


Förvaltnings-
berättelse.

Den del av årsredovisning-
etr, som i text förklarar
verksamheten, kallas för-
valtningsberättelse (verk-
samhetsberättelse, styrelse-
berättelse). Övriga delar av
årsredovisningen är resul-
taträkning och balansräk-
ning, som i siffror visar
verksamheten.
F örvaltningsberättelsen ta-
lar omvilka som haftuppdrag
i föreningen, vad som i hu-
vudsak förekommit samt
redovisar en del fakta om
antalet anställda m m.

Resultaträkning.
Resultaträkningen visar för-
eningens samtliga intäkter
och kostnader för verksam-
hetsåret. De största kostna-
derna är oftast ränte-, värme,
vatten- och underhållskost-
nader.
Bland kostnaderna finns
också poster som ej mot-
svarats av utbetalningar un-
der året, t ex värdeminsk-
ning på inventarier eller av-
sättningar till fonder. Om
kostnaderna är större än in-
täkterna blir årets resultat

Förklaringah

förlust. I annat fall blir re-
sultatet vinst, som skall an-
vändas enligt förenings-
stämmans beslut.
Om verksamheten medfört
förlust kan denna täckas
genomdisposition av fond-
medel (sparade pengar) eller
också balanseras d v s över-
föras till det följande året.

tr

Balansräkning.
Balansräkningen visar ä

ena sidan de materiella till-
gångar som föreningen äg-
de vid verksamhetsårets ut-
gång i form av fastigheter,
inventarier o d samt lik-
vida medel (kontanter).
Balansräkningens andra sida
visar föreningens lån och
skulder samt egna kapital
som fanns vid årsskiftet. Till
skulderna räknas fond för
inre underhåIl (medlemmar-
nas pengar).
Det resultat i form av över-
skott (vinst) eller underskott
(förlust) som resultaträk-
ningen visar blir i balans-
räkningen en post som sva-
rar mot skillnaden mellan å

ena sidan de materiella till-

gångarna och de likvida
medlen samt å andra sidan
summan av lånat och eget
kapital och utgör föränd-
ringen i föreningens förmö-
genhet eller egna kapital.

Omsättnings-
tillgångar.

Med omsättningstillgångar
menas andra tillgångar än
anläggnin gstillgångar.
O msättningstillgångar kan i
allmänhet omvandlas till reda
pengar inom ett år.

Anläggnings-
tillgångar.

Med anläggningstillgångar
menas tillgångar, som dr av-
sedda för långvarigt bruk
inom föreningen. Den vik-
tigaste anläggningstillgång-
en är föreningens fastighet
med mark och byggnader.

Kortfristiga skulder.
Skulder som föreningen
måste betala senast inom ett
är.

Iångfristiga skulder.
Skulder, som föreningen
skall betala först efter ett
eller flera är, ofta enligt sär-
skild amorteringsplan.
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H S B:s Bostadsrättsförening Krönet
Fastlagsgatan 3i|
41512 Göteborg

FÖRENINGSSTÄpTn,Ta

hålles onsdagen den 28 november 1990 kl 19.00 i A-salen, Forum Kortedala Torg

DAGORDNING

Stämmans öppnande

VaI av ordforande an leda stämmilt

Upprättande av ftirtcclning över niirvarande medlemmar,

Val av wå protokolljusterare , / :

Fråga om kallelse behörigen skett

-S.rånelsens 
årsredovisnin g

Revisorernas berättelse

Itr(,
I i .) j

*i.': ,.'

-Å . Fastställande av resultat- och balansråikning

/y.. Fråga om ansvarsfrihet ör styrelsen

1,0. Beslut i anledning av öreningens vinst enligr balansråikningen

1 1.. Fråga om anoden f i''-n , ^ : ",. t .

