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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
HSB Bostadsrättsförening Krönet 

 
MÅL OCH VISIONER 
Styrelsens mål för föreningen är att planera för framtiden så att fastigheternas standard 
bevaras eller höjs och att medlemmarna skall få ett tryggt boende till låga kostnader. 
Styrelsen redovisar aktuell information om föreningen samt information till medlemmarna  
via ”Nytt på Krönet” 2 ggr per år och har även en egen hemsida: http://brfkronet.se med all 
relevant information om föreningen. 
 
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 
Planeringsarbetena inför det kommande arbetet med ny dränering runt husen samt översyn 
av områdena kring husen. Ett företag har valts ut för att ta fram ett förslag för dessa arbeten. 
 
FÖRENINGENS FASTIGHETER 
Föreningen byggdes färdigt 1960 och omfattar 4 fastigheter som har beteckningarna 
Kortedala 44:2, 40:4, 40:5 samt 44:4. Produktionskostnad år 1960 var på 14,9 Mkr, vilket 
omräknat i dagens penningvärde motsvarar 159 Mkr. Markvärdet är i dag 39 988 000 kr och 
byggnadsvärdet är 110 797 000 kr. Taxeringsvärdet för år 2012 är därmed 150 785 000 kr. 
 
I dessa fastigheter finns sammanlagt 371 lägenheter, varav en är gäst lägenhet, som kan 
hyras av medlemmarna. Lägenheten har också varit mycket eftertraktad som uthyrnings 
lägenhet. Totalt har lägenheten varit belagd 102 nätter.  
Vidare har föreningen 8 lokaler varav en samlingslokal “Träffpunkten” finns för uthyrning. 
Denna lokal har varit uthyrd vid 141 tillfällen under verksamhetsåret.  
 
Totalt omfattar föreningen följande lägenheter och lokaler: 
   1 rum och kokvrå     1 st 
   1 rum och kök           8 st 
   2 rum och kök  190 st 
   3 rum och kök  121 st 
   4 rum och kök    51 st 
 
Total lägenhetsyta, medellägenhetsyta samt lokalyta: 
   Lägenhetsyta   22 860 m2 
   Medellägenhetsyta        62 m2 
   Lokalyta        605 m2 

 
Garage och parkeringsplatser: 
   Garageplatser  192 st 
   Parkeringsplatser   94 st 
 
UNDERHÅLL, REPARATIONER OCH INVESTERINGAR 
 
Under året har följande reparationer och renoveringar utförts (moms ingår): 
Elektrolux: Reparation av tvättmaskin på Fg. 17. Kostnad 5 496 kr. 
Kungälvs rörläggeri: Stopp i avlopp (Jour). Kostnad 6 908 kr. 
Lysell agentur: Lekutrustning vippgungor (säl och känguru). Kostnad 10 519 kr. 
MJ bygg & fastighetsservice: Renovering av bastun. Kostnad 21 250 kr. 
Optotech: Reparation av garageports mottagare plus felsökning. Kostnad 10 033 kr. 
Optotech: Byte av läsare på Fg. 13 och 17. Kostnad 14 808 kr. 
Sjövalla byggservice: Åtgärder efter vattenskada på Fg. 31. Kostnad 17 760 kr. 
Sjövalla byggservice: Åtgärder efter vattenskada på Fg. 8. Kostnad 20 995 kr. 
Thyssen Krupp: Reparation av frekvensomvandlare på hiss Fg. 8. Kostnad 28 627 kr. 

Under året har följande underhåll utförts (moms ingår): 
Anticimex: Fuktmätning samt utredningsuppdrag. Kostnad 7 950 kr. 
Bravida: Håltagning i vägg för ventilation av torktumlare. Kostnad 8 408 kr. 
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Green Landscaping: Nedkapning av träd och buskar. Kostnad 34 500 kr.  
Independia consulting AB: Åtgärder för Radon sanering. Kostnad 47 585 kr. 
ISAB: Ventilationsåtgärder av ljudproblem. Kostnad 30 244 kr. 
ISAB: Installation av fläktar i bastu samt cykelrum Fg. 35. Kostnad 30 880 kr. 
J. Anders Bygg: Montering av fönster i glasbetong på Träffpunkten. Kostnad 31 256 kr. 
J. Anders Bygg: Ny brunn utanför Fg. 23. Kostnad 6 494 kr. 
KTC: Uppdatering DUC (datoriserade undercentraler) för fjärrvärme. Kostnad 65 000 kr. 
Västsvenska spol & slam AB: Spolning av av stammar från stammar till tak till källare på 
Fg. 4-49. Kostnad 31 116 kr. 

