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eller aktieägare kan ställa styrelsen till ansvar och få viktiga frågor diskuterade och belysta.
Föreningsstämman i vår bostadsrättsförening äger i år rum onsdagen den 23 april kl. 18.00 i Han-
delshögskolans lokaler. Anslag om detta finns i entréerna. Kaffe och bulle serveras från kl. 17.30. 
På föreningsstämman lämnas viktig information om vår förening. Som medlem är du varmt väl-
kommen att delta, ställa frågor och ha synpunkter.

Jag avrundar dessa upplysningar med en historia om en revision. Det är en mycket god berättare 
som här fört pennan, nämligen Fritiof Nilsson, kallad Piraten. Han är framförallt människoskild-
rare. Alla hans böcker handlar om människor och om dem vet han mer än de flesta. Hans devis var, 
”det finns ingenting som inte har inträffat, men mycket som inte har berättats”.  Här är historien 
med hans egna ord.

Greve Sten Gyldenhors till Åbäcke valdes till skattmästare i Sydsvenska Galoppsällskapet, en äro-
full post för en ärans man. Första året av hans fögderi var till ända, det blev vår, det blev revi-
sionstid. En tidig morgon kom greven till sin vän chefen för Skandinaviska banken i Malmö. Han 
verkade mycket nervös, rent av uppskakad. –Käre bror, sa han till bankdirektören. Det har hänt 
mig en förskräcklig historia, jag måste låna 80 000 kr nu med detsamma. Jag måste ha pengarna 
i min hand direkt, annars är det ute med min heder och ära. Du vet att jag är god för beloppet 
många gånger om, men det tar kanske en eller två dagar att ordna med en bankmässig säkerhet. 
Och det gäller för mig att få pengarna nu och inte i morgon eller övermorgon, då är det för sent.

Visst vet jag att du är god för krediten svarade bankdirektören. Men varför så brått?
Greven torkade svetten ur pannan. Det gäller Galoppsällskapet stönade han. Revisorerna var 
hos mig igår på eftermiddagen och jag lade fram räkenskaperna. De är förda av en professionell 
bokhållare, en verkligt sakkunnig och hederlig karl, det kan jag försäkra. Och allt gick väl tills vi 
kom till balansräkningen. Här är den. Den grevliga handen darrade lätt när den presenterade 
aktstycket. Räkningen såg ut ungefär som följer.

Balansräkning

Tillgångar    Eget kapital och skulder

Kapitalsamlingsräkning       48 000  Rosenholckska fonden  36 000
Checkräkning      32 000  Skånska Dragoners fond 44 000

       - - - - -      - - - - - 
Summa      80 000  Summa:   80 000

Jag visade rätta besked i original från banken betr banktillgodohavandena återtog greven. Då sade 
revisorerna: Jo det är nog gott och väl, men var har du fonderna?
Jag ryckte till fast jag hoppas att jag behärskade mig så pass mycket att de inte fattade några miss-
tankar. Fonderna ja! Dem hade jag aldrig tänkt på, långt mindre haft dem i min hand. Men borta 
är de, den saken är klar. Men jag svär vid allt heligt (här tårades grevens ögon), att jag inte vet vart 
de tagit vägen och att jag inte tillägnat mig ett öre av dem. Du känner mig väl och vet att mycket 
kan jag beskyllas för, men stjäl gör jag inte. Jag svarade revisorerna lite undvikande att jag inte hade 
tid idag men att vi kunde gå igenom fonderna i morgon förmiddag. Och nu förstår du nog att det 
är bråttom med de  80 000.

Det blev inte alldeles lätt för bankdirektören att på ett för greve Gyldenhors begripligt sätt utreda 
problemet debet och kredit i en balansräkning. Slutligen förklarade sig likväl greven förstå det 
intrikata bokhålleriet till alla delar. Men gjorde han verkligen det? Visserligen verkade han tämli-
gen lugnad och tillfreds. Men när han gick hörde bankdirektören honom mumla; Fan vet om det 
inte i alla fall vore säkrast att ha pengarna till hands.

(Claes Lindskog, ”Från Fritiof Nilsson Piratens värld”, Askild & Kärnekull förlag 1972)

Nu stundar snart den sedvanliga fören-
ingsstämman i vår bostadsrättsförening 
Körsbäret på Nilssonsberg.