I U^ av styrelseledam<tter och suppleanter f
Y3. Val av revisor och suppleant

14. Erforderliga val av fulhnii.ktige och suppleanter till HSB

15. Val av fritidskommittd

i6. Val av valberedning

17 . Öniga anmälda frågor

Efter srämman bjuder fiireningen på landgång och öl eller liisk samt kaffe och kaka.
Grati sutlottning. Dansmusik

Anmiilan om deltagande i stålmman skall göras senast den22 november genom atr en
del av d-et samtidigf utliimnade gula bladet fiir fullaakt och motionrt ayskiljes, ifylles
och nedliigges i forroendemannens brevlåda" Fastlagsgatan 33.

vÄLKoMNA TILL ÅnBTs sTÄMMA

HSBS BOSTADSRÄTTSFÖNBT'{N'{C KRÖNET

Srwelsen
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415 12 Göteborg

StSnelsen fih HSBs BOSTADSR tiffSfÖneNn*IC IG.öI.IET
I GOTEBORG

ffu hänned avge redovisning ftir ftireningens verksamhet under räkenskapsåret

1989-07-01 - 1990-06-30



H S B:s Bostadsrättsförening Krönet
Fastlagsgatan 3il
415 12 Göteborg

Rolf Börjesson

Kurt Lundsröm

Irnnart Lundberg

Stig Johnsson

Ingela Larsson

Suppleanter har varit:

Gunnar Danesjö

Gun-Brin Johansson

iHåkan Persson

FORVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR BRF KRÖNET I cÖTBgonc

Föreningsstämma
Onsdagen den 29 november 1989 hölls ordinarie stiimma på Forum Kortedala Torg.
I stämman deltog 131 medlemmarjiimte 56 anhöriga. Efter stämman fick samtliga

medlemmar en rapport om stämmans innehåll och beslur

Styrelse
Sryrelsen har efter ordinarie fiireningsstämma haft öljande sarnmansättning:

ordförande

vice o'rdftirande

sekreterare

utsedd av HSB Göteborg

]/,n,J a' r

n

I tur att avgår ur styrelsen vid kommande ordinarie fiireningsstämma åir ledamdterna

I-ennart Lundberg och Kun Lundström samt suppleanterna Gunnar Danesjö och

Håkan Persson.

Firmatecknare har varit Rolf Börjesson, Kurt Lundström, Stig Johnsson och

I-ennart Lundberg.

tL
Sryrelsen har under året hållit 1l protokollförda sammant'iiden.



H S B:s Bostadsrättsförening Krönet
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41512 Göteborg

Leif Simonsson

Birgrtta Adolfsson

Sven Carlsson

Jonas L,and6n

Olle Pettersson

Camilla FlåUinder

Ingvar Hedberg

Dan Ehrenqona

Revisorer
Revisorer har varit *ogt Johansson -dsglgtrryT som suppleant, valda av

ftireningen, samt HsBJmsfööunäEvisionsbpå.

Representanter i HSBs fullmäktige
Föreningens representanter i HSB Göteborgs fulmiiktige har varit RqllBö!:fT:
och$ig ro!$son med $1}99h:g och K11-Lundströo som suppteanter.

Förtroendeman och anståltda
Föreningens fortroendeman har under verksamhetsåret varit Stig Johnsson.

Fastighesskötare har varit Karl-Erik Isaksson och Alf Kåillström. Kåillström har haft
provtjänstgöring fram till den 3l december 1989 dll anstiillningen upphörde. Krönet
provanställde en ny fastighetsskötare, Börje Hilmersson den 18 december 1989.

Hilmersson erhö[ fast anstiillning den 31 mars 1990. Irnnan Sjöström har fungerat

som extra fastighetsskötare.

Ulla Nilsson, Asta Lethinen och Pamela Irthinen har varit anställda som lokal-
vårdare.

Valberedning
Föreningens valberedning har utgjorts av Irif Simonsson,

Gun Ruddn.

Fritidskommitt6
Fritidskommittdn har under året bestått av:

Inguar Karlsson och

Dltl' t,

sammarrkallarrde

selreterare

YL



H S B:s Bostadsrättsförening Krönet
Fastlagsgatan 3il
415 12 Göteborg

Det tur varit en flertal aktivircter under årer Den sedvanliga vårstiidningen samlade

35 deltagare, som giorde cn god insats fiir an göra vårt omräde snyggt och fint inftir
våren. Höst- och vårpoåingpromenaderhar genomftirts. De samlade 35 deltagare vid
varje tillf?ille. En bussresa har också anordnats som samlade 50 mycket nöjda del-

tagare. Resmålet var till Göingebygden. Resan giordes tillsammans med IISBs Brf
Kortedala. Studieverksamhet och vävcirklarna fortsatte under vår och höst och

samlade U deltagarc. Litteraturcirkeln som hölls på dagud under hösten och våren

hade ca 30 st deltagare.