Under året har följande investeringar utförts (moms ingår): 
Agria Trädgårdsmaskiner: Inbyte av gammal gräsklippare mot en nyare gräsklippare.  
Kostnad 39 125 kr. 
Bravida: Ny torktumlare på Fg. 17 inkl. installation. Kostnad 38 469 kr. 
C/W CadWare AB: Uppdatering av programvara för Aptus nyckelsystem. Kostnad 5 406 kr. 

 
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 
Även detta verksamhetsår har mycket tid lagts på arbetet med att planera de åtgärder som 
krävs för dräneringen samt utemiljön runt husen, bland annat har vi anlitat tre arkitektkontor 
för att titta på våra miljövisioner. Avtal träffades med Radar strax innan sommaren 2012.  
Förslaget presenterades på blockträffar under hösten.  
Styrelsen räknar med att starta upp dräneringsarbetena runt våra fastigheter under våren 
2013 med ett hus i taget, därefter kommer miljöarbetena att startas men även en del jobb 
kommer att ske parallellt. Detta kommer som vi tidigare nämnt att vara ett mycket omfattande 
arbete som dock när allt är klart kommer att ge oss ett delvis nytt fint område samt en bra 
grund att stå på i framtiden. Vi kommer att lämna en utförlig tidsplan senare. 
 
FÖRENINGSFRÅGOR 
 
Föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma hölls den 23 november 2011 på Forum Kortedala Torg.  
Kallelse hade inom stadgeenlig tid utdelats till samtliga lägenheter och dessutom anslagits i 
samtliga entréer. 156 personer deltog, representerande 129 lägenheter. Stämman valde 
enhälligt Göran Johansson att leda föreningens årsstämma. 
Efter genomgången årsredovisning bjöds på landgång samt kaffe med kaka och som trad-
itionell avslutning fanns även ett lotteri. Rapport från årsstämman har delats ut till samtliga 
lägenheter. 
 
Ägarförhållanden, medlemmar 
Föreningen har 371 lägenheter. HSB Göteborg har en medlemsandel. 
Under året har följande överlåtelser ägt rum: 
   1 rum och kök           1 st. 
   2 rum och kök    14 st. 
   3 rum och kök    16 st. 
   4 rum och kök      4 st.  
 
Styrelse samt suppleanter 
Ordförande  Kjell Eriksson vald t.o.m. årsstämman 2013 
Vice ordförande Lena Hedberg vald t.o.m. årsstämman 2012 
Sekreterare Lars Andersson vald t.o.m. årsstämman 2012 
Vice sekreterare Ing-Marie Gustavsson vald t.o.m. årsstämman 2013 
Ledamot Lennart Björk vald t.o.m. årsstämman 2013 
Ledamot  Matts Jönsson vald t.o.m. årsstämman 2012 
Suppleant Momo Babic vald t.o.m. årsstämman 2013 
Suppleant Mats Johannesson vald t.o.m. årsstämman 2012 
HSB ledamot Roland Nyström  
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     Kjell Eriksson            Lena Hedberg              Lennart Björk     Lars Andersson 
       Ordförande             Vice Ordförande          Förtroendeman              Sekreterare 

         
Ing-Marie Gustavsson     Matts Jönsson              Momo Babic          Mats Johannesson 
    Vice Sekreterare              Ledamot   Suppleant          Suppleant 

  
Roland Nyström 
HSB-representant 
 
Styrelsemöten under verksamhetsåret 
Under verksamhetsåret har 12 protokollförda styrelsemöten hållits.  
 
Firmatecknare 
Firmatecknare har under verksamhetsåret varit Kjell Eriksson, Lennart Björk, Lena Hedberg 
och Lars Andersson. Två i föreningen tecknar firma.  
 
Arvoden 
Under verksamhetsåret har arvodet till hela styrelsen varit 112 250 kr (2,5 prisbasbelopp) 
och till fritidskommittén 24 160 kr enligt beslut på årsstämman. Föreningens revisor har 
erhållit ett arvode på 12 390 kr.     
 
Revisorer 
Revisorer har varit Bengt Johansson med Anne-Marie Lundström som suppleant, valda av 
föreningen samt en revisor från BoRevision AB, av HSB:s Riksförbund utsedd revisor. 
 
Representanter i HSBs fullmäktige 
Föreningens representanter i HSB-förenings fullmäktige har varit Christer Karlsson och Kjell 
Eriksson som ordinarie samt Lars Andersson och Lennart Björk som suppleanter. 
 

