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En kopp gräddE

Mårten Evald Sandberg och August Bernhard Nilsson. Snatteri och fylleri.  
Tre resp. fyra månaders fängelse. 

Det är en vinterdag 1881 och 80-åriga 
Johanna Christina Lundgren är på 

väg hem till sin bostad på Kaponjärgatan 
15 i Haga. Hon blir förföljd av två beru-
sade män, Mårten Evald Sandberg och 
August Bernhard Nilsson. De tilltvingar 
sig nära hennes hem den korg som hon 
bär på. i korgen finns diverse kärl, bland 
annat en kopp med grädde. De två män-
nen hjälps åt att dricka upp grädden. 
Den förskräckta gumman Lundgren 
ber dem att i alla fall ge henne grädd-
koppen tillbaka. Männen ställer tillbaka 
den tomma koppen i korgen. Sandberg 
och Nilsson är bägge i 30-årsåldern och 
lever av "tillfälligt arbete". För stölden 
av grädden blir de tagna av polisen. Det 
enda Nilsson har att meddela vid förhör 
är att han vid tillfället varit så "överlas-

tad av starka drycker" att han inte minns 
vad som tilldragit sig. Vid den rättegång 
som följer vid Göteborgs rådhusrätt vär-
deras grädden till 20 öre. Sandberg, för-
ut ostraffad, döms för första resan snat-
teri till tre månaders fängelse. Nilsson, 
som varit straffad för snatteri en gång 
tidigare, döms för andra resan samma 
brott och får fyra månader bakom galler. 
Dessutom döms de båda kumpanerna 
för fylleri, till böter på vardera 10 kro-
nor. Eftersom ingen av dem har sådana 
kontanta medel får de sitta av ytterligare 
nio dagar.

Ur boken Brottsplats Göteborg, 
kriminalhistorier från sent 1800-tal.
Författare, Tore Samuelsson.

Åklagaren yrkade att, om de tilltalade icke 
kunde fällas till ansvar för rån, de måtte dö-
mas till ansvar för snatteri

Styrelsen önskar alla 
trevlig sommar!
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Våtrumskontroll
Inspector Sverige AB kommer att på uppdrag av styrelsen i 
brf Körsbäret inspektera fastighetens badrum och kök, för att 
säkerställa standarden. Arbetet omfattar inspektering av bad-
rum, kök, grovkök samt extra toaletter komplett med armatu-
rer, golvbrunnar, ventiler och rörkopplingar. 
När personalen arbetar i er lägenhet kan ni inte använda kök, 
badrum eller toalett.

Kök
Vi vill att ni tömmer skåpet under diskbänken så att man kom-
mer åt att inspektera rörkopplingar.

Badrum/grovkök/ toalett
Golvbrunn, vattenlås samt rörkopplingar måste vara tillgäng-
liga för översyn. Töm badrumsskåpet under tvättstället om ni 
har sådant så att vi kan komma åt att inspektera rörkopplingar.
Om ni har badkar eller duschkabin måste ni röja väg för oss 
att komma fram så att vi kan ta bort fronten och inspektera 
golvbrunnen.

Arbetet har redan startat i våra fastigheter. Ni som står på tur 
kommer att informeras om vilken dag som just ni berörs via 
lapp i brevlådan. Arbetsledare på Inspector är Daniel Larsson 
0722-52 25 98

Renovering av plan 4 undertak mm
Bostadsrättsföreningen Körsbäret 19-21 har beställt entrepre-
nader för plan 4 med flera. Dessa har redan startat i våra fast-
igheter.

-1 rivning/demontering av befintliga undertak plan 4 + entréer 
(plan 5) + stadsplaneentréer (de röda entréerna). Återmonte-
ring av nya undertak då underliggande arbeten är utförda
-2 byte av kall- och varmvattenledningar med ventiler, byte av 
ventiler på värmestammar samt byte av isolering på alla rör.
-3 Byte av belysningsarmaturer samt kablage.