Fritidskommittdn har haft 6 protokollfcirda möten och ett antal arbetskviillar.

Fritidskommindn har även warat för fttrtiiring i samband med olika aktivirerer samt

pyntat området med julbelysning.

Medlemsantal

Föreningen hade vid årets slut 370 medlemmar. Dessutom tillkommer HSB Göte-

borg och dess styrelse vilka utgör 17 medlemmar. Föreningen äger lägenhet nr 66

som uthyres. Under verksamhetsåret har 15 lägenheter överlåtits, en omflyttning
inom föreningen.

Förvaltning
I stadgarna förestriven besiktning av ftireningens fastigheter har äg nrm. Repara-

tion och underhållsarbeten har genomftirts för an vi skall kunna behålla den goda

standarden pä l(niner

Cirkulationspumparna i block t har byns ut yilket kostade 27.089lx.

Tre stycken elmanglar har inköpts och installerats till en pris av 23.852k.

Våra tryckstegringspumpar i block 1 iir justerade, kostnad 17.951 fr.

Torkrumlare har inköpts och installerats till en kostnad av 113.868 lr. För att kunna

installera en torktumlare i block 3 har uuymme iordningstiillts till cn kostnad av

13.180 kr.

För att förbättra belysningen på parkeringsdiicket har lampor utbytts och utökats ,

med en stolpe. t't
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Medlemmama hade möjlighet att inköpa b,randvarnare ftir ett pris av 55 tx. 65 st ut-

nylfj ade dera tillfiille.

Det har framkommit att Yi harproblem med våra balkonger. För att kunna bedöma

storleken av et/entuella skador behöver de besihigas. Vi har därför anlitat en konsult

som skall vara klar med besilCningarna underkmmande sornmar.

I en motion titl fiirra stämmar framftirdes önskemålet att fiirlåinga orktiden med 1

timma i torkrummen. För an genomftira denna ftirtindring krävs nya tidur och kablar.

Styrelsen begiirde och fick in ett anbud som lfi på 67.900 lr. Genom denna höga

kostnad bordlades frågan t'rll kommande stiimma

Den totala kostnaden för kabel-TV blev 523.098 kr. AT Installation har en innestående

lrav på 26.878 kr.

En flenal medlemmar har glasat in sina balkonger på egen bekostnad. Några monte-

ringar kvarstår och ördröjs genom att eventuella reparationer av balkongerna måste

goras. Detta framkom vid besiktningen.

Skyddsmmmen är besiktigade med reparationer och justeringar som följd. HSB Bygg
ufcjr detta genom anbud till en kostnad av 164.500 kr. ftA/&ae " W ,

2 st soffor har inköpts och placerats på baksidan av block 1. Dena underlättar fiir de

äldre au vara ute.

Föreningen fyllde 30 år i år. För att efterhöra intresset bland medlemmarna om en fest

i likhet med den som anordnades i sambandmed 25-ån jubileet" skickade styrelsen ur

en enklit Eftersom endast 70 st av ftireningens medlemrnar var intresserade av en fest

beslöts au inte anordna någon.

Avgifter och hyror
För bostlider har under verksamhetsåret uttagits årsavgifter med 6.665.364 kr. Avgif-
ter och hyru for lokaler, garage och biluppstiillningsplatser har under semma tid upp-

gån till 418.451 kr. rt'
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Ekonomisk stållning och resultat
Resultatet av fiircningens verksanhet underräkenskapsåret och den ekonomiska stiill-
ningen vid årets utgång framgår av efterfiiljande resultat- ah balansriikning.

Av redovisningshandlingama framgår att fiireningens ekonomiska ställning åir god

trots ökade kostnader i olika former som uppstår. Till den inre fonden har avsatts

3599e kr. Till den ynre fonden har avsatts 1.438.000 kx. Med håinsyn till fastig-

heternas ålder kommer givewis underhållet att öka och med det kostnaderna Man kan

åindå se positivt på den ekonomiska situationen med bibehållen god ekonomi till gliidje

for våra medlemmer.

Styrelsen loreslfu an årets vinst 72.512 kr överfcires till fond fiir yttre underhåll.



