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FöREN INGsSTÄMMA

avhålles fredagen den 21 november 1986 kl 19.00 i
A-sa1en, Forum e Kortedala Torg.

DAG ORDN IN G

f Stämmans öppnande 1/4as {*,
/ Uat av ordf örande att leda stämman /,r)&aA L*Aaso4)
.7 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

.K Val av justeringsmän Eagrer go*d.-waatrflaas €&<c*aafud,
7 Fråga om kallelse behöriqen sketL/ 2qö-ef

./ Styrelsens redovisni-ngshandlingar

-{ 
Revisorer nas berättelse

,g Faststä11ande av bal-ansräkningen
{fräqa om ansva,rsfrihet för styrel-sen
g Besl-ut om föreningens vinst enligt balansräkningen

Anmä1an om deltagande i stämman

ber genom att en de1 av det samt
för fullmakt och motioner avskil
förtroendemannens brevlåda, Fast

VälkomFnen ti11 årets stämma I

HSB:s BOSTADSRATTSFöRENING KRöNET

STYRE LSEN

bör oöras senast den 17 novem-
idigt utl-ämnade
j.es, ifylles och

lagsgatan 33.

skära bladet
nedl-ägges i
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FOR VALTN I N GSBE RATTEL S E

FOR HSB:S BOSTADSRATTSFURENING KRONET

FUR TIDEN l JUL-I 1985 - 30 JUNI 1986

FöREN INGSSTÄMMA

0rdinarie föreningsstämma hö11s den 29 november 1985 i-

A-sa1en på Forum vid Kortedala torg. I stämman deltog
1 1 B medlemmar jämte 56 anhöriga. Genom styrel-sens för-
sorg tillstä1Ides samtliga medlemmar en rapport om stäm-
mans innehål-1 och beslut.
STYRELSE

Föreningens styrel-se har under verksamhetsåret utgjorts
av Hgrc*E1 i-q_Qon I ordf örande, Rp.-1""f..-B_öf_jess.on, vice ordf ö-
rande, [g11ngf! __!_qqf,berg, sekreterare samt Stiq Jofu_s*e-on.
och IngeJ-a Larsson, utsedd av HSB Göteborq.
Suppleanter har varit Gunnar_Danes,jön .B@och Gun-Britt Johansson-f-!u * *j-r *^__--*T----1::*T:=

I tur att avgå ur styreLsen vid årsstämman 1986 är Hans
Ericson och Lennart Lundberg samt suppleanterna Gunnar
Danesjö och Bengt Bergström.
Styrel-sen har under året hå11it 11 sammanLräden.
Firmateeknare har varit Hans Ericson, Stig Johnsson,
Lennart Lundberg och Rolf Börjesson.
RIVlSORER

Revisoter har varit Bengt Johansson med
suppleant, valda av föreningen, samt HSB
Revisionsbyr å.
REPRTSENTANTER I H5B.:s FULLMÄKTIGE,

Föreningens representanter i HSB:s fu11mäktige har varit
Hans Ericson och Stiq Johnsson med Lennart Lundberg och
Rolf Börjesson som suppleanter-
FR]TIDSKOMM]TTf

Flis Hrrrtin som
:s Riksförbunds

Under året har fritidskommittdn bestått av Leif Simons-
son, ordförande, Elisabeth Svanstedt, 011e Pettersson,
Birgitta Adol-f sson, Ingvar Hedberg, Lena J__qhaqq-so.n, Rolf
Bör jesson. Bennt Rernslräm ^ Sven Carlsso6- och Gunnar An-
oeISson.
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För att underlätta vat
ska konsekvenserna har
avstängningskranar ti1

uthyres. Under året har
genom omflyttning inom

tenavstängni.ngar och samtidigt min-
ett antal rörstammar försetts med

I en kostnad av ca 17 000 kr.

VALBIREDN ING

Föreningens val-beredning har utgjorts
Ingvar KarLsson och Lars Larsson.
F(jRTROTNDEMAN

av Leif Simonsson.

