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STYRELSEN INFORMERAR

Nu är entreprenaden för inglasning upphandlad. Entreprenör blir Johns Fasad som idag utför entreprenaden för vårt klimatskal 
vad gäller fasad- och balkongarbeten. Tanken är att i mars gå ut med erbjudande till samtliga lägenhetsinnehavare som har 

balkong (med några få undantag där det tyvärr inte går att montera inglasning). 
Priserna för inglasningen kommer att framgå av erbjudandet till respektive lägenhetsinnehavare. 
Då det är ett stort antal variationer på balkonger kommer det att finnas uppställt en ”typinglasning” som man kan se och känna på. 
Fabrikat på inglasningen är Alnova, samma fabrikat som de nya balkongfronterna.
Montage av inglasning kommer att påbörjas efter semestern, med början i A-huset (Nilssonsberg 1 till 12) för de som valt inglasning.

Inglasning av balkongerna

 
Ny förvaltare för Brf Körsbäret och Norra Annedalsgaraget 
 
Vår förvaltare Magnus Nordin kommer att vid halvårsskiftet 
avsluta sitt uppdrag för vår förening Brf Körsbäret och Norra An-
nedalsgaraget och övergå helt till sin egen verksamhet (IN Fastig-
heter).
Magnus har under ett antal decennier fungerat som vår förvaltare 
med den äran och har med sin erfarenhet och sitt engagemang 
haft en oerhört stor del i att vår förening idag är en av Göteborgs 
mest välskötta Bostadsrättförening.
Styrelsen har dock försäkrat sig om en bra ersättare för framtiden. 
Ny förvaltare blir vår eminente fastighetsskötare Håkan Lindgren 

som nu går in i en ny roll som teknisk 
förvaltare. Håkan är ett välkänt ansikte för 
de allra flesta så vi önskar honom lycka till 
i sin nya roll. Det innebär också att fören-
ingen kommer att få en annan fastighets-
skötare nämligen Andreas Lindgren. Han 
arbetar på samma bolag (Novo Fastighet & 
Förvaltning) som Håkan.
Föreningen kommer fortfarande ha kvar 
den ”Ekonomiska förvaltningen” hos 

Primär.
Styrelsen håller närmast på med att säkerställa förvaltningsavtal 
med Håkan och Primär.

Årsstämma

Tisdagen den 27 april är det årsstämma för föreningen. 
Kallelse till stämman skickas ut i månadsskiftet mars/

april. Den genomförs digitalt tillsammans med poströstning. 
Det blir därmed på samma sätt som ifjol på grund av den 
pågående pandemin. Alla medlemmar kan delta digitalt på 
stämman genom att logga in via en länk som kommer att 
finnas på föreningens hemsida. Dessutom kan alla medlem-
mar skriftligen rösta på varje punkt på dagordningen genom 
så kallad poströstning. I samband med kallelsen till stäm-
man kommer ytterligare information om hur poströstningen 
går till. Det är en särskild lag som gör det möjligt för oss att 
genomföra årsstämman på detta sätt, se SFS 2020:1154.

Nytt angående elbilsladdning 

I garageinfarten finns sedan ett tag elbilsladdning för 2 
bilar. Dessa 2 platser är tillgängliga hela dygnet endast 

för elladdbilar. För att få tillgång till laddstationen måste 
man vara befintlig kund i parkeringsgaraget (Brf Körsbäret, 
Stena Fastigheter eller Bygg-Göta). För närvarande gäller en 
engångskostnad för tagg och p-skiva (300 kr), tilläggsdebite-
ring på 200 kr/mån för sin befintliga p-plats. Från företaget 
Elbilbox kommer en faktura med en debitering av elkostnad 
på 2,5 kr/kWh samt en administrationsavgift på 30 kr/mån 
(om laddning har skett). Mer information får man av Hå-
kan Lindgren vid anmälan för brukande av laddstationen.
Vad gäller laddplatser inne i garaget pågår ett intensivt 
arbete i Norra Annedalsgaraget (som äger frågan) med att 
bland annat söka bidrag för installationen av laddstationer. 
Vi återkommer så fort vi har något nytt att presentera vad 
gäller installation och ekonomi.