HSB:s Bostadsrättsförenine Krönet i eötebors

RESULTATRÄKNING

I}ITi\iffERT-Arsavgifter
Avsättning tiIl fond
för inre r:nderhåll
Hyresintäkter
övriga intäkter
Sumna intäkter

KOSTNADER
Underhå11skos tnader
UnderhåI1, enligt plan
Avsättning till fond för
yttre underhåIl
Avsättning, övr fond-uedeI
Disponerat ur fond för
yttre underhåll
Surnna underhållskos tnader

Driftskostnader
Löner
Arvoden
Arbetsgivaravgifter
Personalkostnader
Förvaltningsarvode
Fastighetsskötsel
Reparationer
Fas tighets försåikring
Värmeavgä1d
Uppvärnning
Vatten
E1
Renhållning och sotning
Föreningsavgifter
Övriga driftskostnader
Surorna driftskostnader

Kapitalkostnader
Riintekos tnader f as tighets I ån
Riintebidrag
Nettoriinta fastighetslån
Avskrivningar
TonträttsavgäId
Sunna kapitalkostnader

Fastighet,sskatt

RBSULTAT FöRE iliN'TEINTIiKTER

Finansiella intäkter
Ränteintåkter

Änsrs RESULTAT

-7.605.26L

543. ooo
27.353

229.O80
18.648

u8.824
66,100

3L2.L27
1L2.O6L
414 .035
5LL.t75
361.484
249.174
L86.249
40. 181
7q.359

-3. 328.859

L.967.425
-\q7.22\

1.410.200
324.O7t
191 .970

-1 .916.141

-204.28L

-318. 347

1q0.85q

KRoNoR 72.5L2

-3.614 . go0

1.572.O1O
-25q ' Oq4

L.3L2.976
258.709
181 .870

-1.753.555

-204.28L

-3t7 '828

11? .829

3:13:===========3 a,o

NOT 8qo?01-qoo5qo

6.565.364

-359.964
4r8.45r

12. ?44
6.736.195

t62.26L

1 .438.000
5. O00

880701-8q0630

6.L71.432

-326.724
387.315
26."40

6.258.363

4
5

4.532.864

5.OO0

-?.514 .40q
-1.003.455

5Lg.t62
24.660

2Lg.406
20.357

160.198
133.858
559.213
95.3r3

385.947
607.714
432.888
2O4.234
148.145
40.443



BALANSiliKNING

TILLGÅNGAR
Ons ättninEs tilleånsar
Sparkonton
Avräkningsfordran
Reversfordringar
Ärsavgifts o hyresfordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Sumna omsättnings tillgångar
AnI äsqninss tillsånEar
Värdepapper
It{askiner o inventarier
Byggnader, onbyggnader, ROT
Sunna anläggningstillgångar

SI]MMA TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL
KortfristiEa skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intåikter 13
Förutbetalda avg o hyror
Sunna kortfristiga skulder
LånEfristiga skulder
Fastighetslån
Sunrna Iångfristiga skulder
Reserverinsar fas tiehetsunderhåll
Fond för inre underhåll
Fond för yttre underhåIl
Strmma underhållsreserver
EGET KAPITAL
Bundet
Grundavgifter
Fritt
övriga fondnedel
Årets resultat
Sunna eget kapital

SIJI{MA SKULDER O EGET KAPITAL

STÄLLDA PANTER
Fas ti ghets inteckningar

90o530

2.832
2.t64.L5O
2.000.000

2.536

418. qq4

4.6o7 .gtz

500
t8.577

18.854 . q00
18.883 .577

tGoNoR 23.49L.489

8q0530

0
2.979.892

0
t7.256

?71 .508
3.368.756

500
5L.536

18.525.280
L8.677.286

rGoNoR 22.046.O42

NOT

10
11
72

14

t5

233.567
109.865

525.557
453.661

r.332.652

L7.L72.779
17.172.379

1.3U.845
2.24\.75"
3.563.608

1 .330. 338

20.000
72.qlz

t.422.85O

T3l3:==:11?113?

KRoNoR 21.548.300

267.693
109.865

476.337
4tt.too

L.325.595

u.15a. q0?