Vid årsskiftet 1985/86 skedde byte på förtroendemannapos-
ten genom att Lennart Johansson avgick och stig Johnsson
trädde ti-11.
ANSTALLD PERSONAL

Rune Bergstrand, Per Björfjä11, Rolf Tackrisson och Göran
Leonardsson har under året varit anstä1lda som fastighets-
skötare. Björfjä11 slutade sin anstä11ning den 27 okIober
1985, zackrisson är anstä11d fr o m den 15 november 1985
och Leonardsson fr o m den 16 juni 1986. Bergstrand har
varit sjukskriven en 1ängre tid. sven Forsberg och Bertil
0lsson har vikarierat vissa tider. ulla Nirsson samt Asra
och PameIa Lethinen har haft anställninq som lokalvårdare.
MEDLTMSAN TAL

Föreningen hade vid verksamhetsårets slut iio medlemmar.
Dessutom tillkommer HSB Göteborg och dess styrer"se, vilka
utoör 15 medlemmar.
Föreningen äger 1ägenhet nr 66 som
22 1ägenheter över1åtits, varav en
föreningen.
FijRVALTNING

Stadgeenlig besiktning av föreningens fastigheter har
s kett .

Den i föregående års verksamhetsberättelse omnämnda be-
siktningen av föreningens balkonger har genomförts. Däre-
mot kunde den ti11 våren 1986 planerade balkongmålningen
inte genomföras. Besiktningen visade nämligen på behov av
reparationer på ett stort antal balkonger och dessa åt-
gärder måstg vidt.agas innan målning kunde ske. Balkong-
målningen påuörjades därför först efter byggsemestern i9g6.
CGP 9yqg"ri'AB hq" fått uppdraget att reparera bafkongerna
och Ranestr öms Måleri kommer att svara för målninosarbetet .

samtliga föreningens all-männa dörrar har försetts med ti11
1åskolven anpassade ringar. Kostnad runt 7 000 kr.
Föreningens parkeringsautomater har försårts titl Göteborgs
stads Parkerings AB, som därmed övertagit parkeringsöver-

,L
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övervakningen inom föreningens hel-a område. Aven parke-
ringsdisciplinen på Fastlaqsgatan förväntas härigenom bli
bättre.
En undersökning av intresset för motorvärmare ti11 fler
parkeringsplatser visade att sådant behov före1åg. På
däckets övre plan har därför installerats 34 nya motor-
värmare oeh 14 i undre däck. Tidur har nu också monterats
ti11 de 56 tidigare motorvärmaruttagen. Arbetet har utförts
av Appelgrens tlektriska och kostnaden har uppgått till-
106 000 kr. Hyreskostnaden har ökat med 20 kr per månad
för plats som fått motorvärmare.
Efter anbudsförfarande har uppdrag 1ämnats ti11 As falt-
tjänst AB att under sommaren 1986 utföra justeringar av
asfaltbeläggningen där denna är dåfig.
I enl-ighet med de uppdrag förra årsstämman 1ämnade vi11
styrelsen rapportera
att handikapparkering ordnats vid block 2,
att handikappramper kommet att, anordnas i- block 2,
att milj ö- och hälsoskyddsförvaltningen meddelat att det

inte sker någon avfä11ning av asbest från skivorna i
entrdn tilI block 1 så 1änge skivorna sitter på plats,

att stolar nu är utplacerade i mangelrum oeh tvättstugor,
att flaggstången kommer att få stå kvar på området.
Sedan det visat sig att reparationskostnaderna för före-
ningens traktor skull-e komma att bti mycket höga bedömde
styrelsen det förmånligare att byta traktor. Nettokost-
naden uppgick ti11 B4 000 kr.
Styrelsen har varit representerad vid sammankomster som
anordnats av det s k Kortedal-aprojektet och även i övri.'t
fö1jt dess verksamhet.
För att värna om den nedl-äggningshotade Konsumbutiken på
Midvintersgatan har styrelsen bl a tillskrivit styrel-sen
för Konsum Väst. I svar har meddelats att butiken kommer
atL vara kvar tills vi-dare.

Itt högtrycksaggregat f ör rengöri.ng av b],: a sopkärl-en har
inköots för en kostnad av 2 500 kr.
Styrelsen har faststä11t att taxan vid anliLande av fas-
tiqhetsskötarna i samband med utelåsning skall vara 10 kr
under deras arbet,stid oeh 50 kr under övrio tid fram ti11
k1 22,OO. Efter denna tid, liksom då fasti!f'"tsskötare
inte är ti11 förfogande , anlitas Larmtj änst .

Styrelsen har förkl-arat sig i princip positiv ti11 en
underhandsframstä11ninq från sociaLförval-tningen om att
få'disoonera f d lekst<åtelokalen för att selvera mat ti11
omr ådets Densionärer .

