Styrelseberättelse för Bostadsföreningen Ymer u.p.a.
för år 1951.
Det g::'ngna året har va rit synnerligen kännbart för
föreningens 8]conomi, vilket tydligt framg[,r av bifogade vinstoch förlusträJming S,lffit b3.1ansräkning, vilken slutae på en förlust på y-Gterl igare Jaonor 2 . 23~c: 34. Sammanl agda förlusten UP.1går nu till kronor 7.179'05.
Under året ha diverse reparationer måst utföras,
Sålunda ha trappuppgångarna i hus nr II skrapats, kittats och
ommålats, till synes eGt välgjort arbete , Förvärmare_till viirmepannorna ha uppmonterats för att kunna använda en billigare olja
/nr 2/. Alla ytte rdörrar ha fernissats varj ämte även handtagen
förnickla ts . C, a 200 takpan.210r ha utbytts , Ny gr~~sklippnings 
maskin och ny grässax har inköpts.
Grtismattorna_ha på ett utomordentligt sätt skötts av
två föreningsmedlemear, nämligen Albin Eriksson och Herman Strömsted t . Klippning a v häcI,ar och t 7äd samt skbtseln av ra ba tterna
har utförts av tro.dgårdsmästar e Nyström.
Ragnar Dahlqvist har haft sin lägenhet uthyrd under
tiden 1/9 1950 - 30/11 1951, dl han återflyttade till fastigheten,
Under året har förbrukats c'a 44.000 liter olja mot
n~mare 49.000 liter föregående år, detta antagl igen främst beroende p~ det s8naste årets varma vinter Och trots att vi hållit
varmvatten hela bränslesäsongen.
_Styrelsen har bestått av -;rnst Hagelin ordförande och
vice värd, Ragnar Pet t ersson sekreterare och Sonja Lignell kassör,
Herr Hagelin och fru Lignell ha gemensamt te ~knat firman, I tur
att avgå ur styrelsen är Hage lin.
Föreningen har under året varit kallad till årsmbte.
Styrelsen h--;r under året haft tre protokellfbrda sammanträden,
P~gående föreningens ekonomislrn ställning hänvisas till
bifogade vin3t o . förlust och balansräkning samt revisorernas berättelse.
Styrelsen frambär till slut sitt tack för det gåne;na året .
Uppsala i mars 1952.
E;L. Hae;elin
Sonja Lignell
R. Pettersson

Avskrift .
Bostadsföreningen

Ym~L .

INGÅENDE

BALANS

1951
Jan .l. Inteckn .-Konto
197.200~-Medlemmarnas Konto 15 0 . 687:36
"amort.7.200:"

355.087~36

KONTO
1951
Jan.l.Kassa-Konto
42 : 17
Bank-Konto
4 . 022:26
Fastigh.-Konto 331;627:.22
Inventarie-Konto 13.226 :-Div .Pers . Konto
1.225'Vinst-&Förl."
4 . 944: 71
25 5 .087 : 36

V I N S T- (]; F 0 R L U S T - K O N T O.
1951
1951
Dec.31 . Reparation.-Konto
Dec . 31 .Hyr ors-Konto
3 . 708 : 98
Räntors - Konto
6 . 958: Räntors-Konto
299:99
Avlöning s--Kont o
Kvarst.för1l,lst
3 . 270: 06
Renhållnines-Konto
728~från 1950 4.944:71
Värme-Konto
7.872~40
Årets för . 2.234~
Lysets-Konto
279:50
7.179:05
Vatten-Konto
281:42
Skatte- Konto
1.698:45
Div.Omkostn.-Konto 1.097: 52
Ing.Balans
.!!
4.944:71
30 .839: 04
UTGÅENDE

BALANS

1951
Dec. 31 Kassa - Konto
178:65
Bank-Konto
;.276:44
Fastighets-Konto 331. 627: 22
Inventarie-Konto
13.226~
Vinst- il: Förlust-K. 7 . 179: 05
355.487:36

KONTO
1951
Dec.31.Inteckn.Konto 195,200:Medlemm . "
150.687: 36
"
Amort. 9.600 :-

Rätt avskrivet intygar:
Erik Lignell

gev ision sberättels~ .

Undertecknade, utsedda att granska Bostadsföreningen Ymers
u.p . a . räkensl~aper :för år 1951, få efter fullgjort uppdrag avgiva
följande berättelse .
Bal aX1srälm i ngarna ha kontrollerats och räkenskaperna ha
siffergranskats, varvid utgifterna befunnits styrkta med vederbörliga verifil':ationer.
Då vi funnit räkenskaperna väl törda och styrel sen slutfört
sitt up)drog på ett förtjänstfullt sätt , få vi härmed föreslå , att
årsm(jtet måtte Llstställa bokslutet samt bevilja styrelsen full
och tacksan ansvarsfrii'let för år 1951.
Uppsala den l mars 1952.
Martin Johansson
Lisa Ahlen
Revisorer .

Förslag till inkomst- och utgiftsstat
för år 1952 .
Utgifter.

Inkomster .
Hyror
Räntor

27 .92 0 '20o,-

28.120: -

Räntor o. amorteringar
Bränsle
Gårdskarlo. trappstäd
Skatter
Lyse, vatten, renhålln.
Försäkringar
Sotning
Skötsel av trädgården
Av skrivning å förlust
Div . omkostnader

9 . 500' 8 . 000' 4.000'1.800: 1.500:-

3501300: 50o, 1. 000: 1.170' 28.120:-