5



 

 

Valberedning 
Valberedning har varit Ingvar Karlsson och Stig Johnsson samt Leif Simonsson med Ingvar 
som sammankallande efter beslut vid årsstämman. 
 
Förtroendeman och anställda samt inhyrd personal  
Förtroendeman: Lennart Björk (även ledamot i styrelsen) 
Fastighetsskötare: Roy Boström samt Janne Ragnemar från Wira  
Lokalvårdare: Pamela Lehtinen samt Maire Lehtinen 
 

         
  Pamela Lehtinen       Maire Lehtinen           Roy Boström        Janne Ragnemar 
 
 
 
Fritidskommittén (mer information på Krönets hemsida http://brfkronet.se/ ) 
  

 
Fritidskommittén 2011-2012 
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Ljusstöpning 
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Verksamhetsberättelse för fritidskommittén 2011-2012 
 
Under verksamhetsåret har vi hållit nio protokollförda arbetsmöten samt planerat och genom-
fört följande aktiviteter: 
 
Under hösten 2011 anordnades följande aktiviteter: 

� Skaldjursafton 
� Filmkvällar (tre stycken)  
� Teaterbesök 
� Ljusstöpning 
� Julpyssel 
� Luciafirande 
� Nyårsfirande 

 
Under våren 2012 anordnades följande aktiviteter: 

� Pubkväll 
� Poängpromenad 
� Stadsvandring 
� Ullaredsresa  
� Vårstädning 
� Filmkvällar (fyra stycken) 

 
Följande har också hänt på krönet: 
– Siv Fernström driver varje vecka väv- och pysselaktiviteter.  
– Gymnastiken hålls varje vecka under ledning av Maria Sundvall. 
– Boule spelas på planen vid Fg. 19 
– Biblioteket i Träffpunkten har varit öppet i anslutning till filmkvällar 
– Flera fotbollskvällar har under året anordnats i Träffpunkten 
– Zumba har hållits regelbundet i Träffpunkten på tisdagar under höst och vår 2011 - 2012  
– Bengt Johansson har som vanligt bidragit med uppskattad dragspelsmusik vid många    
aktiviteter, varav insatsen i samband med luciafirandet särskilt bör framhävas. 
– Även tack till våra ”kaffetanter” Britta, Elsa, Hanna och Birgit som hjälpte till vid lucia-
firandet.  
 
Krönets fritidskommitté: Leif Simonsson, Anne-Marie Lundström, Lars Jonsson, Birgitta 
Adolfsson, Bill Larsson, Annemaj Kristensson och Karin Lindelöf. 
 
 
Bilaga till Fritidskommitténs verksamhetsberättelse över räkenskaperna: 
 
Ingående balans från föregående år 2011-07-01 1 874,00 kr 
 
Uttag från handkassan under verksamhetsåret 5 000,00 kr 
Kostnaderna för aktiviteter under året (se ovan) 3 776,00 kr 
 
Behållning i kassan 2012-06-30:  3 098,00 kr 
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EKONOMIN 
 
Avgifter 
Under verksamhetsåret höjdes årsavgiften med 5 % per 2011-07-01 och uppgick därefter till 
644 kr/m2. Sedan styrelsen behandlat budgeten för kommande verksamhetsår har man 
beslutat höja årsavgifterna med 3 % från 2012-07-01.  
Resultatet för föreningens verksamhet under räkenskapsåret framgår av efterföljande 
resultaträkning med tillhörande noter. Föreningens finansiella ställning och likviditet vid 
räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande balansräkning med noter. 
 
 
Femårsöversikt  
Resultat och ställning (tkr): 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 
    
 
Nettoomsättning: 15 841 15 138      14 649 14 507 14 070 
   
Resultat efter finansiella poster  1 984 -482 -1 213 -552 -421 
   
Balansomsättning: 62 774 62 429 64 510 66 932 70 666 
   
Årsavgiftsnivå (kr/kvm): 644 613 596 596 596 
   
Fond för yttre underhåll: 350 724 1 972 2 377 3 072 
  
 
 
Förslag till disposition av årets resultat 
Avsättningen till underhållsfond enligt nedan följer antagen underhållsplan. 
 
Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor: 
 
Balanserat resultat 2 390 256 
Årets resultat   1 983 724 
  4 373 980 
 
Styrelsen föreslår följande disposition: 
 
Disposition ur underhållsfond  -259 219 
Avsättning till underhållsfond 1 470 000 
Balanserat resultat  3 163 199 
  4 373 980 
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