Detta arbete kommer att vara avslutat inom hela föreningen 
innan eldningssäsongen 2016 startar. Arbetet kommer att 
innebära störningar för er alla boende. Störningarna kommer 
att bestå av att kall- och varmvatten kommer att vara avstängt 
mellan ca kl 08.00-15.00, meddelande kommer att anslås i res-
pektive berörd uppgång då vattenavstängning sker.

Luftning av värmesystem och handdukstorkar i bad kommer 
att behöva utföras. Framkomlighet i de korridorer där arbete 
utförs kommer att vara begränsad.

Vi kommer även att behöva tillträde till vissa källarförråd, 
för utbyte/flytt av avstängningsventiler. I vissa fall behöver vi 
komma in i gallerförråden och då behöver vi nycklar till dessa 
och kommer att behöva hjälp av er boende med att låna dessa 
nycklar.

StyrElSEn informErar

Föreningsstämma 2016
Föreningsstämma för bostadsrättsföreningen Körsbäret 19-21 
ägde rum tisdagen den 26 april kl 18.00 i Handelshögskolan 
sal D33. 62 stycken medlemmar avprickades. Föreningsstäm-
man öppnades av bostadsrättsföreningens ordförande Lars 
Östlund, som hälsade de närvarande välkomna. Till ordfö-
rande för stämman valdes Göran Eriksson

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det 
gångna verksamhetsåret.

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter välja:
Staffan Claeson  på 2 år, omval
Sven Jellbo   på 2 år, omval
Tommy Holmquist  på 1 år, omval
Johan Olofsson   på 2 år, nyval

Stämman beslutade att till styrelsesuppleant välja:
Nevio Vidovic  på 2 år, nyval

Stämman beslutade att omvälja Klas Björnsson, Öhrlings 
Pricewaterhouse Coopers till revisor.

Till ledamöter i valberedningen utsågs:
Shahla Naseri, sammankallande
Gunilla Björnefeldt-Rex
Kjell Englund
Alla är valda på ett år.

Tre motioner, och ett förslag från styrelsen har inkommit i 
stadgeenlig ordning till årets stämma.
Motion 1: Att styrelsen senast den 1/7-2016 börjar delge  
information om varje styrelsemöte till medlemmarna.
Motion 2: Att styrelsen utreder vilka hantverkare som kan 
tänka sig att bli "kortlistade" för entreprenader inom fören-
ingen och skriver någon form av LOT med dem senast 30/9-
2016.
Motion 3: Komplettering av förvaltningsberättelsen med för-
delning av kostnader mellan bostäder, lokaler, och garage samt 
redovisning av nyckeltal, skuldkvot, belåningsgrad mm.
Stämman beslutade att avslå alla tre motionerna.

Av styrelsen till stämman hänskjutet ärende: Anpassning 
av stadgarna till ny gällande lag så att föreningen har möj-
lighet att ta betalt av bostadsrättsinnehavare vid uthyrning av  
lägenhet i andra hand. 100 % av stämman beslutade bifalla 
förslaget.

Styrelsens nya sammansättning framgår av sid fyra i detta blad.
För resultaträkning hänvisas till föreningens hemsida.
Efter ordinarie möte hölls en allmän frågestund där bl.a. Lars 
Östlund informerade om kommande projekt i föreningen 
t.ex. korridorprojektet.
Lars Östlund informerade även om att föreningen genomgått 
analysen SBC Boendeindikator 2016 och blivit SBC God-
känd.
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HåkanS ruta
 
Elektronikavfall
Vi har tagit bort elektronikhäcken  
utanför soprummet. För att bli  
av med elektronikavfall ber vi er  
att lämna detta på Högsbo  
Återvinningscentral
A Odhners gata 19, Högsbo.  
Det är gratis att slänga på  
återvinningscentralen. Har ni inte möjlighet till detta, 
kontakta mig för anvisad plats

Containern
Vi har tagit bort hänglåset på den stora containern utanför 
soprummet ( övrigt avfall ) och ersatt med cylinderlåsning, 
dvs ni kan öppna containern med er lägenhetsnyckel.
Information om vilken cylinder som går till er lägenhets 
nyckel finner ni på containern.
Var noga med att stänga luckan efter er.

