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FORENINGSSTA
avhål.l-es onsdagen den J
Forum, Kortedala Torg.

DAGORDN ING

tvit'iA

0 november 19BB kl 19.00 i A-salen,
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d V"L av ordförande att feda stämman

rT- lJppråttande av förteckning över närvarande medlemmar ,

K VaI av två justeringsmän ry 52o'*t t t <'t '-fu
-J' -.rY Fråga om kallelse behörigen skett
f-rC+ r,no lconc årqrodnrri qni nn.?

-z/n.risorernas berättelse/-,

..9 Fastställande av baiansräkningen

/ fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

fu{-gestut om föreningens vinst enligt balansräkningen
Y{ Fnå." .- ^rvoden1/Il Iidgo urrr or Loaaa. "l-{ll 2e 6v?> = + /b/..,

,L*,
&d,/(oa7 Lux)o-sretry
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Z€As,sa:Ö

*f Uat av fritidskommittd 'a*, Ca,o-/!'**
da*-Jft*
S- !/**'

@) öuriga anmä}da frågor

Efter stämman bjuder föreningen på landgång oeh ö1 eller 1äsk samt
kaffe och kaka.

Gratisutlottnino - Musik av frSeqa Gubbar" - Dans

Anmälan om deltagande i stämman ska göras senast den 25 november genom

att en del av det samtidigt utlämnade skära bladet för fullmakt och
motioner avskiljes, ifylles och nedlägges i förtroendemannens brev-
1åda, Fast.lagsqatan JJ.

VÄlroprr"rE N T r LL Ån Ers srÄrqmn I

HSB :a BOSTADSRÄTTSFÖRENING KRöNET

StUtel'sen

Val av valberednin
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FöRVALTN I N GSBERÄTTEL SE

FUR HSB:S BOSTADSRÄTTSFURENING KRöNET

FUR TIDEN 1 JULI 1987 - 30 JUNI 19BB

FOREN I NGSSTAMMA

0nsdagen den 25 november l9B7 hölls fören'ingens ordinarie stämma
på Forum v'id Kortedala Torg. .l43 

medlemmar jämte 60 anhöriga deltog.
Efter stämman t'il lstäl ldes samtl'iga medlemmar en rapport om stämmans
i nnehål I och bes I ut.

En extra föreningsstämma hölls i Kortedalagymnasiets aula onsdagen
den l0 februari lgBB för behandling av frågan om eventuellt
fönsterbyte. I extrastämman deltog .l75 

medlemmar och 3l anhöriga.

STYR E L SE

Fö"eningens styrelse har under verksamhetsåret utgjorts av Hans
Erjcson, ordförande, Rolf Börjesson, vice ordförande, Lennart
Lundberg, sekreterare samt St i g Johnsson och lngel a Larsson, utsedd
av HSB Göteborg.

Suppleanter har varit Gun-Brjtt Johansson, Gunnar Danesjö och Kurt
Lundström.

Vid årsstämman l9BB är Hans Ericson och Lennart Lundberg samt
suppleanterna Gunnar Danesjö och Kurt Lundström i tur att avgå.

Styrelsen har under året hållit 12 sammanträden.

Som firmatecknare har Hans Ericson, Stig Johnsson, Lennart Lundberg
och Rolf Börjesson fungerat.

REV I SORER

Revisorer har varit Bengt Johansson med Gösta Larsson scm suppleant,
valda av föreningen, samt HSB:s Rjksförbunds Revisionsbyrå.

REPRESENTANTER I HSB;S FULLMAKTIGE

Hans Ericson och Stig Johnsson har representerat föreningen i HSB:s
fu11mäktige. Lennart Lundberg och Rolf Böriesson har varit
suppl eanter la/
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FRITIDSKOMMITTE

Under året har fritidskommitt6n bestått av Leif Simonsson, Rolf
Börjesson, 0l I e Pettersson. Bi rgi tta Adol fsson, Ingvar Hedberg, Sven
Carl sson, Lena Johansson och Gunnar Andersson.

VALBEREDNING

Föreningens valberedning har utgjorts av Leif Simonsson, Ingvar
Karl sson och Lars Larsson.

FORTRO E N DEMAN

Föreningens förtroendeman
Johnsson.

