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STYRELSEN INFORMERAR

Laddplatser i garageinfarten

2 st laddplatser håller på att iordningstäl-
las i garageinfarten. Information kommer 
att finnas vid laddplatserna, samt läggas 
ut på vår hemsida så fort de är klara för 
användning.

Sopsugen 
 
Ja, ni förstår själva vad detta ställer 
till med och att det orsakar extra 
kostnader för föreningen.
Kasta endast hopknutna soppåsar i 
sopsugen inget annat. Absolut inget 
glas eller pizzakartonger. Soporna 
transporteras i systemet med 70 km/
tim.

Avgifter fram till år 2025 

Styrelsen har beslutat höja avgifterna för 2021 med 3 %. 2014 togs beslut att mellan 2015 och 2022 ha en årlig höjning på 3 % för 
att täcka kostnader för föreningens ”Klimatskalsprojekt”. Projektet går mot sitt slut och bedöms hålla budget. Ränteutveck-

lingen har varit gynnsam och vi har haft en bra kostnadskontroll i övrigt, varför höjningen för 2022 kan minskas till 1 %. Styrelsen 
bedömer att, om inget oväntat inträffar, höja avgiften med 1% årligen t o m 2025. 

Parkeringsplatserna höjs enligt tidigare beslut med 25 kr per månad.

Lokaler 

Röda Korsets lokal skall vara tömd på lösa inventarier den 9/12 då 
den skall besiktigas. Lokalen är utlagd till lokalmäklare Relier.

Stopp i avloppsledning Övre Husargatan. Eventuellt får betong-
golv i Bring/Citymail tas upp på några ställen. Vi ber om överse-
ende med de eventuella störningar som detta kan medföra.

Att tänka på när många jobbar hemifrån
Jag tycker det vore bra om man i Körsbärsbladet kunde påminna om de trivselregler som finns i vår Brf. Där står bl a att "ditt golv är dina 
grannars tak".  Ett tips är att undvika att gå i hårda skor inne. Det hörs väldigt väl i våra hus och i dagsläget, när många arbetar hemifrån, 
är det ganska störande. 
Länk till trivselregler https://www.korsbaret.se/trivselregler

Bidrag från en boende

Trädfällning på gården

Träden hade blivit för stora där de har stått på garagetaket och 
punktbelastningen har blivit för stor för garagetaket. Trädens 
rötter har gått in i brunnar och avloppsledningar. Brandkåren har 
börjat få svårt att köra förbi trädkronorna.
Vi kommer till våren att se vad vi skall göra i stället, tillsammans 
med bostadsrättsföreningens trädgårdsleverantör.

GOD JUL
&

GOTT NYTT ÅR
Styrelsen & Primär

https://www.korsbaret.se/trivselregler
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VALBEREDNINGEN 
 
Är du den vi letar efter?

Hej granne! Som du säkert vet bor vi i en ganska stor 
men välskött och stabil bostadsrättsförening med god 
ekonomi. Vi har idag en kunnig styrelse och en bostads-

förvaltare som känner oss väl och ser till att vi fortsätter vara en 
bra förening. I styrelsen har vi bland annat kompetenser inom 
juridik, bygg, ekonomi och kommunikation, men flera i styrelsen 
har suttit ganska länge och nu måste vi börja planera för framti-
den. Vi är övertygade om att det finns flera kompetenta bostads-
rättsinnehavare i vår förening som på sikt kan tänka sig att ta över 
stafettpinnen.

Är du en av dem? Bor du i BRF Körsbäret idag och har du tänkt bo kvar ett tag? Är du driven och intresserad av att påverka 
den förening du bor i? Känner du att du kan bidra till en fortsatt stabil förening? Eller känner du någon annan som du 
tycker skulle passa? Inom de närmaste åren söker vi både ledamöter till styrelsen och engagerade valberedare.

En fördel för styrelseuppdraget (men inte ett måste) är om du har kunskap inom fastighetsekonomi, juridik, bygg och/eller 
någon styrelsevana. Mejla oss i valberedningen så hör vi av oss och bokar ett möte. 
 
God jul & Gott nytt år
Valberedningen

MOBILITET

Styrelsen arbetar med alla de frågor, stora som små, som vi ansvarar för oavsett pandemi eller inte. Fler avstämningar än 
vanligt sker per e-post, telefon och små möten, men vi träffas fortfarande en gång i månaden på ett styrelsemöte och 
går igenom statusuppdateringar i aktiva projekt, stämmer av ekonomin mm. Så även i coronatider även om vi inte ses 

i Kärnan-lokalen utan på Teams. Vi hoppas att det inte behöver ske så många gånger till utan att vi kan träffas ”på riktigt” 
efter årsskiftet.
Se foto på första sidan från Teamsmöte.

