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(Sveriges Bostadsrättsföreningars Cen-
tralorganisation) ett underlag till fören-
ingsstadgar, som är mera tidsenligt och 
betydligt lättare att läsa än Körsbärets nu 
gällande stadgar. Styrelsen har utarbetat 
ett förslag till nya stadgar, som är moder-
nare, mer lättläst och i enlighet med den 
nya bostadsrättslagen. Detta förslag har 
funnits tillgängligt under ett par veckor 
så den som är intresserad har kunnat läsa 
det. Efter många frågor och en inten-
siv diskussion, rätades förhoppningsvis 
de flesta frågetecknen ut och stämman 
beslutade enhälligt ett anta de nya stad-
garna. 
Dock krävs för en stadgeändring, beslut 
från två föreningsstämmor, och under 
det kommande året finns det alltså 
ytterligare tid för medlemmarna att 
läsa igenom det nya förslaget, innan det 
kommer upp för beslut på nästa fören-
ingsstämma. 
På frågan om vad som gäller under tiden, 
påpekade Lennart Sjöstedt att Bostads-
rättslagen är det som gäller och alltid går 
före föreningens stadgar. 
På begäran utlovades en informations- 
och diskussionsträff någon gång i sep-
tember, beträffande de nya stadgarna.
Sedan årsmötesförhandlingarna avslu-
tats följde en öppen frågestund.

Årsstämman 2008
Lokalen var som vanligt fylld till bräd-
den när Brf Körsbäret höll sin ordinarie 
årsstämma den 23 april. 
Svante Embäck från Primär Fastighets-
förvaltning valdes att hålla i ordförande-
klubban under årsmötet. Han gick 
igenom styrelsens årsredovisning, som 
funnits tillgänglig för påseende ett par 
veckor på nätet och på fastighetsexpe-
ditionen. Efter en del frågor godkände 
stämman årsredovisningen och styrelsen 
beviljades ansvarsfrihet för 2007. 
Antalet ledamöter och suppleanter under 
kommande år blir oförändrat. 
Arvoden till styrelsens ledamöter beslu-
tades bli som tidigare 4 x inkomstbasbe-
loppet, dvs 192.000 kronor, att fördela 
inom styrelsen.
Frågan om val av ordförande direkt av 
stämman diskuterades, men utmynnade 
i att man beslöt att ordförande ska utses 
inom styrelsen under 2008.
De ledamöter, vars mandattid gått ut, 
Sven Jellbo, Bengt-Olof Bengtsson och 
Roger Hansson, omvaldes för ytterli-
gare 2 år, enligt valberedningens förslag. 
Detsamma gällde suppleanterna Gustav 
Abrahamsson och Staffan Claesson.
Även valberedning och revisorer omvaldes. 
(Föreningen anlitar Öhrlings revisions-
byrå och den som skött föreningens revi-
sion är aukt. revisor Klas Björnsson.)
En fullständig förteckning över styrelse-
ledamöter och suppleanter finns på sista 
sidan i Körsbärsbladet.
Det hade inte inkommit några motioner 
till stämman från föreningens medlem-
mar. Däremot hade styrelsen aviserat en 
fråga i kallelsen, som gällde omarbetning 
av föreningens stadgar. Detta väckte en 
hel del frågor med en livlig och lång-
varig diskussion som följd. Len-
nart Sjöstedt, suppleant i styrel-
sen och jurist till professionen, 
informerade om bakgrunden 
till förslaget om nya stadgar. År 
2003 infördes en del ändringar 
i bostadsrättslagen bland annat 
vad gäller andrahandsuthyrningar 
och störningar i boendet. I samband 
med denna lagändring utarbetade SBC 

Frågor & Svar
Återvinningsrummet
Varför ser det så skräpigt ut utanför?  
Det verkar som om vem som helst kan 
komma och ställa saker där? Måste man 
skylta så tydligt?
Soprummet tillhör ju inte vår förening, 
det är Annedalsgaraget som ansvarar, 
och även boende i Stenas och Bygg 
Götas fastigheter har tillträde dit. 
Men, visst har man problem med ”till-
flödet” och det kan ofta se skräpigt ut. 
Nu planerar man att sätta upp en bom, 
som ska göra det svårare att komma 
till med bil. Men det har blivit mycket 
bättre inne i återvinningsrummet och 
Håkan jobbar hårt med detta.

