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STYRELSEN INFORMERAR

Hemsidan 

Vår hemsida har bytt både utseende och fått förbättrad funk-
tionalitet. Sidan har ungefär 360 unika besökare varje månad. 
Hälften av de som besöker hemsidan gör det från sin dator och 
den andra hälften gör det från sin mobiltelefon. De populäraste 
dagarna att besöka hemsidan är söndag, måndag och onsdag. 
Främst används hemsidan till mäklarinformation, tvättstugebok-
ning och för att hitta viktiga uppgifter men det är inga sidor som 
är utan besök. Mäklarinfo är en del av hemsidan som vänder sig 
både till mäklare och presumtiva köpare med all viktig informa-
tion om föreningen samlat på ett ställe, något som är väldigt 
uppskattat av mäklarna.

Sopsugen 
 
Så här ser det ut ibland. 
Sopsugen suger ur rö-
ren 2 ggr per dag. 

Om man öppnar luckan och 
det ser ut så här, framför allt 
plan 3, 4 och 5 bör man avvakta 
3-4 timmar. 
 
Är det inte borta då kontaktar man fastighetsskötaren Håkan.

Inglasning av balkonger 

Föreningen har sökt och fått beviljat bygglov för samtliga balkonger. Styrelsen kommer under hösten att ta fram och skicka 
ut ett förfrågningsunderlag på inglasning till ett par leverantörer. När styrelsen fått in offerter för olika inglasningsalternativ 

genomförs en allmän förfrågan i föreningen om intresse för inglasning. 

Beställning och godkännande skall gå genom styrelsen. Betalning sker från lägenhetsinnehavaren till leverantören för att ev. få ett 
ROT-avdrag. 

Styrelsen ger i samband med detta sitt tillstånd att boende får glasa in enskild balkong. Utan krav på att alla i ett helt trapphus 
eller dubbelbalkong skall glasa in.

Comhems analoga kanaler stängs ned 

Nu moderniserar vi vårt tv-erbjudande till 1,6 miljoner Com 
Hem-hushåll. Den 8 september går vi över till att sända tv-ka-
naler helt digitalt och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio 
via tv-uttaget, utgår. För dig innebär det en tv-upplevelse med 
skarpare bild och ljud samt möjlighet att se de flesta av dina 
kanaler i appen Comhem Play inom hela EU.

Grillning på balkong 

Att grilla utomhus är ett typiskt sommartecken. Os från grill-
ning på balkong uppskattas inte av alla. El-grillning kan god-
tas om inte grannarna störs, dock inte grillning med kol- och 
gasgrillar. Men viktigast av allt, fråga grannarna om de störs eller 
inte av grillningen.

Laddplatser för bil 

Hur framskrider projekteringen av laddplatser i garaget?
Norra Annedalsgaraget ek. för. fortsätter utredning för att kunna erbjuda el-laddplatser i garaget. Mer info kommer under hösten.

Skall du anlita hantverkare? Då bör du använda Hantverkarformuläret som 
laddas ner från Konsumentverkets hemsida. 
Länk till formuläret

Extra stort sommarnummEr

https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/kontrakt-och-mallar/hantverkarformularet-2014-konsumentverket.pdf
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MOBILITET

Intresset för att bidra till mer kunskap kring mobilitet och resvanorna var större än vad vi hoppades på, 142 st svar, men 
inte desto mindre glädjande. Nu finns det ett bra underlag att basera arbetet på för styrelsen som i samverkan med 
Bygg Göta och Stena fastigheter tar vara på den potential som Nilssonsbergs läge i staden har för enkla och miljökloka 
transporter. 

 
Många goda råd från de som svarade på undersökningen 

Undersökningen tydliggjorde vilka styrkor och svagheter som finns i föreningen, och de finns jämnt fördelad på de olika 
transportslagen. Det är uppenbart att föreningen tillsammans med Bygg Göta och Stena fastigheter kan skapa en bättre miljö 
för cyklisterna på Nilssonsberg. Många goda råd och en del egna förslag från arbetsgruppen ligger till grund för det utveck-
lingsarbetet. 
 
