt l0l.o00 kronor son kan bet,raktas esou del av verksamhetens överskott, tillsanrnans 390.000 kronor,har avsatts rill fonden för yttre underhåll.

.r,4ry

vald revisor

har 85-10-1

Av HSB:s Riksförbunds Revlsionsbvrå
förordnad revlsor

J

'ä'r,
t)A'-'

Ls ionsberät t-e1se
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REvrsroNsBERÄrtELsE
för

HSB:s Bostadsrättsförenlng Krönet 1 Göteborg

Vl har granskat årsredovisni.ngen, räkenskaperna samt styrelsens förvalt-
ning för räkenskapsårer 1984-07-01 - l985-06-30.

Granskningen har utförts enligt god revislonssed.

Årsredovisnlngen har upprättars enligt föreningslagen.

Vi tillstyrker

a t t resultaträkningen och balansräkningen fastställes,

a t t resultatet disponeras enli.gt förslaget I förvaltningsberättelsen
samt

a t t styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg f985 l0 i0

4\
/2, -sl' \ ////f n*-

en vald revisor Av HSB:s Rlksförbunds Revi-
sionsbyrå förordnad revisor
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HSB:s Bostadsrättsförening Krönet i Göteborg

Speclfikatlon till balansräkning 850630

0050

0080

L699

Maskiner och inventarler

IB
År 1980 avfört

Andelar

I st andel HSB Göteborg
I st andel HSB:s årerköpsfond

49 "273
-12.198

200
50

20 .590
1r9,733
37.150

4.340
25.000

7s.600
249 "000
r3.300

200

37 .075

250

177 .473

29.340

338.100

12.500

0808 Förutbet kostnader o upplupna int,äkfer

1011

GBG: s Kommun Renhållnlng
Konp fastJ.ghetsskatt
Lokal 1001

Grundavgif ter _egna lägenheter

Lägh nr 66
Lokal 1001

Upplupna räntor

S tadshypo teksf öreningen
Bofab
Spintab
Länssparbanken

Upplupna kostnader

Beräknad va avg

r658

o{
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HSB:s Bostadsrättsförening Krönet i G_öteborg

TÅncrnlstIGA SKULDER
E= =E-t =* å== = = € = =====

Inteckningslån

Kortedala 44:2
Svensffidsfinanslering AB Bofab
Länsbostadsnämnden
il

l3

tt

Sparbankernas Intecknings AB Spintab

Kortedala 44:4
Gbgs oBöfu "fäns Stadshypoteksförening
It

tl

Länsbostadsnämnden
tl

1l

ll

Kortedala 40:4
Cles o ilEmäns Stadshyporeksförening
lt

1l

Länsbos tadsnännden
1l

lt

il

Kortedala 40:5
Svensk Bostadsfinansiering AB Bofab
Länsbos tadsnämnden
lt

tl

il

Sparbankernas Intecknings AB SpinEab
Länssparbanken

3 .5 i I ,038 ,47
311.355,00

5. 230,00
37 .963,79
7 L "662,73

203 .313 ,00

1.448 "685,00
253. 118,00
119"543,00
154.470,00

3.345 ,00
34.957 ,45
1g "573,34

1.477.659,00
258. I8l,00
i61 .842 ,00
152.485 ,00
12.935,00
19.390,45
34.077 ,50

L "597 .r99,67
135 .265 ,00

1 .950,00
16. 158,67
29 .713 ,gl
61.059,00
15 " 000 .00 10.146.069

KRONOR 10.146.069,88
= = ========= ====== ===== = == === ==

88



Forts. från omslagets andra sida.

Areskutan invigd.

ar

Srrr '

t!

Vår bild visar en del av den stora brevduvesvärmen, som upp-
släpptes under hr Ture Blomquists tal. Hyresgästernas

andra bygge (Helagsfjället) i bakgrunden.

i

;l
(ll

,penlgar utan tro pä en god idd oc'h H. S. B:s
idö är en god idö.

Det ianns iör många tusen år sedan en

blggmästare vid nrnrrr Crrhhen Nork,.han
fick en inre kallelse en idu att hvggr en ark
rmed lika många våningar, som H. S. B:s
{örsta hus - tre våningar. Noak inte bara
trodde, utan han byggde rrkrn, vilkert kont
lill slor rvnå Srmnrr är tlet rrred hr res-
gästeil)a. som srlsat till en 1ägen,het i kv.
Åreskutan. Ni inte bara trodde, utan Ni
handlade genom att sltsa peuqar uch där-
igenom möjli,ggöra byggandet.

Två människors längtan efter att f å ett

'hem - 
veta Ni som varit kär'a, huru Ni un-

der dörlovn:ngstiden hyggde luftslott i l3n-
karna ocrh huru gärna Ni under ,förlovqings-

tiden skrevo kärleksbrev om 'hur Eder stuga
eller 1ägenthet skulle se ut, hur Ni tänkte
nröblera cien. Ja, hruru gladdes Ni inte åt,
att talas vid onr saken, men det hände ibland
att Ni ramlade ned fr'ån de blå hö{detna ner
till Je gra da Ni börjrde att räkne pi vad
det kostade att gilta s,ig ocrh ,ntö'blera en

iägenihet. jag har ofta hört rhuru trolovade
yttrat, "att vi få vänta till's vi lått sparat
ihop till möblerna, då gifta vi oss". Men
de ilcstr, innan de veta det själva. så äro
de gifta och haLva ,s,ina möbler betalda.
s,,.drrr iznnirrhpnrprnl l\..1.1: -. ,.L ..:t farr,JLKllil Urll val ldtl