L7 .369.903

1 . 197 .443
8oz.z6q

2.005.206

1 .330.338

15'000

'Jm8
33:::==:3:11313

T3:::==:i=?13=133 ,.--'ahd
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NOTER TILL

Not 1

Not 2

Not 3

Not 4

Not 5

Not 6

Not 7

L989/L99o

53.950
228.692
LLz.609
2\.200

418.451

5.730
3.8oo
2.244

570
12 344

L62.26t

L62.26t

55.24L
L.356
q.503

66. 1oo

L.92L
t95.163
114.150

8qq
3L2.L27

1.156
2A.874

988
30.576
2q.774
79.368

32.959

198.ooo

9.750
30.000
q?. ?62

324.Azt

1988/1989

50.439
2O9.228
106.898
20.750

387.315

5.376
5.400
2.560

1?. O04
26.34o

t.477
756.967

?.774.420
4.532.864

128.035
964

4 .8qq
133 .858

4.967
424.o48
go.1g8

569.213

3.87
2t.gg4
L.852

26.77q
53.362

32.959

186.000

9.7ro
30.000

RESULTATR,IKNING

Hyresintäkter
Lokaler
Garage
Bilupps tällningsplatser
Hyror övriga

övriga intäkter
Avgifter övriga
överlåtelseavgifter
Bastuverksa.nhet
Intäkter övriga

Underhåll enligt plan
Mark
Byggnader
Del av ROT-projekt

Fastighetsskötse1
Förbrukningsnaterial
Fordonsskatt & försäkring
Rep & underhåll naskiner

Reparationer (löpande underhåIl)
Mark
BYggnader
Hissar
övriga anläggningstillgångar

övriga driftskostnader
Kontorsnaterial
Porton, frakter & tele
Fritidsverksa.rohet
Kabel-TV avgift
Kostnader övriga

Avskrivningar
Inventarier avskrives enligt fenårig plan
Byggnader avskrives ned belopp
notsvarande amorteringar på lån
Fasadrenovering avskrives
enligt, tjugoårig plan
Garage avskrives enl. trettioårig plan
Kabel-W avskrives enligt tioårig plan

Fastighetsskatten utgör 1,4 I av 55 I av
fas tigheternas tar<eringsvärde .

ffi
1,0Not 8



NOTER TILL BALAI,ISRiiKNING

Not 10

Not 11

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Renhållningsverket
IISB ränta
Länsbos tadsnännden räntebidrag
I{SB Bygg AB
Fjärrvärne

Värdepapper
1 andel IISB Göteborg ek för

Maskiner och inventarier
Ingående balans 890701
Inköp under året
Ackuroulerade avskrivningar
Bokfört värde

BvEgrrader. onb-vgmader. ROT-invest. n.n.
Byggnader, anskaffningsvärde
ROT-investering, anskaffningsvärde
Fasadrenovering, anskaffningsvärde
Garage. anskaffningsvärde
Kabel-TV, anskaf fningsvärde

Sumna anskaffningsvärden

Avskrivningar t.o.n. föregående
verksamhetsår
Ärets avskrivning
Sunna avskrivningar

Bokfört värde

Fastigheternas ta:<eringsvärde är 26.530.0O0
byggnadsvärde 19.230.0O0 kr.onor.

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Beräknad VA-avgift
Beråknad El-avg
Upplupna arbetsgivaravgif ter
Upplupna senesterlöner
Fjärrvärne
Upplupna räntor
-Stadshypotek
-Spintab
-Sigab
HSB fkr 37L69

Not 12

Not 13

90063o 8go53o

Not 9

500

L64.795

-145.218w1
14.900.o00
8.000.000

276.L95
872.000
5?0.362

24.578.557

5.422.945
zqL.LL2

-5.7L4.o57

18.864.500

kronor varav

5.2OO
600

27.251
66.o23
24.409

148.505
13.285

24o.283

525.557

32.t,zt
283.5o4
L22.769_

23.647
164.22r
L52.284
30.000

1.4E5
371.608

500

t64.795

-11?.259
5L.536

14.900.000
8.000.000

275.t95
872. ooo

24.o48.r95

5.t97 .t95
22\.7aO

-5.422.945

L8.625.25O

4.700
500

LL.620
52.5O0

149.3r0
L3.292

24L.906
2.40q

476.337 w



Not 14

Not 15

Grundavgifter
Egen lågenhet nr 65
Egen loka1 nr 1001

Resultatdisposition
Resultat enligt balans-
räknins 890630/880530
överfört tiIl fond för
yttre underhåIl