ANSTALLD PERSONAL

under verksamhetsåret har varit Stio

I början av verksamhetsåret slutade de båda tidigare fastighets-
skötarna Ro'lf Zackrisson och Göran Leonardsson. Som nya fastighets-
skötare har under året anstäl lts Karl-Erik Isaksson och Ni ls Forsberq.

Ulla Nilsson samt Asta och Pamela Lethinen har varit anställda som
lokalvårdare.

ME DL EMSANTAL

Vid verksamhetsårets slut hade föreningen 370 medlemmar. Härtill
kommer HSB Göteborg och dess styre'lse, v'ilka utgör l7 medlemmar.

Föreningen äger lägenhet nr 66 som uthyres. Under året har 2l läoen-
heter överlåtits. En omflyttn'ing inom föreningen har skett.

FORVALTN I NG

I stadgarna föreskriven besiktn'ing av fören'ingens fastjgheter har ägt
rum.

Styrelsens arbete har under verksamhetsåret ti11 mycket stor del
präg1ats av planerjng av de stora reparations- och underhållsarbeten
som delvis har påbörjats, men som till största delen kommer att genom-
föras under verksamhetsåret l9BB/89. De arbeten som det gä11t, bl a
fönsterbyten, omläggning av parkeringsdäcket samt översyn av värme-
och venti lationssystemen, har inneburjt ställningstaganden til'l de
största investeringarna sedan föreningens ti I lkomst.

Arbetet med den nya be1äggningen på parkeringsdäcket hann slutföras
under verksamhetsåret. Genom denna åtgärd kommer vattengenomträng-
ningen ti 1 1 underl iggande garage att försvinna. Kostnaden beräknas
uppgå ti11 omkring 500 000 kronor och arbetet har utförts av ACME
Beläggningar Entreprenad AB )t,
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HSB Bygg AB har antagits som entreprenör för det av den extra
föreningsstämman beslutade projektet att byta samtliga fönster och
hal konndörrar - Arl-retet- nåoår och beräknas bl.i sl utf ört under november.

Vårt värmesystem kommer under hösten att bl'i föremål för en omfattande
genomgång, som b1 a innebär utbyte av samtliga avstängningskranar på

rörsystemet, nya pumpar och termostater på samtliga element. Detta
arbete kommer att utföras av Willäns Rör AB för en beräknad kostnad av
drygt 400 000 kr.

Med hjälp av konsult har samtliga 1ägenheter i höghusen inventerats
för att få klarlagt vilka olika typer av köksfläktar som används.
Ätgärden har utförts med anledning av de upprepade klagomå1 som
framförts på brister j venti'lationssystemet. Inventeringen gav det
överraskande resultatet att ett 20-tal spisfläktar fanns i bruk och
därigenom negativt påverkar det centrala systemet. Ytterl'igare ett
antal brister upptäcktes och kommer att påta1as. Då endast kolfilter-
fläktar är tillåtna i höghusen kommer styrelsen att vidtaga åtgärder i
de aktuella fallen. I kombination med en beslutad sotning av samtliga
kanaler är det styrelsens förhoppning att tidigare o1ägenheter med

ventilationen ska elimineras. Vent'ilationsarbetet kommer att utföras
av Crafoord Enerqi AB.

Samt.liga avloppsstammar har högtrycksspolats. Kostnad 27 000 kr.

Tvättstugan på Fastlagsgatan 4 har fått ny fläkt och'i tvättstugan på

Fastlagsgatan 27 har en tvättmaskjn bytts ut. De sammanlagda
kostnaderna uppgår ti 1 1 25 000 kr. Förutsättningarna för instal I ation
av torktumlare i de tvättstugor som'inte har sådana har undersökts och
det synes möj1igt att bereda plats för torktumlare i eller i närheten
av de flesta tvättstugorna. Anbud har därför infordrats.

På baksidorna till låghusen har belysning installerats som ett led i
försöken att m'inska inbrotten. Arbetet har utförts av Appelgrens
Elektriska för en kostnad av runt 50 000 kr. Av samma anledning har
också fast'ighetsskötarnas expedition försetts med stöldlarm. Trots
dessa och tidigare vidtagna åtgärder måste styrelsen med beklagande
konstatera, att vårt område även under detta verksamhetsår hemsökts av
tjuvar och vanda'ler. En skärpt övervakning och rapportering ti11
polisen av skumma'individer är därför en uppmaning som styrelsen vill
rikta ti I I samtl iga boende.