v:rrandra. sa rrpphör ofta det gemensamm:l
intrr..et onr ctt u] tt må1, som t .ex. - ett
eget hem eller en god brostad -, 

ty, sägs

det, vi l:örtjäna för lite och äro för iattiga
^.. .i.^cf- ^^- ^_ _^i h^s1ad. Detta är int,:Jti :hrttld u5i L u {uu uu

alltid sann'ngen. Ty lika sannt sonr det är.
"att en borrde ej förtjänar sig rik. utan svälter
sig rik", lika v,isst är det att en arbetare
:.r. ! --::--- .:- -:!. -:n om han får varal(KE rurrJdlldl 5lij lrK, lrrr

fnisk och har arbete kan han spara ihop till

lnsatsen för en H. S. B:s-lägenhet, och betala
hvrrn filr er..'od h.s'3{. 'Men vad skall
man spara rpå?" säger du. Jo, på ö1, bränn-
vln och alla pengal sonr lägges på att se

akrobater på Lisebcrg oeh Slottsskogsvallen

- 
oc'h tusentals arbetare här iGöteb,org

skola inom ctt prr år hava sparet till insat-
sen för en H. S. B:s lägenhet.

I;r o ver irt def finrec arbetare med hustru
nch harn qnn:nte sl(ämmas för att dricka
öl för 20-25 kronor ,i veckan ooh ändå
göra sin slavaktiga medborgarepli,kt att taga
ut de 4 litrarna i månaden. Orm dessa män-
nlsk'or skaffade sig en god bostad, så skul,le
åtminstone ,det värsta spritbegäret upphöra
i och med det att de trivdes hemma. Men
Ni böra jcke misströste, ty det rör sig fram-
åt mot en höorp hnstadsstandard och ett

'fris,kare människosläkte.

rDoktor Cöthlin sade rhärom dagen till mirg,

"att soc'lalisternas krav på bättre bostäder
'har säkerligen gj'ort mycket gott" ty, sade

'han "det märks på den väl,ciiga rminskningen
a,v dödligheten inom tu,berkulosen" oc'h till-
lade han "lortsätter detta ,samma tempo,
så tblir det snart ett sunt samthälle".

DärJör, alla som hava då,lri,ga ocrh o'sunda

lägentheter, slut en nry inre överenskommelse
att försöka spara tills Ni fått en H. S. B.-
lägenihet, och en varaktig glädje skall sprida

sig över alla ihemmen 
- 

,och längtan efter
en ädlare och mera framtidslovande anda
skall ;lyfta oss alla allt högre, tills vi liksom
Noaks druva få syn rpå nytt land.

Undelhr Blomkvists anförande upp-
släpptes mellan 2- ä 300 brev'duvor -'en ståtlig och tilltalande syn. Hr
Blo'mkvist grep tillfället ,med att ut-
tala en önskan om att den hemrkänsla

,de

Å8

sonl spcci0llt präglar (luvornas lir,'även
nråttc avsl.rcgla sig ttti lrvresgästernas

struivairtlcn att skaffa sig en egen bo-
sta(1. Detta nretl (ltlvol.lla var kanske

det vackraste inslaget vid Äreskutans

invigning - 
det var en sYnlbol, som

var och en förstocl.

Vi kasta en {örstulen blick från bal-
kongen där talaren står; hundratals

och åter hundratals ögon blicka för-
väntanstullt. Man står i sin helgdags-

dress clärnere ocrh känner säkert helt
och fullt det högtidliga i ögonblicket;
rhyresgästernas första hus håller på att

invigas. Många kända ansikten upp-
täcka vi i skaran och en myckenhet av

färgspel på kvinno- och barna-
dräkter. . . Över oss står den blåa him-
melen och därnere spelar orkestern:

När solens kiara strålar på hrim.meln

rqpp

skina

topp
hans

lysa övci skogen, förqylla bergens

rider brudegummen till gården där
brud

ren länge honom väntat i bröllopsskru'd

Det är i sanning högtidligt. Långt
i ljärran avteckna sig Kolltorpsbergens
skogklädda höj,der och svalorna ila

hastigt törbi. Som ett skydrag s;vävar

hunclratals duvor förbi balkongen där

talaren står - de kasta sig med kraft
ut över hustaken och högt uPPe mot

den blåa him,melen synes deras ståt-
liga färd. Varje blick följer den vin-

gade skaran - 
när den försvunnit

borta i soldiset ljuder maningen; stig

pål Den behövde icke uPPrePas! I

jämna kolonner ringla sig skarorn.r i

- man skrattar och ler. . . Central-
fiirsrrnlinr,'ens [örrc kassör - dc

bästa den någonsin halt 
- 

hr Fran

Rydön bringar sitt bästa leende upp mot
fönsterraderna ooh ett fast handslag,
då vi nötas i trappan. Man hälsar till
höger och vänster och fördjupar sig i
stuciiet av ,köksdetaljer 

- 
rum, garde-

rober och trappu,ppgång'ar.
Så är det ändå verklighet - 

hyres-
gästernas eget h'its. Ett par stenkast

boråt gatan reser sig ett ännu större
byggnadskomplex m,ot höjden - det

är Helagsfjället. Hyresgästernas andra

bygge. Ännu några stenkast - fågel-
vägen över rhuskammar.na i väster -har man ,börjat att gtäva för hyres-
gästernas tredje bygge.

Det går framåt! framåt! iramåt!
Men Åreskutans invigning var kanske
det största ögonb,licket. . .
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