Kvarstående resultat

t.359.678
-4.340

-25.O00
1.330.338

L.359.678
-4.340

-25.000
1.330.338

27.!44

-27.L44

0

Göteborg 1990- /O -a0

%7*""'-' .il,4/4-Å/?.;-
7,/t/rn 7a,Cz- d,an66-.v"'T

Vår revisionsberätterse har 1990-10-4vgivits beträffande denna
årsredovisning.

vald revi.sor Av IISB:s Riksförbunds
rrevi s i onsbyrå förordnad
revisor



HSB:s Bostadsrättsförenins Krönet i Cötebore

IfuIcFnrsrIGA SKULDER

Inteckningslån 900630

Kortedala 44:2

Gbgs o Bohus läns Stadshlrpoteksförening
Sparbankernas Intecknings AB Spintab
SBAB
il

ll

SIGAB

Kortedala 44:4
Gbg o Bohus 1äns StadshSpoteksförening
il

t?

It

SBAB
tl

tt

Kortedala 40:4
Gbg o Bohus liins Stadshypoteksförening
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IISB: s Bostadsråttsförening Kr$net I Cöteborg

Vi har granskat årsnedovisningen, räkenskaperna ga^nt etlE€lsens för-
valtning för räkenskapsåret 1989-07-01 - 1990-06-30.

Granskningen har utförts enligt god revisio'nssed.

Årsredovisningen har upprättats enligt, föreningslagen.
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HSB i avräkning.
Behållningen på detta konto
utgör föreningens kassa-
medel, som förvaltas av HSB.
HSB betalar rdnta till bo-
stadsrättsföreningen på
dessa pengar.

Likvida medel.
Kontanter och andra till-
gångar som snabbt kan om-
vandlas till pengar, såsom
t ex HSBs avräkning.

Likviditet.
Med likviditet menas bo-
stadsrättsföreningens för-
måga att betala sina kort-
fristiga skulder (t ex vatten,
el, löner, bränsle).
Likviditeten erhålls genom
att jämföra bostadsrätts-
föreningens omsättnings-
tillgångar med d.ess kort-
fristiga skulder. Ar omsätt-
ningstillgångarna större
än de kortfristiga skulderna
är likviditeten tillfredsställ-
ande.

Stiillda panter.
Avser i föreningens fall de
säkerheter, pantbrev/fas-
tighetsinteckningar, som
lämnats som säkerhet för
erhållna lån.

Förkl aringar.

Ansvars-
förbindelser.

Ätagande för föreningen vil-
ka ej bokats såsom kort- el-
ler långfristig skuld. Kan vara
borgensfcirbindelser eller av-
talsenligt åtagande, som
avgälder.

Fond föryttre
underhåll.

Enligt stadgarna skali år-
ligen avsättas ett belopp
motsvarande minst 0,3 o/o

av byggnadskostnaden för
föreningens hus till en fond
för yttre underhåll. Detta
är en minimiavsättning, van-
ligtvis sker avsättning enligt
en underhållsplan. De så
ihopsamlade medlen skall
nyttjas för kommande större
underhållsarbeten.

Fond för inre
underhåll.

Enligt stadgarna skall år-
ligen till denna fond avsät-
tas ett belopp motsvarande
minst 0,3 o/o av byggnads-
kostnaden för föreningens
hus. F ondbeloppet enligt
balansräkningen utvisar
den sammanlagda behåll-
ningen av samtliga bostads-

rätters tillgodohavanden.
På specifikationen som följer
med hyresavierna varje
kvartal kan du se saldot på
din egen inre fond.

Värdeminskning
byggnader.

Byggnader samt om- och
tillbyggnader avskrives på
grund av ålder och nyttjan-
de. Som plan för avskriv-
ningen har använts amor-
teringsplanen för förening-
ens lån för fastighetsfinan-
siering (årets avskrivning =

årets amortering).

Förenings-
avgäld.

För att tillgodose erforder-
lig kapitalbildning inom
HSB-föreningen skall bo-
stadsrättsföreningen er-
lägga avgä1d enligt be-
stämmelse i stadgarna.
Avgälden utgår med 2,5o/o av
produktionskostnaden för
föreningens hus och erläggs
under en trettioårs period.
Ännu ej erlagd avgäld redo-
visas under ansvarsförbin-
delser.
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