Efter framstäl 1 n'i ng tj I I Mi ljö- och häl soskyddsförval tni ngen har
avskjutning av v'i ldkatter skett vid block 3.

Fri ti dsförval tni ngen har ti I I skri vi ts med behäran om uppröjn'i ng vi d
såväl gångvägarna ner mot torget som av kringfiggande områden 'i

övriot- Tnoa åtoärder har dock förmärkts.

Det s k Kortedalaprojektet, som nu avslutat sin verksamhet, avgav en
rapport över vilken styrelsen har yttrat sig. En enkät om det fanns
intresse för pensionärer att få lagad mat serverad i Träffpunkten
rönte 'i nte ti I I räck I i qt i ntresse 

lV
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Fastighetsskötarnas fasta expeditionstid har slopats och från års-
skiftet 87/BB ersatts med telefonsvarare som kan ta emot besked dygnet
runt.

Ett par lekplatser har kompletterats med gungredskap.

Priset på bastubad har höjts från 2 till 3 kr.

Traktorn har försetts med direktdriven sandspridare och traktor-
borsten har kompletterats. Aldre utrustning till traktorn har
avyttrats. Ny kopieringsapparat har inköpts ti'11 förtroendemannens
expedition.

Ärets fina julgran var en gåva från vår pensionerade fastighetsskötare
Sven Forsberg.

De åtgärder som nu vidtages i form av fdnsterbyten, installation av
nya värmepumpar och termostater bör medföra 'lägre värmekostnader. För
att söka nedbringa även kostnaderna för varmvatten rekommenderar
styrelsen att termostatblandare kommer till användning. 0m sådana av
märket "Mora"'instalIeras i samband med att äldre kranar behöver bytas
behöver endast er1äggas den merkostnad som uppstår i förhållande till
om bytet hade skett med standardkranar. Priset på kranarna är ca 350 kr
för kök^och 500 kr för badrum. Nämnas kan att det kostar kr ?2:87 för
varje m'varmvatten som vi förbrukar (kallvattnet kostar 7:39 och upp-
värmningen l5:48).

STUDIT- OCH FRITIDSVERKSAMHET

Föreningens frjtidskommittö har under året varit verksam 'i olika
avseenden och anordnat ett flertal aktiv'iteter. Den sedvanliga vår-
städningen samlade ett 40-tal deltagare, som gjorde en god insats för
att göra vårt område och omgivningen i vårfint skick. Två poängprome-
nader har genomförts, men'intresset för dessa kunde ha varit större.
Kommittän undersökte om det fanns intresse för en bussresa även detta
år, men resultatet visade att så inte var fallet.

När det gä1'ler studieverksamheten så har det största intresset varit
knutet till vävningen där fyra cirklar ned 24 deltagare har varit
'igång. Genom kommittöns försorg har vissa åtgärder vidtagits för att
minska ljudet från vävningen och verksamheten har tidigarelagts för
att minska olägenheterna för de kringboende. På studies'idan har vidare
en cirkel studerat litteratur och liksom förra året samlade den inte
mindre än 30 deltagare.

Fritidskommitt6:n, som haft sex protokollförda möten och ett antal
arbetskvä11ar, har även svarat för förtär'ingen i samband med de olika
arrangemangen samt prytt området med iulbelysning och svarat för
flaggiingeä 

- ( J --.J- J '- 
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AVGIFTER OCH HYROR

För bostäder har under verksamhetsåret uttagits årsavgifter med

5 507 274 kr. Avgifter och hyror för lokaler, garage och biluppstä11-
ningsplatser har under samma tid uppgått till 356 4.l5 kr.

Den I oktober l9B7 höides samtliga avgifter och hyror med B %.

Styrelsen har även beslutat att höja årsavgifterna för bostäder med l0
den I juli lgBB och en motsvarande höining sker den I oktober l9BB för
lokaler och bi 1 uppstä1 lningspl atser. Höiningen den I iul i innefattar
en höjning av avsättningen till 1ägenheternas inre fond med l0 %.