Cyklar
Eftersom allt fler använder cyklar måste vi frigöra plats i 
cykelskjulen och i cykelrummet. Vi vill därför att ni som 
inte använder er cykel meddelar fastighetsexpeditionen, så 
kan vi flytta cykeln till ett annat låst utrymme. 
Cyklar som inte är i cykel dugligt skick kommer att ”rensas 
bort ”.

Låsbyte
I höst kommer föreningen att byta ut alla lägenhets och för-
rådscylindrar till ett nytt låssystem. När bytet sker återläm-
nar man sina nycklar från det gamla systemet och får lika 
många nya nycklar tillbaka. Som standard delas 4 nycklar 
ut till varje lägenhet.

kärnanaktiVitEtEr

Kärnanaktiviteter, ht 2016.
Pubafton onsdag 24/8 kl 18.00, torsdag 24/11 kl 18.00.
Vinprovning torsdag 22/9 kl 19.00.
Ölprovning oktober v 43 (datum ej fastställt)

CykElrum

Fr.o.m. 2017-01-01 höjer vi avgiften i de två små cykelrum- 
men på Övre Husargatan 2 och Västergatan 5 så att de som 
använder sin cykel ”daglig dags” skall få plats.

Avgiften höjs från 10 kr per månad (120 kr per år) till 500 kr  
per år. Alternativt finns gratis cykelplatser i cykelrummet med 
infart från Brunnsgatan, Norra Annedalsgaraget.

De som använder sin cykel mycket sällan eller aldrig (endast  
önskar lagra upp sin cykel) så har vi ett separat utrymme för 
dessa.

Önskar ni tillträde till denna långtidsparkering så ber vi er att 
kontakta Håkan på 031-41 78 67.

Se även Håkans ruta här bredvid.

Lars Ekman, Ekonomisk förvaltning

Du vet väl om att tidigare utgåvor av Körsbärsbladet 
finns på vår hemsida; www.korsbaret.se
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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    mån-fre 11–22
      lör-sön 12-22

Styrelse:
Lars Östlund, ordförande Nilssonsberg 24 tel 720 26 62
Staffan Claeson vice ordf Nilssonsberg 23 tel 0707-50 81 29
Tommy Holmquist, sekreterare Nilssonsberg 13 tel 0705-61 00 87
Sven Jellbo, kassör Nilssonsberg 24 tel 41 03 83
Lennart Sjöstedt, ledamot Nilssonsberg 20 tel 41 47 12
Johan Olofsson, ledamot Nilssonsberg 18 tel 0708-99 63 87
Suppleanter:
Ann-Mari Eriksson  Nilssonsberg 14 tel 0705-94 07 66
Nevio Vidovic  Nilssonsberg 10  tel  0707-71 13 46

Valberedning:
Kjell Englund Nilssonsberg 11 tel 68 52 03
Gunilla Björnefeldt-Rex Nilssonsberg 14  tel 81 13 37
Shahla Naseri Nilssonsberg 7 tel 0704-22 59 20

redaktör för körsbärsbladet
Tommy Holmquist Nilssonsberg 13 tel 0705-61 00 87

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: korsbaret@tele2.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:
Primär Fastighetsförvaltning AB,  
Frihamnen 4, 417 55 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 och överlåtelser m m: 
Robin Iholin tel. 031-709 10 71, robin.iholin@primar.se 
Första Långgatan 3, 413 27 Göteborg

HEmSida   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 70 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 augusti  2016

www.redcross.se
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