GLAD PÅSK 
önskar 

Styrelsen och Primär

 
Fastighetsskötaren Håkan har nytt mobilnr 

0704 91 83 02

Andreas
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VALBEREDNINGEN 
 
Hej granne!
Är du nyfiken på vad det innebär att ha ett styrelseuppdrag i bostadsrättsföreningen? Är du intresserad av att engagera dig nu 
eller kanske i framtiden? Kontakta oss!
Vi svarar på dina frågor och funderingar och hjälper dig att ta reda på om 
det är något för dig. 

En fördel för styrelseuppdraget (men inte ett måste) är om du har kun-
skap inom fastighetsekonomi, juridik eller bygg och/eller någon styrelse-
vana samt viljan att lära mer. E-posta oss i valberedningen så hör vi av oss 
och bokar ett möte.
Med vänlig hälsning

ÄVEN GATUNAMNEN FÖRSVANN

FÖRÄNDRINGARNAS VINDAR har blåst hårt över Göteborgs äldre stadsdelar. Men ändock lever de, om än i
ny skepnad. Olskroken, Landala och Annedal hörde till de hårdast drabbade. I stort sett blev den äldre bebyggelsen 
helt utraderad, gatubilden helt annorlunda och gatornas sträckningar starkt förändrade. Olskroken blev dock ett 
undantag. Gatornas namn blev kvar i oförändrat skick. Så inte i Landala och i Annedal. I januari 1872 införlivades 

3/80 mantal av Krokslätts Nordgården med Göteborg. Bostadsbristen var stor och det nya Annedal skulle byggas. Redan det 
första året namnsattes flera av gatorna. Eftersom den nya stadsde len låg på Krokslätts marker fick en gata namnet Krok-
slättsgatan. Det var kanske inte så välbetänkt, eftersom stadsdelen Krokslätt kom att ligga i Mölndal, varför man 1923 namn-
ändrade denna gata till Spekebergsgatan och är nu en av de få gator som fått behålla sitt namn efter den stora rivningsvågen. 
 
Även Haga Kyrkogata fick sitt namn detta år. Den hade några år tidigare kallats Annebergsgatan. Men gatan var delad i två 
skilda delar, varför man 1941 döpte om delen i Annedal till Carl Grimbergsgatan. Redan 1868 fick Änggatan sitt namn och
sedan följde en hel rad av de gamla kända gatunamnen som nu har försvunnit. Det blev Folkskolegatan, Albogatan, Snicka-
regatan, Rygatan och Klockaregatan. Visserligen har vi fått Albotorget och Rygången som ersättning och tur är att vi alltjämt 
har Muraregatan, Brunnsgatan och Seminariegatan och den helt förändrade Västergatan kvar med sina spårvagnar. Men 
Folkskolegatan mellan Annedalsskolan och Gamla Annedalspojkars gamla trevliga hus borde väl kunna återfå sitt forna 
namn. Visserligen återstår endast en kort och smal körbana, men jag tror ändå att namnet folkskolegatan är värt att åter 
komma på plats. 

Ingemar Håvik (Saxat ur Gamla Annedalspojkars tidskrift)

valberedningen@korsbaret.se

Seminariegatan våren 1956
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HÅKANS RUTA   RÖDA KORSET NEDSTÄNGT
 