Trots det omfattande underhållsprogrammet och trots att ovan angiven
höjning var 1ägre än vad som signalerades vid den extra stämman,9ör-_
stynelien nu dån bedömningen, att någon ytterligare höjning inte skall
bli aktuell under det nya verksamhetsåret.

TKONOMISK STALLNING OCH RESULTAT

Resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret och den

ekonomiska stä'l'lningen vid årets utgång framgår av efterföliande
resul tat- och bal ansräkni ng.

Av redovisningshandlingarna framgår att föreningens ekonomiska
ställning är god oclr att avsättn'ingar ti11 fonder har kunnat ske med

betryggande belopp ti 1 1 gagn för medlemmarna. Det finns emel lert'id
an'ledning framhå1ia, att de pågående underhållsarbetena kommer att
kräva stora utbetaln'ingar under det kommande verksamhetsåret. För de

arbeten där detta varit möjligt har sökts bidrag och lån. Enligt
extrastämmans beslut avsätts 2 mi'ljoner kr ur yttre fonden för
fönsterbytet.

Styrelsen föreslår att årets vinst 27 I44 kr överföres till fond för
yttre underhål l. t\-'
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NOI 870701--880630FESULTATRI$OTING

INIIiK|M.
Xrsa@fter
Avsättning tiI1 fond
för inre urderhåll
ItyresintäJ<ter
ärriga intåikter
S\fima intiikter

KOST\IADM
EffierG-rrskostnader
@an
Avsättrring till fond för
yttre underhåIl
Avsättning, övr fon&nedel
Surma underhållskostnader

Driftskostnader
Bner-
Anroden
Arbetsgivaravgifter
Personalkostnader
Fönraltningsa:rrode
Fastighetsskötsel
Reparationer
Fastighets f ör såikrin g
Våirneavgä1d
tlppvåirmning
Vatten

RenhåIlning rch sotning
Föreningsavgifter
örriga driftskostna.der:
$nnra driftskostnader

Råintekostnader fastiqhets lån
Riintebidrag
liettoränta fastiqhets]ån
Avskrirmingar
Ttrnt:ättsavgäId
Surma kapitalkostnader

Fastighetsskatt
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Finansiella intäkter
ffi

ÄRETS RESULTAT
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ffi
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424.99r
183. 114
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61. 811

ffi

1.095.6s3
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27.L44 KRONOR

309.299
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447.804
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TILTGANGAR
ffi..rr
Lrns attungs t. ]- J l- ganga r
Avråikn ing s f ordr i ngar
Ärsarngifts o hyresfordringar
Fön:tbetalda kostnader och
upplupna intäkter
önriga kortfristiga fordr
Srnrma orusättningsti I lgångar
ÄnIäggningsti 1 lgångar
Vlirdepapper
Iån till återköpsfonden
Maski-ner o inventarier
Qr och tillbyggnader
ROI-investeringar
gzggnader
Srnnna anläggningstillgångar

SUMIVIA TIIJGANGAR

SKULDER OCTI EffiI KAPTTAL

Leverantörsskulder
Skattes]fll1der
Ibp}:pna kostnader och
fdrutbetalda intåikter 15
Fön-rtbetalda avg o hyror
$nrrna kortfristiga slculder
Iånqfristiqa skulder
Fastiohetslån
$mrna långfristiga skulder
Resenrerinqar fastigb_retsunderhåll
Fond för inre underhåll
Fond för yttre underhå1l
Sunra underhållsreserver
reET KAPTTÄL
fr-nAet-.=_---
Girunoa\ngr-rEer
Ftitt
ffiIg'a fon&nede1
Ärets resultat
Suma eget kapital

SUI-O4A SKI]LDER O EGET KAPITAL

SIÄI,LDA PA}fTM "

Fä@kningar tilI
Iånqivare

KRONOR 2L.487.495 KRCINOR 17.081.531
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25L.802
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t-1
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il
l_J
1AIA

16
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r.L92.686
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10. 000
27.L44

ffi1:82
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486. 587
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1.330.33B

s.000
34. 360
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KRONOR 2L.487.495 KRCNOR 17.081.531

KRCINORKRONOR 13.548.300 13. 548.300
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Nct 1