Enklare att parkera sin cykel inom kort 

Ett av de fokusområden som undersökningen berörde är cykeln och den infrastruktur som finns runt den. Styrelsens ambi-
tion är att fortsätta utvecklingsarbetet för cyklisterna. Det handlar dels om att rensa ställen från ”skrotcyklar” så att det blir 
mer plats, utreda möjligheten till fler cykelställ på gården och se var en bra servicestation kan placeras, för att nämna några 
exempel.

Laddplats för 
batteri i 

cykelrummet
7%

Låsbart utrymme för egen 
cykel
20%

Möjlighet att pumpa cykel i 
cykelrummet

25%

Servicestation (verktyg 
mm) i cykelrummet

9%

Fler cykelplatser på gården
12%

Fler cykelplatser inomhus
21%

Möjlighet att hyra 
cykel

6%

Stort intresse för laddning av bilar i garaget 
 
Intresset för laddning av elbil/hybridbilar är stort, där mer än hälften av de svarande anger att de är ganska eller mycket intres-
serade. Sedan en tid undersöker föreningen tillsammans med Bygg Göta och Stena fastigheter hur det kan genomföras tek-
niskt, med måttliga investeringar. Olika former av betalningsmodeller studeras parallellt med detta. Under året är det troligt 
att det finns ett erbjudande att ta ställning till för dig som är intresserad. För övrigt är många nöjda med garaget i stort, men 
det finns ett visst intresse för bättre belysning i garaget. 

En plan för framtida åtgärder 

Just nu pågår arbetet med att ta fram en plan för hur de åtgärder som diskuteras kan genomföras i relation till ombyggnaden, 
budgetutrymme och i samverkan med övriga fastighetsägare på Nilssonsberg. Vår förhoppning är att med små medel höja 
kvaliteten för alla på ett eller annat sätt. 2022 genomför vi en ny undersökning för att se hur förändringarna upplevs. Om du 
har några frågor, tips eller vill engagera dig i arbetet är du välkommen att höra av dig till Oskar Götestam per e-post: 
oskar@gotestam.se.
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FÖRENINGSSTÄMMA 

Föreningsstämma för bostadsrättsföreningen Körsbäret 19-21 ägde rum onsdagen den 10 juni kl 18.00 via Microsoft Teams 
digitala plattform. Antal medlemmar som var uppkopplade var ca 20 st (86 st 2019). 
Föreningsstämman öppnades av bostadsrättsföreningens ordförande Lars Östlund, som hälsade de närvarande välkomna. 

Till ordförande för stämman valdes Göran Eriksson.
Årsredovisning med dagordning, motioner och styrelsens svar delades ut innan till alla boende samt finns på föreningens hem-
sida. På grund av rådande omständigheter fick de boende göra sin röst hörd genom s.k. Poströstning.

Styrelsen efter stämman: 
 
Lars Östlund  Ordförande
Staffan Claeson  Vice ordförande
Lennart Sjöstedt  Sekreterare
Sven Jellbo  Kassör
Johan Olofsson  Ledamot
Ninni Lidén  Ledamot
Oskar Götestam  Suppleant

Valberedningen: 

Margot Gauffin  Sammankallande
Marianne Thimfors
Daniela Fagernäs

Motioner:
”Angående upprustning av barnvagnsrum” antogs.
”Angående en gemensam gruppanslutning av bredband” avslogs.

Ekonomi:
Föreningens ekonomi utvecklades väl under 2019. Kostnader för löpande underhåll och uppvärmning var betydligt lägre än nor-
malt. Det långsiktigt viktigaste är dock att räntenivån fortsätter vara låg när vi lånar pengar till skalprojektet och att projektet så här 
långt ligger inom budget. 2014 beslutades att höja avgifterna med 3% årligen t o m 2022. Det beslutet kvarstår även om ekonomin 
utvecklats något bättre än planerat.

Det gångna året: 
Det gångna året har varit intensivt, inte minst med vårt stora klimatskalsprojekt. Styrelsen vill i samband med det passa på att 
tacka alla föreningsmedlemmar i framför allt A- och B-huset för ert tålamod. Med många hantverkare i rörelse och ställningar som 
skymmer utsikten, har ni genom att vara positiva, bidragit till att det gått relativt smärtfritt. Resultatet har många vittnat om, med 
lägre ljudnivåer i lägenheterna och fina nya balkongfronter som ger fasaden ett nytt utseende.

