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och Helena Ciftci, omvaldes för ytterli-
gare två år enligt valberedningens förslag. 
Detsamma gällde styrelsesuppleanten 
Lennart Sjöstedt. Suppleanten Gustav 
Abrahamsson hade bett om att få utträda 
och på valberedningens förslag beslutade 
stämman att genom fyllnadsval välja 
Maria Westerberg till ny suppleant på ett 
år. Stig Stjernhammar och Ingvar Johans-
son, som båda under lång tid ingått i val-
beredningen, hade undanbett sig omval 
och till nya ledamöter i valberedningen 
utsågs Gunilla Björnefeldt-Rex, Shahla 
Nafteri och Gustav Abrahamsson. Eva 
Jansson är som tidigare ledamot i valbe-
redningen och sammankallande.
Styrelsens arvode fastställdes till fyra 
inkomstbasbelopp, dvs. sammanlagt 
203 600 kr att fördela inom styrelsen.
Beslutades vidare att ersättning till valbe-
redningen utgår med 1 500 kr per person 
och att revisionsarvode utgår enligt räk-
ning. Föreningen anlitar Öhrlings Price-
WaterhouseCoopers och den som skött 
föreningens revision från Öhrlings sida är 
aukt.revisor Klas Björnsson.
En fullständig förteckning över styrelse-
ledamöter, suppleanter och valberedning 
finns på sista sidan i Körsbärsbladet.
Efter att Lennart Sjöstedt lämnat en kort 
föredragning för stämman beslutades om 

ÅRSMÖTET
Den 21 april 2009, en av dessa ljusa, 
milda vårkvällar, höll Brf. Körsbäret sin 
årliga föreningsstämma på Handelshög‑
skolan. Närvaro registrerades för 68 st. 
medlemmar.

Göran Ericsson, som har sin dagliga gär-
ning hos Eksta Byggnads AB, höll med 
sedvanlig   pondus och finess i ordförande-
klubban. Efter att mötet funnit stämman 
stadgeenligt utlyst gick mötes ordföranden 
genom styrelsens årsredovisning, som 
funnits tillgänglig för påseende ett par 
veckor på nätet och på fastighetsexpe-
ditionen. Efter en del frågor godkände 
stämman årsredovisningen, vilket inne-
bär att av årets överskott, 3 989 086 kr, 
avsattes 3 600 000 kr. till underhållsfond 
Brf. och kr 250 000 till underhållsfond 
garage. Till underhållsfond Brf. avsattes 
ytterligare kr. 90 000 (utöver plan) och 
kr. 49 086 balanserades i ny räkning.  
Revisionsberättelsen upplästes och stäm-
man beviljade styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.
Stämman beslutade att styrelsen, som 
tidigare, skall bestå av 5 st. styrelseleda-
möter och 3 st. suppleanter. De ledamö-
ter, vars mandattid gått ut, Lars Östlund 

stadgeändring. För stadgeändringar krävs 
beslut av två årsstämmor och genom att 
ett sådant beslut fattades på förra årets 
stämma har de nya stadgarna nu trätt i 
kraft. I föreningen ägde en informations-
träff rum den 14 oktober 2008, där när-
mare information lämnades om de nya 
stadgarna.

Redaktör´n har ordet.

Jaha, sa´ jag till min granne fru X, nu är som-
maren över. Vad säger du svarade fru X förvå-

nat, sommaren den har ju knappt börjat, vi är ju 
mitt uppe i våren. Men allt blommar ju redan sa´ 

jag, eller är redan överblommat. Vart tog tiden mellan 
hägg och syrén vägen? Vad är det som återstår? Mycket, 

sa´ fru X tröstande, rosorna t.ex. 
Men visst har blomsterprakten varit ovanligt tidig i år. Pärl-

hyacinterna och de blå hyacinterna mot vita färgklät-
tens grå bladrosetter är nästan redan överblommade 
(15 maj), Lewisians stjärnblommor i rödgula nyanser 
lyser vid bergets fot. Jag vandrar på landet utmed olika 

sorters geranier, svällande kastanjeknoppar och prun-
kande, fullt utslagna primulor, utmed bäcken till alunrot, nunne-