L
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Den f d affärslokal-en har under året bytt hyresgäst, men
verksamheten är oförändrad.
Avslutningsvis i dett.a avsnitt måste st yrelsen med bekla-
gande konstatera att skadegöre1se och inbrott förekommit
inom vårt område. Dörrar och väggar har drabbats av ni-
dingars sprayfärg. och såväl 1ägenheter som kätrarutrymmen
har hemsökts av tjuvar. För att Krönets qoda rykte som ettbra bostadsområde ska l"eva vidare är det angelåqet att
a1l-a skärper uppmärksamheten och ingriper erler rapporte-
rar iakttageLser som kan ha med skadegöreLse el"ler annat
gfog ?tt göra. Styrel_sen avser att vidta åtgärder för attförsvåra för obehöriga att komma in i br a talrargångar.
FR ITIDSVERKSAMHET

Liksom tidigare har ett flertal aktiviteter ägt rum inom
ramen för föreningens fritidsverksamhet. Den sedvanl_ioa
vårstädningen ?gde rum den 24 april och den 9 oktober ge-
nomfördes också en höststädning. vid båda tillfällena var
det god ansl-utning. Två poänqpromenader har anordnats -en under hösten och en under våren - vilka saml_ade ett 50-
tal deltagare varje gång. Under hösten inbjöds nyinflytta-
de ti11 en information med rundvandring på området och un-der våren har fritidskommittdn svarat Fo" öppet hus ett
antal torsdagskvärlar med upp tilr ett 20-t.at deltagare.
studieverksamheten har dominerats av vävning. d vävstolar
med 12 kassetter har varit i flitig användning. på stu-
diesidan kan vidare nämnas att z c:-rklar i litteratur med
1 B deltagare har varit i gång.
En pysselkvä11 anordnades i december och i januari ägde
den sedvanliga julfesten för barn rum. pysselkväl1en sam-
l"ade ett 25-tar deltagare, men barnfesten hade endasL 14
dgltagare och formerna för den kommer att övervägas med
hänsyn t.i11 det a1lt mer minskande barnantalet.
Genom frit.idskommittdns försorg har en välbehövIig upp-rustning och renovering av f d lekskolans lokat st<ett
under året. B1 a har väggbeklädnaden bytts ut och nya boro
anskaflats. Materialkostnaden har uppgått ti11 runt B 800kr. Arbetet har utförts utan ersättnino.
Liksom tidigare har bastun och
na fyra kvällar i veckan, två
KRijNET 25 ÄR

Fi-randet av föreningens 25-åriga tilrvaro inl-eddes vid
årsstämman 1984 och avslutades vid årsstämman 1985. De
fresta aktiviteterna ägde rum i sådan tid att de redovi-
sgdgs i föregående verksamhetsberättelse. Men höjdpunkten
på firandet var den gårdsfest som giek av staperÄ den 31

fritidsLokaLen hå11its öpp-
för damer och två för herrar



:";.';gä .:
- ''i; : i:'") ',,'
-ii:#' rr,. -, .;"-'

;t- -_:

ii 5 S:$ 3a$t*dsräiisföreninc
Fas'ilägsgatan 33
41 5 12 Göteoorg

augusti och som samlade 1 B0 deltagare. Genom att vädrets
makter var de bästa tänkbara, arrangemangen fungerade som
planerats och deltagarna hade förmågan att bidra ti11 en
hög stämning blev gårdsfesten en minnesrik ti1lstä11ning,
som det kan finnas anl-edning att upprepa vid något komman-
de jubileum.
AVG]FTER OCH HYROR

För bostäder har under verksamhetsåret uttagits årsavgif-
ter med 5 195 64.O kr. Avgifter oeh hyror för lokaler, ga-
rage och biluppställningsplatser har under samma tid upp-
qått till 27 4 27 5 kr.
Fr o m den 1 juli 1985 höjdes bostadshyporna med 5 96 och
den 1 oktober skedde samma höjning för 1oka1er, garage och
biluppställningsplatser. Motivet för höjningen var b1 a
att få en ökad avsättning ti11 underhå1Let för fastighe-
terna. Samma motiv kunde anföras inför verksamhets året
1986/87 men som ett 1ed i strävan att minska kostnadsut-
veckl-ingen har styrelsen beslutat att inte göra några
hyreshöjningar vid motsvarande tidpunkter 1986.
EKONOMlSK STi:iLLNING OCH RISULTAT

Resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret
och den ekonomiska ståtlningen vid årets utgång framgår av
efterföljande resultat- och balansräkning.
5åsom framgår av redovisningshandlingarna är föreningens
ekonomiska stä11ning god och avsättningar ti11 fonder har
kunnat ske med belryggande belopp tilI gagn för medlemmarna

Styrelsen föresIår att årets vinst 25 262 kr överföres
ti11 fond för yttre underhå11.

