
Kortfattad historik över  
Bostadsföreningen Fyrbåken 1910 - 1935

Kristna Egna-hemsföreningen inköpte fastigheten N:o 6 i kv Rodda-
ren den 29 juni 1904, varefter Bostadsföreningen Fyrbåken u.p.a över-
tog densamma fr.o.m den 1 Okt 1910. 26 lägenheter voro då sålda.

Som en följd av fastighetsombytet 1920 återköpte bostadsförening-
en 5 lägenheter, och är medlemsantalet nu 21. representerande  
2,113 andelar. ”Fyrbåken” förfogar över 1,207 andelar såsom  
gemensam egendom, alltså tillsammans 3,320 st. = fastighetens  
värde 332.000.- kronor.

Under 25 års-perioden har 7 lägenheter bytt ägare 2 gånger, 8 lä-
genh. 1 gång, återstående 6 lägenh. har ännu kvar ursprungliga kö-
paren. För n.v. bebor 11 medlemmar sina lägenheter medan 10 st. har 
dem uthyrda. Tre medl. Fröken Engdahl, F. Hellström och K.A. Sjögren 
har under hela tiden bebott sina lägenheter, och äro därför värda en 
särskild honnör, detsamma gäller i viss mån Fru K. Boström (de första 
åren som hemmaboende hos föräldrarna). Fyra lägenheter har aldrig 
bebotts av ägaren. Åtta medlemmar har fått utbyta sina jordiska bo-
städer mot de eviga boningarna. Frid över de hemgångna.

Föreningen har haft glädjen arbeta under goda ekonomiska förhål-
landen. I handpenning och amorteringsavgifter har under den första 
10½ åren inbetalts 35 %. I samband med försäljningen av S:t Eriksga-
tan 44 blev ej mindre än 55 % gottskrivet som extra amortering, var-
för f.n.v 80 % är betalt å de 21 sålda andelsserierna.  
Årsavgiften har utgått 

 efter  6 %  för tiden 1/10 1910 till den 1/4 1921  
 efter  3 %  för tiden 1/4 1921 till den 1/4 1926 
 efter  2 %  för tiden 1/4 1926 till den 1/10 1930 
 efter 1½ % för tiden 1/10 1930 till den 1/4 1935 
och därefter med endast 1 %, allt beräknat på respektive 
lägenheters värde.

Kassaomslutningen har under tiden 1/10 1910 – 1/10 1935 uppgått 
till kronor 1,575,465:92. Ränteutgifterna till kr. 224,245:75. Reparatio-
ner och omkostnader till kr. 127,443:30 och skatterna till kr. 26,178:90 
o.s.v.

Med tacksamhet för år som gått, och önskan om Guds välsignelse 
över föreningen och alla dess medlemmar för tid som kommer, över-
lämna vi denna redogörelse till 25 års-jubiléet.

Stockholm i Okt. 1935
Styrelsen. 