ört och ramslökens vita 
blommor. Valnötsträdet 
har överlevt vintern och 
ser friskt ut med frodigt 
lövverk, körsbärsträden 
är överblommade och slånbärens vita druvor vilar över strand 
och äng. Liljekonvaljerna i dalen blommar redan och små-
blommiga rhododendron är utslagna tillsammans med olika 
sorters ormbunkar. I år är det rikligt med humlor, vilket bådar 
gott för pollineringen. Jag inser att fru X har rätt, sommaren 
är inte över, inte ännu. Gå ut i den blomstrande naturen, njut 
och låt er inspireras så som den okände författaren till dikten 
ovan säkert gjorde.
En riktigt skön sommar önskas till er alla av er redaktör.

forts. sid 2

Ingvar, Stig och Gustav avtackas

Medlemmar på årsmötet 2009

Nu grönskar det i dalens famn, nu doftar äng och lid, 
kom med, kom med på vandringsfärd i vårens ljusa tid.
Med öppna ögon låt oss se naturens rikedom
som gror och sjuder överallt när våren går i blom.
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Nya ansikten 
Maria Westerberg, NB 3, är nyvald sty-
relsesuppleant i Brf. Körsbärets styrelse. 
Maria är 34 år och marknadsförare. 
Många har säkert redan träffat henne, 
eftersom hon sedan tidigare är medlem 
i Kärnankommittén. Det var Maria´s 
uppgifter i Kärnankommittén som för-
anledde att valberedningen uppmärk-
sammade Maria´s kvalitéer. Maria´s 
ambition med styrelsearbetet är att 
främst arbeta med kommunikation och 
information inom föreningen och Maria 
nämner t.ex. hemsidan, som ett sätt att 
utveckla kontakter och bygga upp ett 
informationsnät. Maria är varmt väl-
kommen i styrelsearbetet!
Gunilla Björnefeldt-Rex, NB 14 och 
Shahla Nafteri, NB 13, är nyvalda med-
lemmar i valberedningen. Gunilla har 
bott i föreningen sedan år 2003 och 
Shahla – som också tillhör Kärnankom-
mittén – sedan år 2006. Vi hälsar båda 
varmt välkomna till detta uppdrag.

ADA-Trädgård
Ada-Trädgård har varit mycket aktiva 
under våren och planterat såväl perenner 
som buskar, dels i sensommarrabatten 
NB 17, dels vid uppgångarna NB 14 och 
15 (surjordsplanteringen, en mer skug-
gig växtplats), samt bakom cykelstället 
NB 13. Framför A-huset har en vacker 
Magnolia planterats. För den intres-
serade har en fullständig förteckning 
upprättats över såväl buskar som peren-
ner och den finns att hämta på fastig-
hetsexpeditionen. Planteringen framför 
entrén till Nilsssonsberg – riktning mot 
spårvagnshållplatsen – kommer att för-
ändras under hösten. Där kommer kul-
lersten och sältstenar att läggas och sten-
partiväxter planteras.
Ada-trädgård tackar för alla glada och 
uppmuntrande tillrop när de är här och 
arbetar! 