IL



tiSB:s Bostadsrättsförening ltrönet i Göteborg

RESI.]LTATRI$OIING

INI'{ITTM.
ffiffiter
Bostäder
Hrrror
Lokaler
Garage
Bi luppstä1 lnllgsplatser
Hyror diverse
Riinteintåikterw-
överlåtelseavgifter
Bastuverksanrkret
Diverse förvaltnings j.::tåikter
Parkeringsautcrnatavgi fter
KOSTT{ADER

ffiEstnader
Råintor L.149.054
Råintebidrag -L36.994
Tcnrbrättsavgä.ld
V?inreavgäld
Avskrivn fastighet not 1n garagebyggn not 2u fasadrenov not 3

" mask o inv not 4
Ilnderhållskostnader
Mark löoande
l,lark periodiskt
Byggnader Iöpande
grggnader periodiskt
Div an1ägga:jngar
Maskiner o iaventarier
Hissar
Avsättning ti1tr fond för
yttre underhå11 not 6
Avsättning ti1l fond för
inre r:nderhål1
Driftskostnader
i6l1er 

-
Anroden förtroendevalda
Arbetsgivaravgifter
Diverse personalkostnader
Resekostnader
Fönzaltningsanrode
Materialkostnad, fast skötsel
Fiyror
Porton, frakter och tele
Sak f örs åikr ingsprernier
Skatter
Fastighetsskatt

850701-860630

5. 195. 640

34.442
158.390
78.443

3. 000 5.469 .9L5
548.057

4. 000
918

18. 338
7 .404 30. 660

1. 012. 060
181. 870
279.241,
19L. 000
30. 000

9. 750
25.919 -L.730.840

Lr.949

339.202
235.929

14. 083
15.3s1

800.000

269.424 -1.685.938

394.452
14. 800

I7O"T2B
I0.674

670
115.300
74.499

600
8. 398

77 "863

236 -040

840701-850630

4.947.288

43. 550
L45.297
78.47 4

5.2r4.709
362-575

4. 100

Z. JJU
16..422 22.872

r.022.262
181_. 870
273.687
173. 000

30. 000
9.750
7.423 -1,.697.992

-1 . 371. 170

Lr.322
4.215

2t2.832
428.1,24

775
L6.200
38.278

390.000

269.424

406.3s0
11.300

L66.277
4.087
2.041,

110.300
59.829

600
10. 181
70.707
75.870

118.020



Renhå11ning
Bråi:rs1e
Vatten
E1
Fritidsverksamhet
Föreningsavgifter
Diverse fö:rzaltninoskostnader
Jtöileunsfonden

Redorzisat resultat

L37.948
698.085
388.351
I82.2I8

5. 785
39. 802
44.969
5.000 -2.606.592

129.032
705.644
365. 115
178.599

7.298
39. 693
53.728
5. 000

KROI{OR

-2.51,9.67t

11.323
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ffiffi

Wä
BAIÄNSRÄKI{ING

Garageblzggnad not 2 -BZöm-

TIIJGÅ}iCåR
:--,rtOnsättningsti 119ångar
IISB i arzråilmJ.::g
Bankräkning
Avgifts o hyresfordri:rgar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intåikter
Änläggmingstil lgångar
Andelar
Lan ti1l återköpsfonden
Maskiner o i-:ev not 4 134.591

860630

4.8t9.602

4.720

247.409 5.065.731

300
60.345

94.452

136. 500

275.000

10.903.000 Lr.469.597

Avskrivningar
Fasadrenov not 3
Avskrirznino

Avskrirrning
grggnader not l-
Avskrirmingar

Sunna ti11gångar

-40.139ffi
-139.595

-597.000
141'm- o-ö'd

-3.997. 000

3 " 980. 534
55.430

1. 630

177.473

/\t I

60.345

9. 980

t46.250

305. 000

1 1. 094. 000

KRONOR

850630

4.2I5.067

1i_. 6l_5. 825

ls. 830. 892KRONOR 16. 535. 328

SKII;DM OCII EGEI KAPITÄL
IbrLfristicra skulder+
Leverantörsslqrlder
Bråinsled<rlder
Skatteslculder
Förskottsbetalda avg: o hyror
Upplupna råintol
Serne s terlöneresenrering
Arråiloing RFV-avg
IJpplupna kostnader
Lånqfristiqa skulder
Inteckninoslån