Not 2

Nct 3

Not 4

I\bt 5

Not 6

lilct 7

L9B7 /l9BB

47.422
190. t_17
L00.276

18. 600
35678

F 
^4-f,.J/O

4.200
I.822

L3.237re
9.404

1 80. 096
1. 666

T5r.166'

24.798
1.398

24.352
m--5ag

23.534
296.726
68. 015

m:ztr'

t.926
L4.945
2.787

3- 184
38. 969
6T.8-1T

t9B6/1987

43.627
178. 817

91,.549
19. 821

F5.6T4

3. 300
1. 565
5.729

Tö:594

41.190
265.740

2.369w
34. s00
t.206

16. 156TW

9.200
200. 384

-6 - r-
I ö. l.+)

ffi

13.544
BB4

1.490
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Hyresintlikter
Lokaler
C,arage
Ili 'l rrnnqf ä'l I ni naen] :'l-qer

grror övriga

öuriga intåikter
Avgifter övriga
överlåtelseavgifter
Bastuverksamhet
Intäkter övriqa

Underhål1 enlicrt plan
Mark
RrrnmaÄar

Div anlägglingar

Fastighetsskötsel
Förbn:kningsnateriaI
Fordonsskatt & försåikring
Rep & underhåll maskiner

Reparationer (löpande underhåll)
Mark
Prrnm:Äor

Hissar

örriga driftskostnader
KontorsrnaLerial
Porton, frakter & tel-e
Fritidsverksamhet
Hyror
Anslag a bidrag
Kostnader övriqa

Avskrirrningar
Byggnader avskrivs ned belopp
notsvarande amorteringar på 1ån
fnventarier avskrivs erL'l .gt fstårig plan
Fasadrencnrering avskrivs
enligt tjugoårig plan
Garage avskrivs en1. trettioårig plan

199.000
32.959

9.7s0
30.000m

185.000
28.226

9.750
30.000

252.9'76-zz7



Not B

NOIER

Nct 9

l,Iot L0

Not 11

Not 12

Not 13

Not 14

Not 15

880630

2t_.089
260. BB9
ffi

10.519. 000

141.131
39.482

-80.300
- 4.939
-10.879
Taf95

276.r95
-L59. 195

872.000
-657.000m

3. 934. 137

14. 900. 000
-4.381.000

Fastighetsskatten utgör L,4 I av
1987 års taxeringsvärde.

TTTT, BATÄNSR.}iKNING

Förutbetalda kostnader och
rrnn1 rrnne'i nl-äktef
Renhå I lri:i-ngsverket
IISB ränta

Våirdepapper
1 andel HSB Göteborg
1 andel HSB:s återkdpsfond

Maskiner och inventarier
Ingående balans 870701
fnköp under året
Ackunn:lerade avskrirmingar
Saldo 830630 avförs
Anskaffn.våirde såId sandspridare
Bokfört våirde

Gn- och tillbyggnader
Fasadrenoveri-ngr
Ackrmmlerade avskrirrninqar
Garage
Aclcurnulerade avskrirmincar

ROT-investering
Nedlagda kostnader

Blzggnader
Anskaf fningsvåirde
Ackunmlerade avskrirrninqar

Bokfört våirde

Upplupna kostnader och
förutbetalda intåikter
Berliknad \lA-avgift
Ilpplupna arbetsgivaravgi fter
Upplupna senesterlöner
Fjärwäirme
HSB faktura 35416
Ilpplupna räntor
-stadshypotek
-Spintab
-Bofab

500
50

Fd

Fastigheternas taxeringsvåirde, åsatta vid 1988 års allmåinna
fastighetsta:<ering,'ar 26.530. 000 kroror, varav bygqnads-
våirde 19.230.000 kronor. lbtsvarande våirden för 1987 var
16. 860. 000 kronor respektive L2. 810. 000 kronor.
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REVISTONSBERÄTTELSE

för

HSB:s Bostadsrättsföreninq Itönet i Göteborq

Vi har giranskat årsredovisningen, råikenskaperna sanrL styrelsens för-
valtning för råikenskapsåret 1-987-07-01 - 1988-06-30.

Granskningen har utförbs enligt god revisionssed.

Ärsredovisningen har upprättats enligt föreningslagen.