Två motioner behandlades på stäm-
man. Motion nr 1 hade lämnats in av 
tre medlemmar som yrkade att få behålla 
de förrådsutrymmen i fastigheten som 
styrelsen bestämt skall tas i anspråk för 
planerad bostadsyta. Motionen, som 
avslogs, innehöll också ett yrkande om 
att styrelsen ges i uppdrag att presentera 
förslag till åtgärder mot energisnålare 
hus. Styrelsen lovade att återkomma 
med uppgifter i detta avseende. 
Motion nr 2 handlade om insändare i 
Körsbärsbladet. Motionen avslogs. Sty-
relsen lovade att man skall se över infor-
mationsvägarna i föreningen.
De formella årsmötesförhandlingarna 
avslutades med att Stig Stjernhammar, 
Ingvar Johansson och Gustav Abrahams-
son avtackades med blommor för avslu-
tade uppdrag i bostadsrättsföreningen.
Därefter följde en öppen frågestund och 
från denna återges några axplock;
Någon frågade om köksfläktarna, hur 
långt har man kommit? 
Svar: Den rengöring av frånluftsdon och 
rensning av ventilkanaler som pågått i 
fastigheterna en längre tid är nu i stort 
sett avslutad. Ett tjugotal återstår och 
några som satt in felaktiga köksfläktar.
Luktstötar från Sopsugen, vad görs?
Svar: Till en del har problemen berott på 
stopp i sopsugen som man nu lyckats få 
bukt med. Kolfilter har t.ex. installerats 
vid luftutsläppen. Styrelsen verkar för 
att tömning skall göras oftare och en 
bättre disciplin med att stänga porten. 
Luktstötarna är särskilt besvärande vid 
inversion. Styrelsen jobbar även fortsätt-
ningsvis med detta.
Varför tar Primär så mycket betalt, 1% 
av prisbasbeloppet, vid förändring av 
lånen?
Svar: Det föreligger lagenlig skyldighet 
för en bostadsrättsförening om register-
hållning vid pantsättning av bostadsrät-
ten som säkerhet för lån. Avgiften, som 
utgår enligt särskilt stadgande i lag, skall 
täcka föreningens kostnader och ansva-
ret för handhavande av panten. Primär 
ombesörjer detta i egenskap av förvaltare 
för Brf. Körsbäret.

Gnällrutan
 Städningen i tvättstugorna efter avslu-
tade tvättpass måste bli bättre. En klar 
försämring av städningen har konstate-
rats under det senaste året. Vi kommer 
inom kort att gå ut med särskild infor-
mation om detta. Eftersom det via bok-
ningstavlorna går att se vilka som under-
låter att städa efter sig, kan dessa med-
lemmar komma att faktureras kostnaden 
för städning.

 Alla hundar skall vara kopplade när 
de vistas inom föreningens fastigheter. 
Detta pga incidenter med lösa hundar 
som skrämt lekande barn och som emel-
lanåt uträttar sina behov på gångar och 
gräsmattor.

 Promenera inte i körslingan i garaget. 
Detta är förenat med stor olycksrisk. 
Använd dörrutgångarna i garaget.

 Det är fortfarande inte tillåtet att hyra 
ut sin garageplats i andra hand.

Nu blir det inte mer gnäll i detta nummer. 

Bokbytardag
En bokbytardag ägde rum i Kärnanloka-
len lördagen den 28 mars. 
Intresset var stort och många passade på 
att lämna bort av sitt bokförråd och byta 
till sig några nya böcker istället. 
För en gammal bokälskare och bibliofil 
var det en fröjd att botanisera bland alla 
alster. Där fanns klassiker som t.ex. Ed Mc 
Bain, Sjöwall-Wahlöö, Alistair MacLean, 
Georges Simenon, Väinö Linna, PC 
Jersild, Per Wästberg, Jolo, Olof Lager-
crantz, Sidney Sheldon och många, 
många fler. Det blev snabbt ett överskott 
på böcker, det 
vill säga fler 
lämnades kvar 
än som togs 
med därifrån. 
Det bestämdes 
snabbt att en 
bokhylla skulle 
anskaffas för 
att härbärgera 
boköverskottet, 
så nu finns det 
också ett litet 
bibliotek i vår 
Kärnanlokal. 

Gunilla och ShahlaMaria

forts. från  sid 1

Bokbytardag i Kärnan
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Besök gärna vår hemsida: www.korsbaret.se

Här hittar ni mer information om vår förening.

Konstutställning
Deltagare från kursen i teckning och 
akvarell under ledning av Henry Peters-
son, hade vernissage 29-31 maj, en riktig 
vårsalong, där deltagarna visade upp sina 
alster. Det visades prov på både akvarel-
ler, modellteckningar och oljemålningar. 
Konstverken hade arrangerats med stor 
känsla i lokalen och det märktes väl att 
flera av deltagarna säkert hållit på i många 
år. Samtidigt hade Kärnankommittén på 
fredagen en Pub-kväll i lokalen och sam-
arrangemanget visade sig mycket lycko-
samt med många besökare, det fina vädret 
till trots. Det bjöds på läskande drinkar 
och snacks samt vacker musik medan vi 
tittade runt. Tack Henry och Barbro för 
ett mycket fint och lyckat arrangemang. 
Henry planerar att fortsätta med sina 
populära kurser till hösten. 

