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Styrelsen

Boatadeförenineen Ymer u.p.a. UpBala , flor hiirmed

avgiva töljande
Berä~telee

f tir år 1939 .
år~öte besl~t

Pöregående

enhälligt att vår förening skulle ut-

trlida u.r Bostadstereningarnae Cenl;,.alorganisat1on . Beslutet har verkställts, yarför vi numera icke tillhöra nttnndo organisation .
Vid extru mtlta d. 5/5 1939 beslöta att analA kr . 150: - till Upeala

Lufts~ddetomm1tte .

no
Sparbank

'"

rllnta

sa=:a OItlte beslöts att tilltaga

,. att

..

låta binda

f~rentngen"

l1I.gat 2 och Mgat 4

ur styrels,m

fllrellingen,

'"

erbjudande från Upnalll.

,. 'o.

'"'On hos banken på 10 år
räntan

re~l1n

nu atigt t,

",

=-

ifrågnvarande beslut var synnerlieen lyckligt för

Styz"eleen ho.r gått i

förfa~tnlne

om ett låta isolers varmvut-

t"nbehållarna p4 gavlarna. Enllet taolooana uteaeo skulle demul

kos~_

nad rätt snort betala sig på grund av brällslebeaparing. Styreleen
anser att åtgärdan var 'riilbetänkt,
Epär eoeklarnll p4 uthueat ruttnl1t,b~81~t IItyz"el8~n att'vidtllga
n~diga

reparlltioner, Arbetet hlj,l' utförts liV Ilye!ll'liiatan Herr Ulv-

etröm för

~n

kostlIlId av kr.

i"ör fIIemiluig

Blr~tBel

47~:02.

•

.

liV

p.rdeD~har

•

•

i år l1klllZll tidieare

Iln-

litets Herr Ahl .. 'n,
Redan den 23/3 beslöt styreleen att avtalsenlig lön skulle utgå

f~r

sAväl eldninc BOm gårdskarlBsysslen . Samtidigt heslöt .. att

uppeäga Herr Syr6n eamt "tt lrlZllbtner .. eld''1ingen med gårdskerleeyeelan , d. att eldaren i hus nr. l skulle

Bk~t"

MUten oct! eldaren i

hus nr, 2 andra hälften . De önskemål , sop vid elika tilUällen frOUlförta om ett endaet en person akulie aköta alltsammans ansåg 81g
styrelsen f.n. ej vilja gå in för, dels emedan föreningen belltdr
av två fastigheter med aignalenor<1nlng från rupakt1ve pannrum Ull
eldaren i

11"=111

elrolle bli väl

h1.Is , dels på [l"und sv aH det vid större snöfall

~"ket

att sköta för en person,

På grund ay tidsläget har brUnalefrågan vållat f~reningen svå_

righeter. Sålunda har v=atten ej lrunnat t111handaMlla.s i 8amma

uteträelml!18 801D. tidlgaN.
l":rAn och med den 3/3 1940 är det enIte:t lllr!" törbJudet att elda t:;;r

varmvatten . Kok8priaet hkr ökat

.vaev~rt.

bränelekoetna~en

varför

under

lr.nevarlUlde aäao!18 ko_r att väaentligt överakrida vad""", ti,Hrare kwI_
nat rälen8 =ed . Detta kOCllllf!r givetvi .. att inverka på hJ"rea.ätm1ne:en.
Under året har en av våra .edle..... r av11dit. nl1al.igen Herr F.. Abl ln .
På frwld av att pannekijtarna le"<e l~ltt i faekfören1n&en, blev d.r

förening inetämd till arbetadaaetolen tl11 den 18/11 1939. laati«hetsarb . _
fijrbW1.det begärde kr. 1.000,_ i akadutånd. hd

anledn1l.~

härav

"om

relaen att med juridisk hjälp avfatta töreva;ra"krivel". ech

l>eal~t

aty_

juridiskt

biträde bulöh att an11ta advoh.t Herr rer l!ondeetam . ·"vill nlbnde jurtet
aOm de kolleger han

v~rit

da uppfattningen, att

i tilltölle att konterer. med Voro av den beata._

ekadeBt~d

leke Itu Ile kunna utdömaa. Detta aitt

"til:llningltagnnde grundade de på det fattIUll , att v","" lig

•

Uyrel~n

BUer

föreningen """, IlAd"" n.'\eooein nekat de anetällda att organhera ei/,: •
Trot" detta faktum utdöClde deck .!.rbehd"",etolen ett sk .. deetånd på
kr. 500,- eamt ålade etyrelBen att därest lIe,.r Clau Andersson och Herr
C.;' . Eriksson icke "enast den 27/12 anllltilt dtt intr,;de i taet1sbetB~
arbetaretörbunde t at. skulle de omedelbart "kl1ja" trån sina befattnin/,:ar .
Deaeuta. skulle

~otpartens kostn~der

ersätt&8 med kr. 1O,IO.

På ;:n>nd av ArbetSdomstolens uhl"6 kallade etyreleen HerI'll.r Ander""on

cch

~rlksson

till aammanträde och redo/,:jorde för deQ hur aaken låg till

somt tilltrAgade den. om de vll1e underkasta aig

d~stolens

beslut. Herr

:..rik"son förl!.larade.att han tidigare icke t.wkt ingå i fackförenincen.
men akulie nu motvilligt böj .. al/,: ooh begära sitt inträde. Herr Andereson
meddeledIl. att ansökan om intrMe redan låg färdigskriven och kunde lnlåmnaa
reden följunde dag on s4 tordrades . Båda äro Ilåledes nu orge.n1eerade i
faal1&hetaarbetarförbur.det .
Styrelsen bLr under året hatt 10 at . protOkollförda sammanträden.
Beträffande töreningena ekonomiska stnllning

bänvi~

vl tl11 reviso-

rernas be>'!l.ttelse .
;tyrelaen
I:err

K." .

h~r

under året vari t konsti tuerad sålW1.da, ordf. ech v. vi,rd

<.r i Ir.ssoo. v . ordf . Herr Ivar ""rlsaoo , kassör lIerr J... KarIberr.

sekreterere lIerr f . Bl"'" U.mt v . ge)o<et . Herr

V~IUn.

I tv.r ett avgå ur styrelsen II.ro !Inrar K.J... trikuOD och r. Bl"",.

llär v1 1 1:- analaa till lra.ijU är det a.U:oänDa 1l16et 1 vt1rl_

den .;nat

a~t

oroligt . Krigeta faBor epridae tl11 allt

a t ör~

CD-

rAden oer. vårt land utBättea för po\treatningar , BOIII vAr generation
tid188l"<1 förakona t . trAn . Vi boppae

lhl1~t

att Mata äre.ote M

kunna hållaa under betydl1E:t lJUBtu"8 ,.t tre förtAlanden . l rörhopp_
n1/16 därOII uttala v l drt h.cl< för det förtroende aOll I<CCllllit on
t111 del under det gångna året .

Upaala 1 mar_ 1940.
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