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Protokoll	  fört	  vid	  sammanträde	  
med	  Bostadsföreningen	  Ymer	  u.p.a.	  
i	  Uppsala	  den	  17	  November	  1924.	  

	  
§1	  

Sammanträdet	  öppnades	  kl.	  7.15	  e.m.	  av	  styrelsens	  ordf.	  hr.	  E.O.	  Eriksson	  som	  hälsade	  de	  
närvarande	  välkomna	  och	  föredrog	  förslag	  till	  dagordning	  som	  av	  sammanträdet	  godkändes.	  
	  

§2	  
Närvarande	  vid	  sammanträdet	  voro	  samtliga	  föreningens	  medlemmar	  utom	  hr.	  Strömstedt.	  
	  

§3	  
Protokoll	  från	  föregående	  sammanträde	  upplästes.	  
	  

§4	  
Till	  justeringsmän	  för	  dagens	  protokoll	  valdes	  hr.	  W.	  Olsson	  och	  Alb.	  Jansson.	  
	  

§5	  
Hr.	  Karlberg	  meddelade	  att	  totala	  kostnaden	  för	  byggnadsarbetet	  jämte	  tomt	  belöpte	  sig	  till	  c:a	  
310.000	  Kr.	  Sedan	  föreningens	  disponibla	  medel	  förbrukats	  voro	  räkningar	  till	  ett	  belopp	  av	  c:a	  
20.000	  Kr	  obetalda.	  
	  

§6	  
Till	  förkunnande	  av	  den	  brist	  på	  c:a	  20.000	  Kr.	  som	  ytterligare	  erfordrades	  för	  byggnadsarbetet	  
slutlikvidering	  hade	  styrelsen	  föreslagit	  att	  utdebitera	  å	  medlemmarna	  hela	  kostnaden	  för	  
tapeter	  och	  bårder	  samt	  de	  tillägg	  som	  påförts	  för	  målningsarbetet.	  För	  diskbänkarna	  föreslogs	  
50	  Kr.	  tillägg	  samt	  kostnaderna	  för	  skiljeväggar	  i	  tamburerna,	  skafferi	  och	  skåp	  jämte	  golv	  i	  
badrum	  efter	  självkostnadspris.	  För	  täljstenskaminer	  föreslogs	  ett	  tillägg	  av	  kr.	  62.50.	  Dessutom	  
tillägg	  för	  merkostnad	  å	  kakelugnar	  samt	  skjutdörrar	  och	  dubbeldörrar.	  För	  ringledningar	  
föreslogs	  utdebitering	  av	  kostnaden	  därför.	  
	  
Genom	  de	  av	  styrelsen	  föreslagna	  utdebiteringarna	  skulle	  till	  föreningen	  inredovis	  c:a	  8.000	  Kr.	  
Sammanträdet	  beslöt	  utan	  debatt	  att	  godkänna	  styrelsens	  förslag	  till	  utdebitering	  och	  beslöts	  att	  
medlemmarna	  skulle	  senast	  1	  December	  till	  kassören	  inbetala	  debiterade	  belopp.	  
	  

§7	  
För	  täckande	  av	  det	  belopp	  som	  erfordrades	  utöver	  de	  utdebiterade	  8.000	  Kr.	  	  beslöt	  
sammanträdet	  att	  bemyndiga	  styrelsen	  att	  för	  föreningen	  på	  förmånligaste	  sätt	  upptaga	  ett	  lån	  
på	  12.000	  Kr.	  att	  amorteras	  på	  5	  år	  för	  att	  vara	  slutbetalt	  då	  amortering	  av	  statslånet	  börjar.	  
	  

§8	  
Herr	  Karlberg	  fördrog	  förslag	  till	  inkomst	  och	  utgiftsstat	  för	  nästkommande	  år	  	  så	  lydande	  
	  
Inkomster	  
Hyror	   14	  000	  Kr	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
S:a	  th.	   14	  000

Utgifter	  
Ränta	  å	  inteckningslån	  i	  Uppsala	  
Sparbank	   5	  500	  Kr.	  
Ränta	  å	  statslånet	   1	  850	  ”	  
Tomtränta	   1	  350	  ”	  
Skatter	   400	  ”	  
Sotning	   212	  ”	  
Brunnsrensning	   45	  ”	  
Ränta	  å	  am.	  Å	  12	  000	  kr.	  lån	   3	  120	  ”	  
Brandförsäkring	   135	  ”	  
Behållning	   1	  398	  ”	  
S:a	  th.	   14	  000	  



I	  förslaget	  ingick	  icke	  arvoden	  och	  ersättning	  till	  gårdskarl.	  Förslaget	  godkändes.	  
	  

§9	  
För	  att	  på	  lämpligt	  sätt	  ordna	  badningen	  i	  det	  gemensamma	  badrummet	  beslöts	  att	  en	  bok	  skulle	  
anskaffas	  och	  upphängas	  vid	  badrummet	  för	  anteckning	  av	  tid	  för	  badrummets	  begagnande.	  
	  

§10	  
Ordf.	  meddelade	  att	  styrelsen	  på	  förekommen	  anledning	  ansett	  sig	  böra	  bringa	  till	  
medlemmarnas	  kännedom,	  att	  uthyrning	  av	  det	  s.k.	  lilla	  rummet	  i	  lägenheterna	  inte	  lämpligen	  
borde	  förekomma.	  Styrelsen	  hade	  i	  denna	  sak	  konfererat	  med	  ing.	  Lindsjö	  som	  avrått	  från	  att	  
upplåta	  rummet	  till	  uthyrning	  enär	  det	  icke	  innehöll	  den	  för	  rum	  föreskrivna	  golvytan	  och	  därav	  
lätt	  kunde	  föranleda	  anmärkning	  från	  vederbörande	  myndighet.	  
	  

§11	  
Ordf.	  meddelade	  att	  de	  av	  ing.	  Lindsjö	  uppgjorda	  kostnadsberäkningarna	  hade	  hållit	  sig	  inom	  
ramen	  av	  gjorda	  beräkningar	  frånsett	  de	  förändringar	  i	  fråga	  om	  inredningen	  som	  föreningen	  
beslutat,	  vilka	  medfört	  ökade	  omkostnader.	  
	  
Som	  intet	  vidare	  förekom	  till	  behandling	  avslutades	  sammanträdet	  kl	  9	  e.m.	  
	  
Uppsala	  som	  ovan	  
Th.	  Lundin	  
Sekreterare	  
	  
Justeras	  
Albert	  Jansson	  
Werner	  Ohlsson	  
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