Övriga frågor:
När sker stambyte? Föreningens underhållsplan uppdateras varje år. Uppdateringen syftar till att framför allt se att föreningens eko-
nomi är i balans så att vi kan klara framtida kommande underhåll. En stor fråga som vi arbetat med är stambyte och konditionen 
på dessa installationer. Och det vi ser idag är att vi kan flytta fram denna renovering till ett genomförande tidigast 2030.
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BLI BÄTTRE PÅ ATT ANVÄNDA NY TEKNIK 
 
Är du 65+? Vill du bli mer digital? Ring 031-365 85 15 så guidar vi dig kostnadsfritt i de digitala tjänster du behöver. Här på 
webben finns tips, råd och inspiration.

Ring 031-365 85 15 mån-ons kl. 8:30-12

Ring Göteborgs Stads guider och lär dig de digitala tjänster du behöver för att kommunicera med nära och kära, göra något för 
nytta eller nöje.

Våra guider svarar bland annat på frågor om:

• hur du googlar bäst
• laddar ner BankID
• tips på appar
• öka dina sociala kontakter
• hur du spelar digitala sällskapsspel
• hur ett videosamtal går till

Digitalt stöd erbjuds i mån av tid och personalens kunnande. Projektet pågår till 31 oktober 2020. Vi hoppas motverka 
ofrivillig ensamhet under coronapandemin.

 
Länk till sidan

NYA TIDER ADA TRÄDGÅRD

Sylvi von Zweigbergk och Iria Forsberg

Så här kan man umgås under dessa tider! Vi behöver alla 
varandra, det gäller bara att anpassa sig till rådande situa-
tion, att umgås på rätt sätt.

I höst planerar vi att återställa och plantera nytt där fasadre-
noveringen är klar. Växterna etablerar sig bäst den årstiden 
också. Vi på Ada trädgård ser verkligen fram mot att få ord-
ning och fint igen överallt! 

Trevlig sommar önskar vi er!

Reds anm. Gräsmattorna återställes av byggarna som blivit 
uppmanade att göra det snarast.

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20206216180869
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NILSSONSBERG ANNEDAL I GÖTEBORG Av Ingmar Hasséelgren 
Hämtat ur skriften med samma namn.

Nilssonsberg ett bostadsområde i Göteborg med välkänt namn skiftar utseende. Den gamla bebyggelsen försvinner och en 
ny växer upp i dess ställe. Den nya finns ännu endast i form av ritningar, kalkyler, planeringsdiagram etc. Vi en grupp av 
fem enskilda byggföretag som fått förtroendet bygga det nya Nilssonsberg har emellertid den klart uttalade målsättningen 

att här till rimliga kostnader skapa en stimulerande och attraktiv boendemiljö. Våra resurser och möjligheter är större och helt 
andra än de som stod till buds för våra föregångare. Men deras insatser bör inte förringas eller glömmas. Vi har därför velat bidraga 
till dokumentationen av gångna tiders bostadsmiljö och byggare genom att uppdraga å 1:e amanuens Ingmar Hasselgréen att i text 
och bild skildra det Nilssonsberg som nu försvinner.

Göteborg i december 1971
BYGGRUPPEN NILSSONSBERG

Generalkvartermästare Johan Wärnschiöld uppgjorde 
redan 1659 ett förslag till stadsplan för Göteborgs 
förstäder Haga och Stampen. Han förenade bergen 

Risåsen och Spekeberget-Nilssonsberg med en befästningsan-
läggning. Den 4 juni 1621 hade Gustav II Adolf undertecknat 
Göteborgs stadsprivilegier och staden fick nu bestämt sitt 
slutgiltiga läge mellan stora och lilla Otterhällan. Göteborg 
skulle inte behöva röna samma öde som sina föregångare Nya 
Lödöse, Älvsborg och Karl IX:s Göteborg att intagas och 
brännas av danskarna. Fästningen runt den nya staden an-
sågs vara en av de starkaste i Europa vid mitten på 16oo-talet. 
Göteborg förlades till de sanka lerängarna vid Göta älvs utlopp 
och den måste därför dräneras medelst kanaler Vilka även 
tjänade som förbindelseleder från Stora Hamnen in i staden. 
På berget Risåsen i söder byggdes Skansen Kronan och i norr 
fick Gullbergs fäste från 13oo-talet bilda underlag för Skansen 
Lejonet. Runt den välbevakade innerstaden växte förstäder 
upp i Majorna, Masthugget och Haga. 1659 framlade general-
kvartermästaren Johan Wärnschiöld fyra förslag till stadsplan 
för förstäderna av vilka antogs en för Haga 1660.