Röda Korsets mötesplats har stängt.
Röda Korsets mötesplats och lunchrestaurang finns inte längre 
kvar som hyresgäst i Brf Körsbäret. Sedan 1995 har denna pärla 
bland lunchställen funnits, en trappa ner, på Brunnsgatan 6. Hus-
mor Marie Nygård, var navet i verksamheten, ända tills december 
2019, då hon gick i pension. Till sin hjälp har hon under årens 
lopp haft frivilliga volontärer, ams-anställda, praktikanter m.m.
Verksamheten har drivits av Röda Korsets Annedalskrets, med de 
intäkter som försäljningen gett, samt stöd av fondmedel och lokala 
medlemsavgifter. Gästerna har till största delen bestått av äldre per-
soner, som dagligen kommit och ätit sin lunch, druckit kaffe med 
hembakta kakor och träffat vänner i trivsam stämning.
Under mars månad 2020 började Coronapandemin sprida sig i 
samhället och volontärerna över 70 år måste stanna hemma. Anta-
let gäster halverades snabbt och vår nya husmor hade bara varit på 
plats i några månader när man tvingades stänga ner mötesplatsen. 
Tanken var att man skulle öppna igen efter sommaren, men det vi-
sade sig inte vara möjligt. Tillväxtverket bistod med statliga medel 
för att täcka personalkostnaderna t.o.m. augusti. Men sedan måste 
personalen sägas upp, så även lokalen, då pengarna helt enkelt tog 
slut.
Under hösten har vi i Annedalskretsen arbetat med att tömma 
lokalen och avyttra inventarierna. En stor del har gått vidare till 
Röda Korsets två second-hand butiker i Göteborg. Nu är det tomt 
och skylten på utsidan har tagits ner. Donatorn, Emma-Karin 
Österdahls porträtt, som så vänligt blickat ut över gästerna har 
tagits ner och återlämnats till stiftelsen. Annedalskretsen är på väg 
att avvecklas och medlemskapet övergår till Röda Korsets Göte-
borgskrets.
Vi är många som saknar Röda Korsets Mötesplats, som betytt så 
mycket för så många. Framtiden får utvisa vad som kommer efter.
Anita Bengtsson // ledamot i styrelsen för Röda Korsets Annedals-
krets
Red. anm. Ny hyresgäst förhandlas med liknande verksamhet (take 
away), beräknad inflytt maj-juni 2021.

 
PRIMÄR INFORMERAR 
 
En påminnelse om att alla boende nu kan komma åt sina avier 
genom digital inloggning på https://primar.realportal.nu

Med hjälp av bankid krävs inga andra inloggningsuppgifter. Utö-
ver avier kommer man även åt utdrag för sin egen lägenhet samt 
kan justera sitt eget telefonnummer och mailadress.

Lena Bengtsson
Avdelningschef Ekonomisk förvaltning
 
Comhem 
Radiosignalen i tv uttaget har försvunnit Den 8 september 2020 
gick vi över till att sända tv-kanaler helt digitalt och de analoga 
kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, har utgått.

GLAD PÅSK

Garagestädning 
Den 7 april

Att tänka på
När ni köper ny spis köp med timer.
Vid byte av köksfläkt kontakta Håkan.

Lediga P-platser
Det finns lediga parkeringsplatser för bilar och mc i garaget.

Vid akuta fel utom kontorstid eller vid fara för  
liv eller stora materiella skador, ring Securitas på  
031-80 14 50

Ny fastighetsskötare 
Från halvårsskiftet kommer Andreas Lindgren att ta 
över fastighetsskötseln, han har varit med oss ett par år. 
De flesta känner nog igen honom då han backat upp 
när jag har haft semester, och han har hjälpt till när jag 
behövt hjälp. 
 
Låna slagborrmaskin 
Finns möjlighet att låna slagborrmaskin av bra kvalitet 
vid behov. 
 
Nytt mobilnummer till Håkan 0704 91 83 02

ADA TRÄDGÅRD 
 
Vi har fått i uppgift att göra upp en plan på vad som behö-
ver göras framöver över hela området. Det har blivit mycket 
mer förstört, av byggarna, på övre gården än det blev på 
nedre. 
Jag tror det kommer att behövas en del tålamod av medlem-
marna. Jag antar att allt inte kan göras i år. 
Vi lovar iallafall att göra vårt bästa för att det skall bli fint 
igen, så fort som möjligt. 
 