Kärnankommittén
I samband med enkätsvaren till kommit-
tén utlottades ett presentkort. 
Den lyckliga vinnaren blev Daniela Fager-
näs, NB 2.  
Pub- och vinprovning är inplanerat till 
hösten – Pubkvällar 25 sept. och 20 nov. 
– vinprovning (vitt vin) någon gång i 
oktober. Fr.o.m. sept. kommer det att 
vara ”bokbytar-timme” första sönda-
gen i varje månad mellan kl. 16 och 17. 
Shahla Nafteri håller i detta.
Kommittén meddelar att om någon 
medlem vill anordna en aktivitet för 
Körsbärets medlemmar, kan man låna 
lokalen kostnadsfritt. 
Kontakta Kärnankommittén så hjälper 
de till med affischer etc. I andra fall, om 
man anordnar en aktivitet som riktar sig 
till såväl medlemmar som till personer 
som inte bor i vår förening, får man hyra 
lokalen till gängse pris, 400 kr.

Körsbärsmästerskap
Vi försöker igen! Körsbärsmästerskapet i 
golf kommer i år att äga rum lördagen 
den 29 augusti. Boka redan nu i din 
almanacka. Du som är intresserad av 
att delta, anmäl dig till Håkan på fast-

ighetsexpeditionen, tel. 
41 78 67 senast fre-

dagen den 21 augusti. 
Efter tävlingen följer 

traditionsenligt samkväm 
med prisutdelning och supé 
i Kärnanlokalen. Om annan 
familjemedlem eller vän 
vill delta i supén går det att 
ordna efter anmälan. 
Medlemmar som deltagit 
tidigare intygar att det varit 
mycket trevligt.
Kontaktpersonerna Johnny 

Liljegren, tel. 82 82 70 och Jan Söder-
ström, tel. 41 14 39, kommer säkert att 
ombesörja att det blir en bra tävling. 
De återkommer med startlista och bana.

Ulla-Britt Beyhav, ”Modeller”

Henry Peterson, 
Sydkoster, olja

I djup begrundan. Vad ska nu detta föreställa?

Viola, Ingmari och en vän tar en läskande paus.

Shahla och Sabit serverar dryck.

När den tidigare hyresgästen Räddnings-
missionen flyttat den 30 sept. 2008 stod 
föreningen med en tom lokal på ca 670 
kvm. Inte någon önskesituation precis. 
Men ganska omgående kunde hyres-
kontrakt skrivas med MM Sports, som 
vuxit ur sin gamla lokal på Skanstorget 6 
och var i behov av en större lokalyta för 
butik och lager. Efter  omfattande reno-
vering och ombyggnad kunde de flytta 
in i lokalerna i våras. MM Sports drivs 
av Olle Sparringsjö och Lelle Anderzén. 

De säljer kosttillskott, träningskläder och 
träningsredskap, främst genom direkt-
försäljning till konsument men även till 
återförsäljare. Försäljning- och distribu-
tion sker också över Internet. Verksam-
heten har bedrivits sedan 7 år tillbaka 
och med denna inriktning. Lördagen 
den 30 maj invigdes lokalerna under 
stor festivitas med många inbjudna 
gäster och ett 20-tal utställare. Vi önskar 
Olle och Lelle med personal lycka till i 
de ombyggda och fräscha lokalerna.

Goa Gubbar    (Hört i rätten)
Kal döms mot sitt nekande till 1000 kr i 
böter för inbrott i 9 st p-automater. 
Kal, efter att han fått domen uppläst 
för sig; ”Går det å få betala bötera med 
enkroner och femkroner?”