Denna kombinerade fasad och profil av Skansen Kronan 
upprättades 1659 av generalkvartermästarelöjtnanten Paul 
Ludvig Leijonsparre. Redan 1639 hade man byggt en skans på 
Risåsen med uppgift att skydda Göteborg från danskt anfall 
söderifrån och den fick därför namnet ”Juteskrämman”. Under 
167o-talet blossade striderna med Danmark åter upp varför 
Carl XI gav Erik Dahlberg i uppdrag att göra upp ritningar till 
en betydligt starkare befästning och 1687 stod den nya anlägg-
ningen Skansen Kronan färdig. Den bestod av ett åttakantigt 
torn med sju meter tjocka gråstensmurar omgivet av vallar 
och krönt av en väldig krona av trä och förgylld koppar. Den 
nuvarande kronan sattes upp 1899 och hela tolv personer sägs 
få plats däruppe. När Göteborgs befästningar raserades efter 
nådigt tillstånd av Gustav IV Adolf, fick Skansen Kronan stå 
kvar. År 1904 fick fästningen ny användning då den invigdes 
som museum för stadens militärhistoriska samlingar.

År I675 uppgavs befolkningen i Haga uppgå till cirka två-
hundra personer. De flesta av dem var sjöfolk. Bebyggelsen var 
av enklaste slag och tomterna fick man arrendera av staden. 
De låga envånings trähusen dominerade Hagas stadsbild ända 
fram till 1870-talet. Någon säkerhet till hus och hem hade man 
inte. År 1676 när danskarna belägrade staden söderifrån blev 
hagaborna tvingade att riva sina hem då fästningen krävde öp-
pen plats. De små kojorna skulle annars lätt kunna bli lämp-
ligt skydd för den anfallande fienden. Hagaborna stod ändå 
fram till 1811 under samma hot från fästningsmyndigheten. 
Genom att skråväsendet förbjöd förortsborna att driva handel 
var man tvungen att ta sig in i staden varje gång man behövde 
handla.

För borgarna inom vallgraven var Haga utvärdshusens, skjut-
banornas och nöjesfältens stadsdel dit man gärna vallfärdade. 
På 16oo-talet berättar Fredberg, öppnade den kände källarmäs-
taren Carsten Voogt ett förlustelseställe här som höll sig med 
både servering och musik. Hundra år senare kunde man be-
söka traktören Blendermans värdshus alldeles nedanför Skan-
sen Kronan, där borgarna vid sidan av öldrickandet kunde 
förnöja sig med målskjutning och kägelspel. Vid sidan av den 
enklare bebyggelsen växte det upp några större trädgårdsan-
läggningar, som burgna göteborgare anlade på landerimarken. 
Bland trädgårdsägarna märktes män som Lars Gathenhielm 
och fänriken Axel Stålhandske. Apotekare Casper Sasse, som 
under 1700-talets senare hälft innehade apoteket Enhörningen 
i staden, odlade sina medicinalväxter härute.

Skanstorget och Skansen Kronan omkring 1900 efter foto av 
Aron Jonason.

Tips tack till 
Fredrik Holmer Nb 16
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Olof Hermelins oljemålning från 1881 visar den bördiga 
ängen mellan Risåsen och Spekeberget väl lämpad för 
trädgårdsodling. Ängen, som på 1800-talet utlades 