Sopor
Kan man inte ställa containers då och 
då på gården? Alla har inte möjlighet att 
åka till sopstationen i Högsbo.
Frågan har varit uppe tidigare. Det skulle 
krävas ett antal containers på gården och 
de skulle snabbt bli överfulla. Det är 
gratis för privatpersoner 6 ggr om året 
att lämna stora saker i Högsbo och de 
som inte har tillgång till bil kan vända 
sig till fastighetsskötaren för hjälp

Läckande avloppsrör
Vem har ansvaret om det läcker i bad-
rummet från våningen över? 
Svar: Den som bor ovanför har ansvar 
för om det läcker ner till grannen under. 
Även om man har lagt nytt golv, kan det

Styrelsen: fr. v. Lars Östlund, Gustav Abrahamsson, Magnus Nordin från Primär, Staffan Claesson, 
Roger Hansson, Bengt-Olof Bengtsson, Helena Ciftci, Sven Jellbo, Lennart Sjöstedt.
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kan vrida på och stänga av värmen, om 
man vill.
Har förresten den varma vintern påver-
kat våra bränsletillägg?
Svar: Ja, i år har vi haft 3-5% lägre vär-
mekostnader än tidigare.

Kabel-TV.
Bilden har blivit sämre sen man skaffade 
platt-TV. Vad beror det på?
Platt-TV kan ha sämre förmåga att ta 
emot analoga signaler. Både digitala och 
analoga signaler går fram till alla lägen-
heter och vårt nuvarande basutbud går i 
vilken TV som helst, men kvalitén kan 
variera. Vissa TV-fabrikat klarar analoga 
signaler bättre. 
Tala med Din TV-handlare.

Kan Adas Trädgård göra något extra?
Svar: Adas Trädgård kommer 3 ggr om 
året. Om man önskar något speciellt på 
gården, ska man vända sig till styrelsen, 
som tar ställning till om det är rimligt. 
Vi boende ska inte vända oss direkt till 
Adas Trädgård med våra önskemål, de 

betyda att man inte har isolerat ordent-
ligt under och man kan bli tvungen att 
bryta upp golvet. Men det är inte fören-
ingens betalningsansvar.

Fläktsystemet
Kan man välja vilken fläkt man vill när 
man renoverar köket? 
Svar: Nej. Kolfilter är tillåtet. Annars 
är det bara ett spjäll som öppnar och 
stänger, och detta är kopplat till fläktsys-
temet i hela fastigheten.
Har ventilationssystemet blivit sämre? 
Från flera boende rapporteras matos, 
redan tidigt på morgonen. 
Svar: Översyn av ventilation i samtliga 
lägenheter kommer snart att påbörjas. 
Observera att det inte är tillåtet att själv 
försöka reglera ventilerna. Det ökar eller 
minskar ventilationen hos dina grannar.

Kan man reglera värmen i lägenheten?
En nyinflyttad tycker att det är onödigt 
varmt i lägenheten och undrar om man 
kan tempera själv. Ja, visst kan man det. 
Under elementen sitter en ratt, som man 

arbetar på uppdrag av styrelsen för Körs-
bäret. Vänd er till Håkan istället.

Får man sätta upp markiser?
Ja, inom vissa ramar. Över balkongen är 
det inga problem, men färgerna får inte 
sticka ut för mycket. I övrigt kan man 
lämna in en skiss till styrelsen och för-
höra sig om möjligheterna. 

Måste alla önskemål lämnas in som 
motioner?
Svar: Förslag och önskemål, vad gäller 
mindre frågor som planteringar o.dyl. 
kan lämnas till styrelsen efter hand. 

Fråga ang. årsredovisningen:
Det kom en fråga under balansräkningens 
omsättningstillgångar, kortfristiga ford-
ringar, övriga fordringar, på vad belop-
pet 511 976 kr. innehåller.
Summan består av förutbetalt till N. 
Annedalsgaraget. 342 312 kronor och 
till Annedals sopsug 163 164 kronor 
samt en övrig post på 6 500 kronor.