Ja, vintermånaderna är bråda tider för de 
flesta verksamheter av olika slag. Är man själv 
inte involverad i föreningens angelägenheter, 
är det kanske inte något man direkt reflekterar 
över. Jag tillåter mig att här i vårt medlemsblad 
berätta lite allmänt om detta arbete.

I såväl föreningar som i näringsverksamhe-
ter ska det år som gått avslutas, i första hand 
genom att ett bokslut upprättas. Här bort-
ses från de verksamheter som kan ha brutet 
räkenskapsår. Det innebär ofta en ansträngd 
arbetssituation för ekonomipersonalen där s.k. 
”deadlines” ska hållas. När bokslutet är klart 
kommer revisorerna in i bilden. Då ska såväl 
den löpande redovisningen som bokslutet 
granskas och – förhoppningsvis – godkännas. 
Hur verksamheten har bedrivits under året, 
hur styrelsen har agerat och beslutat granskas 
också. Därefter upprättas årsredovisningshand-
lingar, som förkortas ÅR och består av resultat- 
och balansräkningar, verksamhetsberättelse 
och revisionsberättelse. Kallelse till årsmöte/
årsstämma upprättas och anslås eller skickas ut, 
till medlemmarna om det gäller 
en förening och till aktieä-
garna när det är fråga om 
ett aktiebolag. Inkomna 
motioner till stämman 
registreras och förbereds.

Och så är vi framme vid års-
stämman. Där ska val till förtroendeuppdrag 
av olika slag göras.  Det ska fattas beslut om 
ersättningar, t.ex. till styrelse och revisorer. 
Dessa frågor har förberetts av en valberedning. 
I vår förening består valberedningen av fyra st. 
personer/medlemmar, som höll sitt första för-
beredande möte i december 2013 för att sedan 
fortsätta med arbetsmöten under vintern. För-
slagen som lämnas av valberedningen ska vara 
väl förberedda.

På årsstämman är det medlemmarna, ägarna, 
som har huvudrollen. Det är de som ska ta ställ-
ning till föreslagna personval och ersättningar 
och om styrelsen ska få godkänt för verksam-
heten och beviljas ansvarsfrihet för det gångna 
året. Det är på årsstämman man som medlem 

FÖRENINGSSTÄMMA
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Ljuset springer

Våren kommer smygande, ljuset springer på lätta fötter,
öppnar upp frusna vintersjälar.

Solens fingrar smeker, längre och längre för varje dag.
Viker undan snötäcket, kittlar behagfullt svällande knoppar
som ännu vilar i vinterdvala.

Annaregina 
76 år, Östersund.

RESTAURANGER
I fastigheterna i vår förening finns två st. 
restauranger, sedan många år tillbaka Röda 
Korsets mötesplats med café och lunchres-
taurang, och nu också en Sushi bar i tidigare 
Kafé Mondo´s lokal.

Det får mig att fundera över hur länge det 
egentligen funnits restauranger, närings-
ställen eller krogar kort och gott? Jo, mat och 
dryck har serverats mot betalning åt tillfäl-
liga gäster ända sedan antikens dagar. Även 
i vårt avlägsna land har sådant förekommit 
sedan medeltiden. Men de avgörande stegen 
mot restaurangverksamhet i modern mening 
togs i Frankrike under 1700-talets sista 
decennier. Det var revolution i landet och 
det skulle komma att främja restaurangnä-
ringens utveckling. Kockar och hovmästare, 
som inte gått i landsflykt, blev arbetslösa när 
deras aristokratiska herrar halshöggs. Många 
startade då eget och snart fanns det hundra-
tals restauranger i Paris som frekventerades 
av de människor som tagit över i samhälls-
toppen och som saknade egna palats och tjä-
narstaber för sina festarrangemang.

Frankrike har fortsatt att vara trendsättande. 
Språket har kommit att dominera den gast-
ronomiska terminologin. Eller rättare 

sagt, det har uppstått en rotvälska som kallas 
köksfranska. Där blandas misshandlade fran-
ska ord med inhemska, vilket medför ett uttal 
och en stavning som med 
obegränsad uppfinnings-
rikedom trotsar hittills 
kända regler. I stället för 
att vara internationellt 
gångbart har det blivit 
svårt att begripa även för 
infödda gäster.