till torg och då fick namnet Skanstorget, utgjorde också gräns 
för staden mot Älvsborgs Kungsladugård. År 1739 uppläts den 
av Magistraten till furiren Johan Staaf som anlade en tobaks-
plantage här. Det var mitt under Frihetstiden och då var man 
särskilt mån om att understödja och uppmuntra odling av 
växter som man annars var tvungen att importera. Arrendet 
gick sedan i flera händer tills trädgårdsmästaren Jacob Bygren 
fick hand om det i slutet av 1700-talet. Han fick av staden 
även upplåtelse på en rad tomter efter Spekebergets vänstra 
sida. Ängen betecknades Östra Haga nr 28 och tomterna Östra 
Haga 48 till 51 idag med gatuadressen Skanstorget 4 till 8. Jacob 
Bygrens trädgårdsmästeri övertogs 1820 av sonen Lorens Petter 
och efter dennes död övergick rättigheterna småningom till 
apotekaren Setterborg, som delade på marken och sålde en del 
Östra Haga 52 till fattigvårdsinspektoren Johan Spångberg. 
Den andra delen Östra Haga 48 till 51 inklusive Spekeberget 
övertog trädgårdsmästaren Åke Nilsson 1852.

Fredberg berättar att Åke Nilsson började sin bana som träd-
gårdsmästare, då han arrenderade trädgården till det lilla lan-
deriet Mariefred, som ägdes och beboddes av den engelskfödde 
göteborgsköpmannen John Barclay och Maria Lamberg. Ma-
riefred låg mycket vackert vid Gamla Allén mittemot Heden. 
Åke Nilsson, som var född 1813, var gift med Anna Catharina 
Olsson i vilket äktenskap han hade två döttrar. År 1860 byggde 
Nilsson ett kombinerat bostads- och växthus åt sig alldeles 
nedanför Spekeberget. Våningsrummen låg åt norr medan hela 
byggnadens södervägg upptogs av en glasvägg i två våningar 
för växthuset. Några år senare köpte han en brovaktstuga från 
Pustervik som han lät flytta till sin trädgård i Haga som blev 
en verklig sevärdhet i Göteborg på 1800-talet. Här fanns stora 
växthus och drivbänkar, rika fruktträd och storartade bloms-
terodlingar. År 1868 införlivades Älvsborgs Kungsladugård med 
Göteborg och stadsgränsen som tidigare gått mellan Spekeber-
get och Risåsen flyttades söderut. Nu drogs även Husargatan 
fram och delade Åke Nilsons trädgård i två delar, varför Åke 
Nilsson nödsakades uppföra en mur runt den östra delen av 
anläggningen nedanför Spekeberget eller Nilssonsberg som det 
från och med nu kom att kallas. Den stora ängen Skanstorgets 
föregångare kallades Nilssons äng. Åke Nilsson blev med tiden 
en mycket rik man som hade tomter och fastigheter på flera 
ställen i staden. När han avled 1877 upptogs hans trädgård 
med arrende till 53.000 kronor och hans övriga hus till 90.000 
kronor.

Åke Nilssons hus gränsade i söder till en trädgård av ett annat 
slag den spångbergska trädgården 1850 inköpt av ovannämnde 
Johan Spångberg. Han lät här anlägga en slags dåtida folkets 
park mellan nuvarande Husargatan och Haga Kyrkogata och 
mot söder en bit upp mot Nilssonsberg. Fredberg berättar att 
hagaborna på 1870-talet roade sig här bland Spångbergs ”soliga 
rabatter, gröna backar, lummiga lundar och skuggiga bersåer”. 
Man ”lustvandrade under träden, spelade käglor, njöt av 
utsikten från paviljongens öppna verandor eller inmundigade 
ställets utmärkta sexor.” Ännu kan man beundra några kvarstå-
ende trän från den gamla trädgården bakom den blankpolerade 
marmorbanken och Villorna Vid Lilla Bergsgatan.