M v h Magnus Nordin 

Trädgården
Telefonsamtal med Marianne på Ada 
Trädgård. Vad är på gång i vår?

”Just nu håller vi på planterar peren-
ner utanför Röda Korset. Detsamma 
gäller vid sidan av uppfarten, väggen 
mot parkeringsgaraget. 
På nedre gården har vi klippt ner 
utanför bottenlägenheterna och väntar 
på att det ska komma upp, som sattes 
förra året. 
Sen har vi den lilla plätten i hörnet, där 
”gubbarna” vill ha en mötesplats. 
Här ska det bli några stenplattor, lite 
gräsmatta och buskar och kanske till och 
med en gran. Vi hoppas det ska bli en 
trevlig sitthörna.
På övre planet har vi enligt önskan tagit 
bort aronian, busken med de svarta 
bären, och de ska ersättas med bukett 
apel. Fram i höst kommer de som bor 
i markplanet att tillfrågas om hur de vill 
ha det utanför fönstren.
Och förresten, det är trevligt om folk 
pratar med oss på gården, men alla ni 
som har idéer om vad vi ska göra, vänd 
Er till Håkan istället”.
Tack för samtalet!

Dags att... 
...boka in golftävling.
I trapphusen har vi under några veckor 
sett ett anslag om Körsbärsmästerskapen i 
golf. Med kännedom om hur uppbokade 
alla golfare är i slutet av säsongen är det 
klokt att som Babs vara ute i god tid.
Lördagen den 13 september kl. 7.30 är 
det samling på Särö golfbana. 
På kvällen blir det festmiddag med pris-
utdelning, som vanligt. 
Hoppas att många entusiastiska golfspe-
lare anmäler sig, senast den 15 augusti.

Körsbärsbladet 
behöver ny redaktör 

Anita har nu ansvarat för Körsbärsbladet
i fem år och vill lämna över till någon 

annan. Är Du intresserad av vad som händer 
i föreningen och tycker om att uttrycka Dig 
i skrift är Du kanske rätt person för jobbet. 

Tillgång till dator och mail-adress är ett måste, 
liksom en digitalkamera.. 

Hör av Dig till magnus,nordin@primar.
nu eller bengtolof.b@telia.com om Du 

är intresserad. Anita svarar gärna på 
frågor, tel. 82 37 00.

Trivselregler
med mera.

Då och då hör någon boende av sig 
och vill att till red. ska skriva om 
”störningar” i lägenheten. Ofta 
handlar det om att någon i närheten 
borrar, även på helgerna, och man 
undrar om detta är tillåtet och så 

vidare. Naturligtvis ska vi visa varan-
dra största möjliga hänsyn. Men det är 

tillåtet att renovera. Folk flyttar, lägen-
heter byter ägare, men även vi som bott 
här länge vill uppdatera bostaden ibland. 
I våra trivselregler rekommenderas vi att 
försöka hålla oss till vardagar kl. 8 - 20 
och lördagar 10 – 17.
Sätt gärna upp ett anslag i trapphuset och 
tala om när det kommer att bli ”störigt”. 
Det gäller även om man ska ha fest. Det 
är lättare att stå ut med oljuden om man 
är förberedd.
Vi kan aldrig undvika dagliga ljud. Att 
bo i bostadsrätt innebär en gemenskap – 
på gott och ont. 
Men vi har ett gemensamt ansvar och är 
skyldiga att tänka på ”husets bästa”.
(Trivselreglerna i sin helhet finns att läsa på 
Körsbärets hemsida, under Information,
www.korsbaret.se).
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Besök gärna vår hemsida: www.korsbaret.se

Här hittar ni mer information om vår förening.