Vi tillstlrcker

a t t resultatråikningen och balansråikningen faststäIles,

a t t resultatet disponeras enligt förslaget i fönraltnings-
berättelsen samt 27 /?? T+?/ /---e

a t t styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet fdr öhLa L*X'A
räkenskaPsåret. -J-'- ---- /

Göteborg 1988-10-17

,/.//,f Ary^
Av HSB:s Riksförbunds Revi-
sionsbvrå förordnad revisor

rev.]-sor



ORDLISTA

Förvaltningsberättelse
Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten,
kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse, styrelsebe-
rättelse). Övriga delar av årsredovisningen är resultaträkningen
och balansräkningen, som i siffror visar verksamheten. Förvalt-
ningsberättelsen talar om vilka som har haft uppdrag i föreningen,
vad som i huvudsak förekommit samt redovisar en del fakta om
bl a antalet anställda, taxeringsvärden, försäkringsvärden.

Resultatråkning
Resultaträkningen visar föreningens samtliga intäkter och kostna-
der för verksamhetsåret. De största kostnadema 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 förenings-
stämmans 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 på tillgångssidan de materiella tillgångar
som föreningen ägde vid verksamhetsårets utgång i form av

fastigheter, inventarier o d samt likvida medel (kontanter). Ba-
lansräkningens skuldsida visar föreningens lån och skulder samt
det egna kapitalet som fanns vid årsskiftet. Till skulderna räknas
fond för inre underhåll (medlemmarnas pengar). Det resultat i
form av överskott (vinst) eller underskott (förlust) som resultat-
räkningen visar blir i balansräkningen en post som svarar mot
skillnaden mellan tillgångar och skulder och utgör förändringen i
föreningens förmögenhet eller egna kapital.

Omsättningstillgångar
Med omsättningstillgångar menas andra tillgångar än anlägg-
ningstillgångar. Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvand-
las till reda pengar inom ett år.

Anlåggningstillgångar
Med anläggningstillgångar menas tillgångar som är avsedda för
långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggnings-
tillgången 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 sdrskild amorteringsplan.

HSB i avråkning
Behållningen på detta konto utgör föreningens kassamedel som
förvaltas av HSB.

HSB betalar ränta till bostadsrättsföreningen på dessa pengar.

Likvidamedel
Kontanter och andra tillgångar som snabbt kan omvandlas till
pengar, såsom t ex HSBs avräkning.

Likviditet
Med likviditet menas bostadsrättsföreningens förmåga att betala
sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, löner, bränsle). Likviditet
erhålls genom att jämföra bostadsrättsföreningens omsättnings-
tillgångar med dess kortfristiga skulder. Är omsättningstillgång-
ama större än de kortfristisa skuldema är likviditeten tillfredsstäl-
lande.

Ställdapanter
Avser i föreningens fall de säkerheter, pantbrevfastighetsinteck-
ningar som lämnats som säkerhet för erhållna lån.

Ansvarsförbindelser
Åtagande för föreningen vilka ej bokats såsom kort- eller lång-
fristig skuld. Kan vara borgensförbindelser eller avtalsenligt åtag-
ande, som avgälder.

Fond för yttre underhåll
Enligt stadgarna skall årligen avsättas ett belopp motsvarande
minst 0,3 a/o av by ggnadskostnaden för föreningens hus till en fond
för yttre underhåll. De så ihopsamlade medlen skall nyttjas för
kommande större underhållsarbetena. Bäst är att avsättnineen
görs enligt upprättad underhållsplan.

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 samt-
liga bostadsrätters tillgodohavanden. Specifikation av fbndens
fördelning på respektive lägenhet finns på HSB-kontoret och hos
förtroendemannen.

Värdeminskning fasti ghet
Kontot redovisar den totala (under årens lopp) avskrivningen av
föreningens fastighet på grund av ålder och nyttjande. Som plan
för avskrivningen har använts amorteringplanen för föreningens
lån för fastighetsfinansiering (årets avskrivning=fl1e1s amorte-
ring).

Föreningsavgäld
För att tillgodose erforderlig kapitalbildning inom HSB-förening-
en skall bostadsrättsföreningen erlägga avgäld enligt bestämmel-
se i stadgarna. Avgälden utgår med 2,5 7o av produktionskostna-
den för föreningens hus och erläggs under en tjugoårsperiod.
Ännu ej erlagd avgäld redovisas under ansvarsforbindelser.
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