Mellan åren 1751 och 1870 ökade den svenska folkmängden 
från 1,7 miljoner till 4,1 miljoner. Då det stora flertalet vid 
denna tid var bosatta på landsbygden uppstod här ett befolk-
ningsöverskott. Alla dessa kunde omöjligt få sin försörjning 
på landet utan alltfler sökte sig till städerna och industrien. 
Städerna hade emellertid svårt att svälja denna stora invand-
ring, och nyinflyttade fick bosätta sig var man kunde, på 
vindar, i källare och i uthus. De fattiga invandrarnas bostads-
situation blev till slut helt omöjlig och de ansvariga sökte på 
olika vägar råda bot på missförhållandena. 1847 bildades i 
Göteborg en kommitté under ledning av handlanden E. G. 
Lindström för att undersöka på vilka vägar man skulle kunna 
åstadkomma billiga och sunda arbetarbostäder. Det hela 
resulterade i 10 trähus i Haga inrymmande sammanlagt 47 
lägenheter om ett rum och kök. Ett tiotal år senare done-
rade grosshandlaren Robert Dickson 100.000 riksdaler till 
en stiftelse med ändamål att åstadkomna bättre och billigare 
arbetarbostäder, varigenom grunden lades till den så bety-
delsefulla Dicksonska Stiftelsen. För att klarlägga de fattigas 
bostadsförhållanden tillsattes 1865 en så kallad pauperismun-
dersökning där Handelstidningens redaktör S. A. Hedlund 
var en av de drivande krafterna. Undersökningen avslöjade de 
enorma bristerna hos arbetarbostäderna i Göteborg. Många 
av dem låg i källare mörka, smutsiga och fuktiga. Husen var 
dåligt byggda spekulationshus och låg ofta direkt på marken 
utan källare. Takhöjder inte mycket över en meter uppmättes 
och 1,60 och 1,80 meter var inte ovanligt. I Landala, Haga 
och Annedal fanns 1889 165 bebodda källarlägenheter. Privata 
institutioner som Sparbankens byggnadsfond och Dicksonska 
stiftelsen arbetade oförtrutet på att avhjälpa missförhållndena.

Oljemålning från 1881.

År 1876 fick man inhysa de bostadslösa i Skansen Kro-
nan. Tecckning av G. Landberg.

Fortsättning i nästa nr.
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HÅKANS RUTA

Ni som har cyklar placerade på långtidsparkeringen 
i buren på garageplan ett måste höra av er till mig för 
uppmärkning, annars kommer de att rensas bort inom 
kort. 

Vi har en sommarjobbare som spolar rent all kantsten 
från mossa mm. 

Under semesterperioden kommer en vikarie som he-
ter Isac, han kommer att utföra en del felanmälningar 
samt sköta om utemiljön. 

Öppettider för expeditionen kan variera, tiderna 
anslås på expeditionsdörren. 

Felanmälan skall göras via Real portal (se Primär 
informerar) eller på mail: hakan@korsbaret.se

Att tänka på
När ni köper ny spis köp med timer.
Vid byte av köksfläkt kontakta Håkan.
Filter till ventilationsfönster kan köpas hos 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

PRIMÄR INFORMERAR
 
Ni i Brf Körsbäret kan numera komma in i boendeportalen 
där avier och lägenhetsutdrag går att finna med bankID som 
inloggning. I kundportalen kan man ändra sina egna kon-
taktuppgifter som e-postadress och även välja att få sina avier 
via mail. Länk till inloggning är: 
https://primar.realportal.nu/ 

Samma adress som till felanmälan. 

Lena Bengtsson
Ekonomisk förvaltning

 

KÄRNANAKTIVITETER
Pubaftnar och vinprovning skjuts på framtiden under 
rådande omständigheter. Vi återupptar våra trevliga samman-
komster så fort läget tillåter. 

Lokalen hyrs inte heller ut då den används för utställning i 
samband med byggprojektet.

En vacker ros går till Shahla Naseri för sina år som 
sammankallande för valberedningen.

 

En riktigt trevlig sommar 
önskar styrelsen

https://primar.realportal.nu/


KÖRSBÄRSBLADET

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 Nilssonsberg 2 tel 
Marianne Thimfors Nilssonsberg 2  tel 031-82 69 19
Margot Gauffin sammankallande Nilssonsberg 4 tel 0703-47 40 50

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

Välkommen till
Röda Korsets mötesplats!

Tel. 031-41 37 30

Måndag–fredag 10.00–14.30
Lunchservering 11.30–14.00
Lördagar 10.30–14.30
Lunch 80 kr
På lördagar serveras det alltid våfflor.

& .................................................................

Vi bjuder på en bulle/mjuk kaka!
Tag med kupongen nästa gång du äter lunch, så 

bjuder vi på en hembakad bulle/mjuk kaka till kaffet.

Namn: ...............................................................................
Erbjudandet gäller ett tillfälle per person t.o.m 31 aug 2020

www.redcross.se
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