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Rapport från HSB Krönets årsstämma 1 dec. 2000 
 

Årsredovisningen 

Vid Krönets årsstämma den 1 december 2000 i FORUM Kortedala Torg deltog 147 personer 

från 117 lägenheter. Göran Johansson var som sedvanligt mötesordförande. 

Årsredovisningen som utdelas till samtliga medlemmar genomgicks och godkändes enhälligt 

av stämman.  

Med tillstyrkan av revisorerna beslutade stämman enhälligt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen 

för det gångna verksamhetsåret.  

Valberedningen förslag till styrelse, revisor och fritidskommitte godkändes enhälligt av 

stämman. 

Två ledamöter slutar i styrelsen Werna Nordqvist vår ordförande och Lennast Lundberg som 

har varit sekreterare sedan 1968.Både fick ett varmt tack för sina stora insatser av både 

styrelsen och stämman. 

Certifiering 

Nytt för i år är att föreningen skall certifieras (varudeklaration av föreningen). Målsättningen 

är att ge medlemmarna en bättre information om föreningens målsättning och planering för de 

närmaste åren. Medlemmarna skall även ges möjlighet att kontrollera och godkänna styrelsens 

planeringen. Styrelsens planering justeras årligen och redovisas på årsstämman. Styrelsens 

ansökan om certifiering godkändes enhälligt av stämman. 

(Styrelsens planering finns bifogad i årsredovisningen). 

Investeringar 

Under verksamhetsåret har det största arbetet varit ombyggnaden av den gamla affärslokalen 

till en ny samlingslokal (Nya Träffpunkten). Tack vare stora frivilliga arbetsinsatser har 

kostnaden kunnat hållas nere till 768 435 kr. Den gamla Träffpunkten kommer att byggas om 

för att bli ny expedition för förtroendemannen och styrelsen. En liten samlingslokal kommer 

dock att bli klar för mindre sammankomster, typ ljustöpning m.m. 

Föreningen har också kunnat avsätta 2 500 000 kr för det framtida stambytet. En förstudie för 

stambytet har beställts av HSB Göteborg avseende förberedelser inför stambytet. Resultatet av 

förstudien finns i princip beskrivet i svaret till motion 3. (se bilaga) 

Urval bland motionerna som behandlats under stämman 

Tvättiderna på lördagar togs upp under stämman med förslag om att tvättiderna skall vara 

avslutade till kl. 16.00 . Föregående stämma har dock beslutat att förlänga tvättiderna till kl. 

18.00 och inga klagomål har hörts under året, varför stämman beslöt att behålla nuvarande 

tvättider på lördagar till kl. 18.00. 

Förslag om att ordna flera spår i trapporna för att resvätskor och andra vagnar skall lättare ta 

sig fram. Stämmans beslut var att den nya styrelsens får i uppdrag att undersöka sådana 

åtgärder.  

Önskemål fanns om att föreningen installerar bredband för att ge medlemmarna en snabb 

internetförbindelse. Styrelsen har diskuterat frågan om bredband vid flertal tillfällen och 

kommit fram till att det är lämpligt att göra en sådan installation i samband med stambytet.  

Frågan om att portlåsen skall vara låsta dygnet runt togs upp. Med hänsyn till Posten och City-
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Mails invändningar mot att hantera nycklar till föreningens portlås och att barnfamiljerna har 

invändningar mot låsta portar under dagen beslöt stämman att behålla nuvarande tider för 

låsning av portlåsen.  

Förslag om att installera eluttag vid parkeringsplatserna utanför trappuppgångarna vid 

Fastlagsgatan 43 till 47. Styrelsens förslag var att vänta med att installera fler platser med 

eluttag med hänsyn till att det fortfarande finns lediga platser med eluttag på parkeringsdäcket. 

Stämman godkände styrelsens förslag.  

Slutligen fanns också förslag om komplettera våra piskställ med avlastningsbord. Styrelsens 

ansåg dock inte att behovet var så stort att vi bör komplettera piskställen. Stämman godkände 

därför styrelsens förslag om avslag på motionen. 

 