Mvh alla Ador.

https://primar.realportal.nu
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VASSES BILSERVICE 
BILVERKSTAD OCH TVÄTT 

FD. SUNE GUSTAVSSONS BILVERKSTAD

Brunnsgatan 12, 413 12 Göteborg 
Tel/Fax: 031- 82 33 70/031- 40 32 08

Mobiltel: 073-933 54 67

City Salong
Khaleel utbildad frisör med 
gesällbrev och mer än 20 års 

erfarenhet i yrket erbjuder följande

Dam/herrklippning 
från 200 kr

Vi utför också 
färg, toning och slingor, 

tvätt & fön samt permanent

Drop in & tidsbeställning
031-41 31 84

0735-76 08 08

Eyja´s Salong 
och Fina Fötter

När du vill bli väl omhändertagen

Vi erbjuder:
Exklusiv hårvård

Fotvårdsbehandling
Massage

Vi säljer även presentkort

Välkomna till 
Mikaela och Eyja.

Västergatan 7 i Annedal
Tel. 031- 82 76 30

•  Sushi - olika varianter
•  Dumplings
•  Vegetariskt
•  Skaldjurssallad
•  Sea weed sallad

Välkomna!
Brunnsgatan 8

413 12 Göteborg

Take Away Tel: 031-41 41 23

Karuizawa 
Sushi bar

Öppet alla dagar 11-22
      

Styrelse:
Lars Östlund, ordförande Nilssonsberg 24 tel 0704-56 20 24
Staffan Claeson vice ordf Nilssonsberg 23 tel 0707-50 81 29
Lennart Sjöstedt, sekreterare Nilssonsberg 20 tel 031-41 47 12
Sven Jellbo, kassör Nilssonsberg 24 tel 0705-29 98 24
Ninni Lidén, ledamot Nilssonsberg 16 tel 0707-59 39 23
Johan Olofsson, ledamot Nilssonsberg 18 tel 0708-99 63 87
Suppleanter:
Oskar Götestam  Nilssonsberg 26 tel 0703-67 38 73

Valberedning:
Daniela Fagernäs sammankall Nilssonsberg 2 tel 0705-44 98 42
Marianne Thimfors Nilssonsberg 2  tel 031-82 69 19
Margot Gauffin Nilssonsberg 4 tel 0703-47 40 50
valberedningen@korsbaret.se

Redaktör och grafisk design
Tommy Holmquist Nilssonsberg 13 tel 0705-61 00 87 
korsbarsbladet@korsbaret.se

Bokning av Kärnanlokalen gör du på telefon 0727-49 26 47 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÖRSBÄRET 19–21
Ansvarig utgivare för Körsbärsbladet: Lars Östlund

Fastighetsskötare:
Håkan Lindgren, tel. 031-41 78 67, mail: hakan@korsbaret.se
expeditions- och besökstid måndag- torsdag kl. 9 - 9.30. 
Övrig tid telefonsvarare.  
Felanmälan TV-signal, se separat meddelande.

Vid akuta fel utom kontorstid eller vid fara för liv eller stora 
materiella skador ring Securitas på tel. 031-80 14 50

Fastighetsförvaltare:
BRF Körsbäret 19-21, c/o Primär Fastighetsförvaltning AB 
Gårdavägen 1, 412 50 Göteborg

Kontaktman:  
Magnus Nordin, tel. 031-709 10 00, mobil. 0708-20 42 37,
fax. 031-709 10 40, e-mail, magnus.nordin@primar.se
Magnus träffas onsd. 09.00 - 09.30 på 
fastighetsexpeditionen.

Parkeringsärenden: 
Robin Iholin tel. 031-709 10 71, robin.iholin@primar.se
 
Ekonomi och överlåtelser: 
Lena Bengtsson tel. 031-709 10 15, lena.bengtsson@primar.se

www.korsbaret.se
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Grand Fitness har 15% rabatt för oss i Brf 
körsbäret. Avgiften dras via autogiro per 
månad. 
Du vet väl att du kan pausa ditt med-
lemsskap. 

Du kan provträna en vecka gratis.
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