Arbetet med att förbättra mobiliteten på Nilssonsberg har gått lite på sparlåga under hösten. Cykelrensningen är genomförd 
med gott resultat och nu kommer arbetsgruppen att försöka hitta fler utrymmen för cyklar både inomhus och utomhus.
Förberedelserna för laddplatser i garaget pågår fortfarande och som en del i de testerna kommer ett par platser i den öppna 
delen i garaget att förses med ladd-möjlighet. Med dem på plats kan vi utvärdera och dra lärdomar inför installationen av de 
30-40 ladd-platser som utgör etapp 1. Under inledningen av 2021 återkommer vi med mer information och öppnar upp en 
möjlighet för att anmäla intresse för ladd-station på sin plats.

Prototypen för barnvagnsrummen är klar!
Nu är det första barnvagnsrummet uppgraderat med färg och en hylla 
för förvaring. Styrelsen har fått några synpunkter på prototypen, vilket 
är väldigt uppskattat.
Vecka 51 kommer Håkan att fortsätta uppgraderingen av de resterande 
barnvagnsrummen i föreningen. I samband med uppgraderingen kom-
mer barnvagnsrummet att tömmas helt och hållet och de saker som inte 
verkar ha någon ägare kommer att slängas. Håkan kommer att skylta 
upp i god tid innan rummen görs i ordning för att var och en ska kunna 
ta hand om sina saker.
Styrelsen kan konstatera att det var på tiden som rummen sågs över och 
fick både ny färg och hyllor för att skapa lite bättre ordning. Vi lovar att 
det inte kommer gå lika lång tid igen innan det händer igen.

valberedningen@korsbaret.se

mailto:valberedningen%40korsbaret.se?subject=
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HÅKANS RUTA

När Ni skall slänga julgranen är vi tacksamma om 
Ni lägger den på gräsmattan bakom Nilssonsberg 27 
(Stena Fastigheter) och trappan ner till Lilla Bergsgatan 

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

APTUS PASSAGESYSTEM
 

Om passagebrickan inte fungerar kan det bero på ett driftsfel 
på systemet. Om/när detta uppstår låser vi upp ett antal dör-
rar ni kan gå igenom, för att sedan gå ner via källargångarna 
till respektive trapphus. 

Om Ni bor i A huset Nilssonsberg 1-12, ställer vi upp ingång 
1, 2, 3 samt 8. 

Bor Ni i B huset Nilssonsberg 13-18, ställer vi upp ingång 13 
och 17. 

Bor Ni i C huset Nilssonsberg 19-26, ställer vi upp ingång 19 
och 26. 

För att komma till garaget måste ni ta vägen via ut eller in-
fartsporten, som vi ställer upp. 

De röda ingångarna kommer att hållas stängda.

FÖNSTERVENTILER
Efter bytet av fönster kan vissa märka att det drar kallt 
från spaltventilerna i ovankant fönsterkarm. Att det drar 
in mycket beror på att de äldre fönstren saknade ventiler 
och att trycket fick ligga mycket högt för att få tillgodosedd 
ventilation. När bytet är klart kommer föreningen att justera 
frånluftflöden (utsuget) så att trycket blir anpassat till de nya 
fönstren. Vecka 2 2021 kommer OVK (Obligatorisk Ventil-
lationsKontroll) att utföras med start i A-huset (Nb 1 till 12) 
sedan följer B och C-huset. Då reduceras luftflödet.

Spaltventilerna går att stänga till 70%, minst 30% måste alltid 
vara öppet, detta för att ni ska ha en hälsosam inomhusmiljö 
i er lägenhet.

- Skjuter man ventilen till vänster är den öppen till max.
- Skjuter man ventien till höger är den stängd så mycket det 
går (röd punkt syns).

Utförligare instruktion finns i häftet som delats ut i samband 
med fönsterbytet.

Ada trädgård öns-
kar en God Jul och 

ett hopp om ett bättre 
2021! Tack för alla 
glada tillrop vi får, 

det värmer!

GOD JUL
&

GOTT NYTT 
ÅR

Vi vill uppmana boende att efterleva de TRIVSELREGLER 
som föreningens medlemmar enats om. Det kommer en 
strid ström av klagomål från dina grannar som störs på tider 
olämpliga för renovering.
Ta som vana att informera dina grannar, ett bra sätt att lära 
känna varandra. Allra minst ett anslag i trapphusen till höger 
och vänster om din egen uppgång.

Med hopp om en fridfull jul

https://www.korsbaret.se/trivselregler
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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 på autogiro per 
månad. Var observant på att du måste 
själv komma ihåg att intyga din adress 
en gång per år för att behålla rabat-
ten. Annars höjs kostnaden för dig utan 
förvarning.

Du kan provträna en vecka gratis.
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