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STYREISENS BERÄT'IEISE FÖR 1969 

Ur ekonomisk synpunkt har 1969 varit ett förhållandevis gott år. s åsom fram

går av vinst- och förlusträkningen har sålunda uppkommit en vinst på kronor 

9 769 :90. 

Unde r året ha följande arbeten utförts: 

Reparation , dri nering och isolering av gavel· till hus nr· 2 

Omläggning av tak till uthuset 

Anläggning av bilparkerings platser. Vissa justeringsarbeten återstå 

Målning av trappuppgångar i hus ·nr 2 

Uppsä ttande av nytt värmeelement i Linds kök 

Förslaget om veckotvättmaskin, som väcktes på senaste årsmötet, har behand

lats ~v styrelsen . Styrelsen har beslutat att tills vidare uppskjuta slut

behandlingen av denna fråga. 

Styrelsen föreslår, att årets vinst fördelas på följande sätt: 

till reservfonden avsättes kronor 79:-- och till 

reparations fonden avsättes kronor 9 690:90 

Summa kronor 9 769:90 

Genom den föreslagna avsättningen till reservfonden kommer denna att uppgå 

till det stadgeenliga beloppet av 10 000 kronor. 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

ordförande: 

sekreterare: 

kassör: 

Eric Johansson 

Asta Wallborg 

Hugo Örde 

I tur a~t avgå ur styrelsen är Eric Johansson. 

Föreningen har varit kallad till ett ordinarie sammanträde, årsmötet, samt 

ett extra sammanträde. Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden 

och i övrigt träffats för överläggningar beträffande föreningens skötsel. 

Asta Wallborg 

sekr. 

Uppsala i februari 1970 

Eric Johansson 

ordf. 

Hugo Örde 

kassör 



R E V l S lON S il E R Ä T T E L S K 

Unde rtecknade revisorer, utsedda att granska Bostadsföreningen Ymers 

i Uppsala räkenskaper och förvaltning för räkenskapsåret 1969 , få efter 

fullgjort u ppdrag avgiva följande berättelse. 

Vid fullgörande av vårt uppdrag ha vi granskat räkenskaperna, kon

trollerat banktillgodohavanden och försäkringar samt genomläst före

ningens protokoll. 

Då granskningen ej givit anledning till anmärkning mot de genomgångna 
.. • • • • J • 

rakenskaperna eller styrelsens forvaltning i ovr~gt , fa vi tillstyrka 

att årsmötet måtte fastställa balansräkningen, avsätta vinsten, kr. 

9,769:90, till reserv- och reparations fonderna samt bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

Uppsala den 14 februari 1970. 
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