Kal står i vittnesbåset. Domaren strängt:
”Jag måste göra vittnet uppmärksam på
att mened kan straffas med upp till två
års fängelse.”
Kal: ”Ja vet de, men skulle ja säja san-
ningen får ja la´ minst fem år.”

Ni förnekar alltså att ni kallat herrn här 
för idiot?
Ja, det gör jag!
Men det finns ju tre vittnen som kan gå 
ed på den saken!
Jaså, ja i så fall måste han la va de´.

Våra lokaler

Inga-Lena Erngren, 
Badande kvinna, 

akvarell

Lenore Weibull, 
Tre fiskar
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BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 
KÖRSBÄRET 19-21
Ansvarig utgivare för Körsbärsbladet: Bengt-Olof Bengtsson

Fastighetsskötare:
Håkan Lindgren, tel. 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 92, 417 07 Göteborg
Kontaktman Magnus Nordin, tel. vx 709 10 00, Fax 031 709 10 40,
teknik direkt 709 10 12, mobil 0708‑20 42 37, e‑mail.magnus.nordin@primar.nu 
Magnus Nordin träffas onsdagar 09.00 - 09.30 på fastighetsexpeditionen.

Ekonomi: Linda Eklöf (vikarie)  tel.  709 10 14, övrigt som ovan.
Parkeringsärenden: Linda Eklöf (vikarie)  tel.  709 10 14, övrigt som ovan.

Styrelse:
Lars Östlund, ordförande Nilssonsberg 24 tel 720 26 62
Bengt-Olof Bengtsson, vice ordf Nilssonsberg 1  tel 82 37 00
Helena Ciftci, sekreterare Nilssonsberg 18 tel 41 94 43
Sven Jellbo, kassör Nilssonsberg 24 tel 41 03 83
Roger Hansson, intendent Nilssonsberg 15 tel 41 40 60
Suppleanter:
Staffan Claesson Nilssonsberg 23 tel 0706-305881
Lennart Sjöstedt Nilssonsberg 20 tel 41 47 12
Maria Westerberg Nilssonsberg 3 tel 0709-70 29 70

Valberedning:
Eva Jansson Nilssonsberg 22 tel 82 66 67
Gunilla Björnefeldt-Rex Nilssonsberg 14  tel 81 13 37
Shahla Nafteri Nilssonsberg 13 tel 0704-22 59 20
Gustav Abrahamsson Nilssonsberg 17 tel 82 10 38

Redaktör för Körsbärsbladet
Gustav Abrahamsson Nilssonsberg 17 tel 82 10 38

Ansvarig för uthyrning av Kärnan 
Maria Westerberg  Nilssonsberg 3 tel 0709-70 29 70

HEMSIDA   www.korsbaret.se

SuNE GuSTAvSSONS 
BIlvERKSTAD Och TvÄTT 
Brunnsgatan 12, 413 12 Gbg 

Tel/Fax: 82 33 70 
Mobiltel: 0708-50 34 93

Vi erbjuder exklusiv hårvård 
som passar alla åldrar. Hos 

massör Björn kan du unna dig 
en avkopplande och rogivande 
stund. Och som avslutning kan 
man njuta av en stunds fotvård 

hos fotterapeut Eyja.

 Välkomna till:
Västergatan 7 i Annedal

Tel. Eyja´s 
031-82 76 30

Tel. Björn 
031-709 77 90

Eyja´s Salong Fina Fötter
och massör Björn

Hos Eyjas Salong och Fina Fötter 
blir du väl omhänder-tagen 

av Eyja och Gudbjörg.

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

erfarenhet i yrket 
erbjuder följande priser:

 Dam/herrklippning 180-230:-
 Färg, toning fr. 350:-
 Slingor  fr. 300:-
 Tvätt & fön fr. 180:-

10% rabatt för studenter & pensionärer
 på klippning, färg, slingor 

och permanent.

Drop in & tidsbeställning
Tel: 031-41 31 84 / 0735-76 08 08

MONDO
kök, bar & glassbar

Lejonet & Björnen
Tel. 031-41 41 23

Öppettider: 11-22
Lunch 11-16 Dagens rätt

Välkomna!