521,.233
36.193

245.692
321.925
336. 600
38.085
10. 963
14. 500

566.687
28.250

148. 358
316.474
338. 100

36.657
11.819
12.5001. 485. 191

9.955.076

3.739 .461

1. 355. 600

16. 535. 328

1. 458.855

10. 146. 070

2.87 4.690

9.616

L.341".667

15. 830. 892

Fond för yEtre r:nderhåll
Resqrrerinq iirrioa
Jtöileunsfond
Eget kapital
Grundavgifter 1.359.578
C,rundavgift för osåld
Iä9 nr 66 o lok 1001 -29.340 1.330.338
Redovisat resultat not 5- 2s.262

Sunrna skulder och eget kapital KRONOR

984.055
2.755.405

930.607
1. 944. 083

1. 330. 338
1_1. 323

IGONOR

STÄIÄDA PAIVIER

Fastighets intecknJngar till
långivare och HSB Göteborg KRONOR 13. 778. 300 KRONOR 13. 778. 300



Not 1

Not 2

Nct 3

Not 4

I{ct 5

Not 6

Notqr_till resultat- och balansråilsring

Blrggn:adernas våirde utgörs av anskaffnj-ngsvåirdet. Avskrivning
sker årligen ned belopp rnotsvarande anxrrteringar på intecknings-
lånen. Fastigheternas taxeringsvåtrde är 16.860.000 kronor, varav
blzggnadsv:irde 12. 810. 000 kronor.

Garage avskrivs enligt trettioårig plan.

Fasadrenovering avskrivs enligt tjugoårig plan.

I{askiner och inventarier avskrivs enligt fanårig plan.

Vlnst enligt balansråil<ning 850630, 11.323 kronor, har enligt
föreningsståinrnans beslut överförts ti1I fond för yttre
r:nderhålI.

Skillnaden nellan budgeterade respektive verkliga r:nderhålls-
kostnader, 359.062 kronor, samt 440.938 kronor scrn kan betrak-
tas scrn del av verksamhetens överskott, tillsanrnans 800.000
kronor, har avsatts til1 fonden för yLtre r:nderhåll.

Göteborg 1986- 1O-Ozffi
*-1_

Vår revisionsberättelse har 1986-10-09
årsredovisning.

å're
avqivits beträffande denna

%
,

...\
vald revisor \

lt a1

ru'f ftre,4
Av HSB:s Riksförbr:nds
revisionsbyrå för-
ordnad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

för

HSB:s Bostadsrättsförening l(rönet i Göteborg

Vi har granskat årsredorzisningren, räkenskaperna samt styrelsens för-
valtnlng för råikenskapsåret l-985-07-01 - 1986-06-30.

Granskningen har utförts enligb. god revisionssed.

Ärsredovisningen har upprättats enligt föreningslagen.

tillstyrker

t resultaträlcoingen och balansråiloingen faststälIes,

t resultatet distrrcneras enligt förslaget i fö::rzaltnjngs-
berättelsen santt

a t t styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrilret för
råikenskapsåret.

Göteborg 1986-10-09

Vi

r#

at

/to.t P,,*
Av FISB:s Riksförbunds Revi-
sionsblrå förordnad revisor



Ordlista

Föneltn ingsberättelsc

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

kostnade r 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.

Balrnsräkning
Balansräkningen visar å ena sidan de materiella tillgångar
som föreningen ägde vid verksamhetsårets utgång i form
av fastigheter, inventarier o dyl samt likvida medel

HSB i avräkning
Behållningen på detta konto utgör f
som förvaltas av HSB. HSB betalar
rättsföreningen på dessa pengar.

öreningens kassamedel

ränta till bostads-

(kontanter). Balansräkningens andra sida visar föreningens

lån och skulder samt egna kapital som fanns vid årsskiftet. I ponA för inre underhåll
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.

OmsättningstillgAngar
Med omsättningstillgångar menas andra tillgångar än

anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar kan i all-
mänhet omvandlas till reda pengar inom ett år.

An läggningstillgångrr
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.

I-rlngfristiga skulder
Skulder som föreningen skall betala först efter ett eller
flera år, ofta enligt särskild amorteringsplan.

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. Ä.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 skultl. 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.

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 lägcnhet 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 =årets 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 produktionskostnaden för föreningens hus och

erläggs under en tjugoårsperiod. Ännu ej erlagd avgäld
redovisas under ansvarsförbindelser.

quhäradsbygdens Trycken AB, Borås
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