”Krog” har i svenska 
språket blivit synonymt 
för de flesta närings-
ställen. Man säger ”gå 
på krogen”, oavsett om det rör sig om en tre-
stjärnig lyxrestaurang eller en tredjeklassens 
bakficka på Järnvägshotellet. Benämningen 
har förlorat den något nedsättande innebörd 
den en gång hade. Att kallas ”krögare” skäms 
ingen riktig restaurangman för. 
Om vi gör ett avstamp när världskriget var 
slut 1945, var standarden på maten inte sär-
skilt hög på hotell och restauranger i Sverige. 
Ransoneringen och bristen på råvaror satte 
tydliga spår även i restaurangköken. Rörlig-
heten på arbetsmarknaden var inte så stor 
på 1950- och 1960 talen. Den som var duktig 
kock eller servitör på stadshotellet i en med-
elstor svensk stad lämnade sällan det hotel-
let eller den metropolen. Ambitionen att 
göra något utöver det vanliga kunde spåras 
till de större städerna. Utanför storstäderna 
fanns inte många restauranger som lät höra 
talas om sig, även om de regionalt hade bety-
delse. Säkerligen uppskattade gästerna Sole 
Walewska, Wallenbergare och Caeur de filet 
Provencale, men det var en begränsad grupp 

intresserade gäster med råd och möjlighet 
att äta på de bättre krogarna. Underlaget 
för att driva en ambitiös restaurang var litet 

och möjligheterna att 
ta betalt för kvalitet var 
lika små.

En betydelsefull dag i 
den svenska kroghis-
torien kan skrivas till 
den 1 oktober 1955. Det 
var den dag då motbo-
ken försvann och det 
svenska folket inte längre 
behövde lyda under några 
begränsande lagar för att 

dricka alkohol, hemma eller på krogen. Mot-
bokens begränsningar hade dragit gäster till 
restaurangerna utan att någon behövde an-
stränga sig det minsta när det gällde maten. 
Gästerna kom nämligen sällan eller aldrig för 
att i första hand äta mat utan för att få sina 
”centilitrar”.

Det är framförallt två namn som utkristalli-
seras inom svensk restaurangnäring i modern 
tid och det är Tore Wretman  resp. Lars Len-
drop. Deras betydelse för utvecklingen av 
svensk restaurangnäring kan inte överskat-
tas. Wretman drev bl.a. Operakällaren, Riche, 
Teatergrillen och Stallmästaregården i Stock-
holm. Lendrop Savoy och Kockska Krogen i 
Malmö, Falsterbohus och Skanörs Gästgiveri. 
Den kvalité och den utveckling av svensk 
matkonst som dessa herrar stod för är helt 
unik i sitt slag. 

Av utrymmesskäl följer ev. en fortsättning av 
artikeln i nästa nummer av tidningen.

INFORMATION
Föreningen har förlängt sitt avtal med Telia 
för bredbandsuttaget.  Telia har uppgraderat 
bredbandet och vi har fått bättre hastighet. 
Avtalet har förlängts i fem år.

De nyproducerade lägenheterna på NB 7 
och 8 är nu färdigställda. Är du intresserad, 
kontakta mäklare Marcus Tikka, mailadress 
marcus.tikka@lundin.se 
tfn. 031 – 7452058.

ADA-Trädgård kommer vi att få se mer av nu 
när växtligheten snart tar fart. I månadsskif-
tet febr./mars var de här och gjorde ”vårfint” 
i våra rabatter. 
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Gnällrutan
Byggnadsarbeten

Tänk på att fastigheter uppförda i betong blir ungefär som resonansbottnar och när lägen-
heter renoveras eller byggs om är det störande för dina närboende. Det är därför viktigt 
att man informerar sina grannar när man ska göra större ingrepp i sin lägenhet. Tala gärna 
om när och hur länge arbetet beräknas pågå. Vardagar skall byggnadsarbeten utföras under 
normal arbetstid. På lördagarna bör störande arbeten inte göras efter kl. 16 och på sönda-
garna inte alls. Innefattar arbetet bilningsarbete i betongstomme ska detta föranmälas till 
Håkan på fastighetsexpeditionen. Sådant arbete får endast göras på vardagar mellan kl. 
10.00 till 14.00.
Det är viktigt att dessa regler respekteras och att vi visar varandra hänsyn!

Tvättstugorna

Det har under en tid nu varit si och så med städningen i tvättstugorna. Var snäll och tänk på 
att du städar efter dig efter avslutat tvättpass. Det blir så mycket trevligare för alla.