Det är ingen tvekan om att 
PUB-kvällarna fortsätter att 
locka besökande. Sedan sist 
har det varit ytterligare två triv-
samma fredagskvällar i Kärnan. 
Fredag den 14 mars
Folk skrattar och verkar ha så trevligt, 
men vad pratar man om egentligen? Red. 
beslöt sig för att gå runt och lyssna. Först 
hamnade jag i ett sällskap som pratade 
hockey. Det var Wello, Kjell och Majlis. 
Kjell höll på Brynäs. Men Majlis ville 
prata om New York också. Eva och Gerd 
pratade om sin förestående New York-
resa förstås, och om tjejloppet. (Undrar 
hur det ska gå, det får vi återkomma 
till). Sen satt jag en stund vid ”pensio-
närsbordet” och där pratade vi om det 
eviga regnandet, men också om livet och 
åldrandet. 
När jag gick stack Bo Unenge till mig en 
liten lapp med följande tänkvärda ord.

Luckorna i minnet
Så mycket man glömt
När någon frågar
Och så mycket man vet 
När ingen frågar
Och så lite man glömt
Att man vet
Och så mycket man vet 
Att man glömt 
  Alf Henriksson

Vidare till Lars, Staffan och Olof. 
De pratade om barn, golf och om 
ungdom. Vilket sammanträffande. 
Det var första gången ordf. Lars var på 
en Pub-kväll. Stellan Karlberg och hans 
familj besökte också Puben för första 
gången, och de pratade om att de hade 
lämnat hundvalpen ensam hemma. 

Vilken omväxlande och trevlig kväll 
jag hade!

Pubkväll igen den 25 april.
Den här kvällen stod Ann-Marie i Baren, 
assisterad av Stig och Sabit.
Anders Steen har bara bott ett halvår på 
Nb. Välkommen!
Majlis och Kjell tog med sig sina gäster 
till Puben. Föredömligt!

Ingen boulebana
Som ni kanske minns gick det ut en för-
frågan i Körsbärsbladet nr 4 - 2007 om 
intresset för en boule-plan på gården. 
Ingen visade något intresse, men vi fick 
ett bra tips från Gösta Carlsson: 
Gamla Annedalspojkar ordnar boule-
turnering varje tisdag på Brunnsgatan 6. 
Då vet vi det. 
Någon boulebana på Nilssonsberg är 
inte aktuell.

Vinprovning
Vinprovning verkar vara populärt och 
ett 40-tal personer har hört av sig till Stig 
Stjernhammar och anmält sitt intresse 
för att vara med, sedan förfrågan gick ut 
i förra Körsbärsbladet. Stig jobbar på att 
organisera det, och han återkommer om 
det efter sommaren.

Pub-kvällar

Gerd har kul tillsammans med Jonny och Bo

Första gången ordf. Lars 
var på Pub-kväll.

Stellan Karlberg i trevligt sällskap

Ann-Marie i Baren, 
assisterad av Stig och Sabit.

Kersti Dyrssen och Anders Steen.

Majlis och Kjell med sina gäster
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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: Jenny Bergendahl  tel.  709 10 14, övrigt som ovan.
Parkeringsärenden: Jenny Bergendahl  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
Gustav Abrahamsson Nilssonsberg 17 tel 82 10 38
Lennart Sjöstedt Nilssonsberg 20 tel 41 47 12

Valberedning:
Eva Jansson Nilssonsberg 22 tel 82 66 67
Ingvar Johansson Nilssonsberg 12  tel 82 87 42
Stig Stjernhammar Nilssonsberg 8 tel 82 38 96

Redaktör för Körsbärsbladet
Anita Bengtsson Nilssonsberg 1 tel 82 37 00

Ansvarig för  uthyrning-Kärnan Sabit Ciftci  tel 41 94 43

HEMSIDA   www.korsbaret.se 

SuNE GuSTAvSSONS 
BIlvERKSTAD Och TvÄTT 
Brunnsgatan 12, 413 12 Gbg 

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

Eyja´s Salong  
och Fina Fötter

Hos oss blir du väl 
omhändertagen. 

Frisör Gudbjörg erbjuder 
exklusiv hårvård som 

passar alla åldrar. 
Hos fotterapeut Eyja får 
du en avkopplande och 

skön fotvårdsbehandling.

Välkomna till
Västergatan 7 i Annedal

Tel. Eyja´s 

031-82 76 30

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!


