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_ B ,E R il. T TEL SE ------------------------------------------------

över föreningens verksamhet under ar 1943 

Det gångna året har liksom de närmast föregående vari t pragh,t 

av genom kriget framkallade förhållanden. Det har därför' vari t de ma st 

oundgängliga posterna som blivit föremål för styrelsens omsorg. Främst 

har därför nu,liksom tidigare varit värmefrågan. Genom den ganska milda 

vintern har bränsleförbrukningen kunnat hållas betydligt lägre än under 

de föregående kalla vintrarna. Den tilldelning av ved SOlU förel,in",en 

erhållit för bränsleåret utgör 166j l'oäng,motsvarande c:a 270 kbm. ,samt 

dessutom 85 hl. koks, vilket utgör 50 % av 1942 ars tilldelning. Den 

erhållna tilldelningen torde under nuvarande förHållanden vara till räck-

lig f ör bränsleåret. För varilivatten har senare ern.å.lli ts sarslCild till-

delning. Den totala kostnaden för bränsle under bränsleål'et 1\J4j-44,kan 

beräknas utgöra kr. :6/1.00, och SOlU jäm fört med fÖL'e gi:l.enue år visar en 

nedgång med c:a 1,400 kr. Priset å ved har under å r et varit kr. 1~:50 

för prima barr,sailit kr. 13:25 för' :.,annved,priset å l'rima barr nar höa ts 

med 25 öre pr kbm. ;kokspriset har ic ke förändrats utan ä r for'tl·1.u'ande 

kr. 4:74 pr. hl. på gruua av svårie;ileter lUea framforsline!.en av vea.en 

har endast hälften av partiet fått uttagas under rälCew:llCapsi:l.ret. 

Me d anlea.ning av bränslekomlllisionens med",ivande om tillstånd att 

använa.a varmvatten,har detta enligt föreninGens beslut läulnats två daga'l. 

varannan vecka, srunt dessutOlJl under Julveckan OCIl tyd. dagar vi<l nyåxs-

helgen. 

För att göra pannskötarna Ulera förtroona ilied de l'roblelIi som aro 

förenade illed v edeldning i värmellannor ,llar stj'relscn berett dew till-

fälle att deltaga i en kurs härför,sow anordnats via T,,;"nis.n:a SKolan, 

kursen hade ej vid årsskiftet avslutats ,men har sedermera :t'ullgJ orts 

och har pannskö tarna lJled intresse deltag it däri. 

I anslutning till föregaende årsUlötes beslut,l;l.ar fastioiletens 

brandförsäkringsvärde höjts med 95 ,000 kr. och utgör alltså nu 376,000 

kr. Vattenskadeförsäkringen Ilar hgjts från 15 till 20,000 kr. 



behövliga,utförts: sålunda har trädgårdsmöblerna och flaggstången Ojjj

målats SaLat taket till nus II lagats. För att bereda bättre plats i 

cykelboden , har nya krok!>r för upphängning av cyklarna,l,lp!Jsatts, där-

igenolu har plats kunnat beredas för ytterligare ett tiotal cyklar. 

Arbetet har medfört kostnad enda.st för materialerna,uppsättningen har 

utförts av styrelsen utan ersättning. För att kunna srumnanföra de 

över förstugorna spridda anslagen av olika slag, till ett ställe,har 

styrelsen låtit uppsätta anslagstavlor härför i alla förstugor. FÖl' 

und erlättande av arbetet i tvättstugorna,har gummi slangar med särskild 

tappkran uppsatts, därmed torde ett länge närt önsKelliål vara uppfyllt. 

Under iret har en ny flagga inköpts,enär den gamla SOUl i manga ar 

trots",t väder och vind,nu tlJ läl,t;re kunde anvandas. 

Med det gångna året ilar föreningens rä"enskaper kurmat 

balanseras och även lälllnat ett mindre överskott,därvid jJlå dock anmärkas 

a t t ved inkö pen ej kunna t ske i saulUla u ts träckning SOUj fö regående år. vd. 

grund av inköpsspärr. Vid bedöIillUande av det gångna årets bokslut vilja 

vi erinra om, att under året har återbetalts lån för reglering av näst 

föregående års bokslut, med kr. 2,000, garuskarlarnas lont:r Har unuel' 

året hel t utbe tal ts, vil ket i fÖI'Ild.llanuo till tie f'öl'eg",ende aren betytV 

en merutgift av kr. 58b f ör detta a r. StyrelseCJ.rvo dE~rut utbetal tb 

i e fterskott,men SOm föreg~ende årsUlöte beslutauo , att fa.stställas OCll 

utbetalas under sa.Illl1la år,har lU:ctleues wedfört eu utt,il't på. 200 ~r. 

utöver vad som tidigare varit fallet. enär tva. arvo uell utbetalts för 

samma år. 

Enär vid årsskiftet något över 3,000 kr. av disponibla medel, 

icke kunde på annat sätt placeras, beslöt styrelsen. för att ,uins~a 

behållningen och dänaed även i någon mån skatttlkontot, att å amortering..? '-

lånet i Uppsala sparbank,utöver vanlig aLJlOrterillt" inbeta.la ytterlibare 

2,000 kr. ,därmed har resterande skuld å detta lån nedgått till 6,OOOkr. 

Angaende föreningens ekonomiska ställning i övrigt,hänvisa vi 

till revisorernas berättelse; den torde kunna betec"nas 50111 goo.. 

Bland föreningens lueo.leUlUlar Ilar under året inbtllJ förandl'ing sketL. 



Sal1\lLlant.cäden, nämligen ordinarie ars,uötet, sawt extl'd. sö..LJuud.ntl'a<.le för 

behandling av värmeförhållandena i gavellägenlle terna, OCll "tt extra 

sammanträde angående varmvatten. 

Styrelsen har under åre t hållit 8 protokollföl'Ci.a sö..LillUd.ntraden 

och har varit konstituerad på SaJJJllla sätt som unuer föregåenue år 

nämligen ordförande och viGe värd Th. Lundin, kassör E. Hagelin , 

sekreterare Rob. Melld~n. I t ur att ur st.fI'elsen avt;;ä är Hagelin. 

. Till sist får styrelsen uttala förhoppning om fredens budskap 

under det ingå ngna året, Satllt om fortsatt god ekonomisk förbättring, 

och om god OCl! enig samverkan till gemensault väl. 

Up~sala i mars l~44 

LwL .. ~ ' .. .... ... ... . ,~:.l(~., .. 