PLATSANNONS
Är du bosatt i vår bostadsrättsförening och 17-18 år gammal? Då kan du få bli sommarprakti-
kant hos oss. Dina arbetsuppgifter blir att städa, rensa ogräs och vara mig (Håkan) behjälplig 
med diverse uppgifter. Du kommer att arbeta hos oss ca 4-5 veckor under sommaren och hur 
tiden förläggs kan vi diskutera tillsammans. Lön utgår enligt gängse avtal. Din skriftliga ansö-
kan lämnar du till mig på fastighetsexpeditionen.

Redaktören för detta medlemsblad har för avsikt att pensionera sig, dvs. att med ålderns rätt 
dra sig tillbaka. Jag undrar därför, var finns du, medlem i vår förening, som har lust att efter-
träda mig på redaktörsstolen? Du bör ha en internetuppkoppling och digitalkamera samt 
naturligtvis vara intresserad av att skriva. Hör av dig till undertecknad eller till någon i styrel-
sen för närmare information.

KÄRNAN

Vi har haft flera trevliga sammankomster i 
Kärnan under vintermånaderna. Det inled-
des med det traditionella lussekaffet den 14 
december. Då kom också tomten på besök – 
det brukar han göra – vilket speciellt gladde 
Sanna och Emma. Lördagen den 1 febr. var det 
pubkväll och bokbyte. Vin och skaldjur var 
temat den 5 mars. Under sakkunnig ledning 
av Catarina och Henrik på Hallbusvin fick vi 
en oförglömlig kväll tillsammans. Fem stycken 
goda viner provades och undertecknad minns 
gärna ett vitt vin från Kalifornien, Clay Station 
Viognier. Prova det vid tillfälle.

STYRELSEN ÖNSKAR ALLA 
MEDLEMMAR EN RIKTIGT 

SKÖN VÅR OCH EN 
TREVLIG PÅSKHELG.

NYA LÄGENHETERNA

Så här ser de nya lägenheterna på NB7 och 
8 ut. Det är två stycken fina tvårumslägen-
heter på vardera 60 kvm.

Glad 
  Påsk!
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SUNE GUSTAVSSONS 
BILVERKSTAD OCH TVÄTT 

Brunnsgatan 12, Göteborg 
Tel / Fax: 031-82 33 70 
Mobiltel: 0708-50 34 93

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

erfarenhet i yrket erbjuder följande

Dam/herrklippning från 250 kr

Vi utför också 
färg, toning och slingor, 

tvätt & fön samt permanent
10% rabatt för studenter & pensionärer

 på klippning, färg, slingor.

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 
Gudbjörg, Mikaela 

och Eyja.

Västergatan 7 i Annedal
Tel. 031-82 76 30

Styrelse:
Lars Östlund, ordförande Nilssonsberg 24 tel 720 26 62
Staffan Claeson vice ordf Nilssonsberg 23 tel 0707-50 81 29
Paula Jonasson, sekreterare Nilssonsberg 11 tel 0762-18 47 27
Sven Jellbo, kassör Nilssonsberg 24 tel 41 03 83
Roger Hansson, ledamot Nilssonsberg 15 tel 41 40 60
Lennart Sjöstedt, ledamot Nilssonsberg 20 tel 41 47 12
Suppleanter:
Johan Olofsson Nilssonsberg 18 tel 0708-99 63 87
Ann-Mari Eriksson  Nilssonsberg 14 tel 0705-94 07 66

Valberedning:
Kjell Englund Nilssonsberg 11 tel 68 52 03
Gunilla Björnefeldt-Rex Nilssonsberg 14  tel 81 13 37
Shahla Naseri Nilssonsberg 13 tel 0704-22 59 20
Fredrik Holmer Nilssonsberg 16 tel 41 93 34

Redaktör för Körsbärsbladet
Gustav Abrahamsson Nilssonsberg 17 tel 82 10 38

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. 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. vx 709 10 00, Fax 031 709 10 40,
teknik direkt 709 10 12, mobil 0708-20 42 37,  
e-mail, magnus.nordin@primar.se
Magnus träffas onsd. 09.00 - 09.30 på fastighetsexpeditionen.

Ekonomi och Parkeringsärenden:  
Jenny Bergendahl tel. 709 10 14, övrigt som ovan.

HEMSIDA   www.korsbaret.se

•  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

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   |   Avhämtning 65/60 kr
För pensionärer 60 kr
Vi tar även emot beställning på smörgåstårtor 
och 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 30 juni 2014

www.redcross.se
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