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Två 
m o t i o n e r 
jämte två förslag från styrelsen 
behandlades och beslutades på årsstäm-
man. Den första motionen handlade om 
behovet av att lägga nya golv i korrido-
rerna. Styrelsen föreslog avslag, då vi under 
2013 enligt underhållsplanen kommer 
att göra en större underhållsinsats, bl.a. i 
trapphus och invändiga gångar, t.ex. matt-
byte i erforderlig omfattning.
I den andra motionen framlades ett 
yrkande om att vår lokalhyresgäst Röda 
Korset skulle få en hyresreduktion. Styrel-
sen föreslog avslag och stämman gick på 

Årsmötet 2012
Ett år går fort. Tisdagen den 17 april 2012 
var det åter dags för Brf Körsbärets årliga 
föreningsstämma på Handelshögskolan. 
Närvaro registrerades för 62 st. medlem-
mar. Göran Ericsson, verksam hos Eksta 
Bostads AB, har blivit något av en insti-
tution på våra årsmöten och jag vet inte 
för vilken gång i ordningen denne rutine-
rade man höll i ordförandeklubban. Med 
pondus, gott humör och en berömvärd 
snabbhet förde han årsmötet genom den 
fastställda dagordningens formalia, varef-
ter han uppehöll sig vid årsredovisningen. 
Här kan bl.a. nämnas att verksamhetsårets 
driftskostnader uppgår till 10.765.000 kr 
jämfört med 12.860.000 kr för nästfö-
regående år. Skillnaden utgörs främst av 
att löpande underhållskostnader mins-
kat med 1.500.000 kr. Årsredovisningen 
utvisar en vinst för räkenskapsåret 2011 
på 5.682.853 kr. Efter avsättningar till 
underhållsfonder för Brf respektive Garage 
balanserades 8.638 kr i ny räkning. Resul-
tat- och balansräkningarna fastställdes.

Revisionsberättelsen upplästes och stäm-
man beviljade styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 
Styrelsens arvode för nästkommande verk-
samhetsår bestämdes till fyra inkomstbas-
belopp, dvs. sammanlagt 218.400 kr (4 x 
54.600) att fördelas inom styrelsen. Vidare 
beslutades att ersättning till valbered-
ningen utgår med 1.500 kr per person och 
att revisionsarvode utgår enligt räkning.

De styrelseledamöter vars mandattid gått 
ut, Staffan Claeson, Sven Jellbo, Roger 
Hansson, omvaldes för ytterligare en 
period på två år enligt valberedningens 
förslag. Styrelsesuppleanten Johan Olofs-
son omvaldes, också för en period på två 
år.  Revisorerna omvaldes, föreningen 
anlitar PwC (Price WaterhouseCoopers). 
I valberedningen ersattes Jonny Liljegren, 
som lämnat föreningen, av Kjell Englund, 
NB 11. Övriga medlemmar av valbered-
ningen omvaldes.  

En fullständig förteckning över styrelse-
ledamöter, suppleanter och valberedning 
finns på sista sidan i tidningen.

styrelsens linje. Stämman biföll vidare av 
styrelsen framlagda förslag, dels om för-
säljning till en medlem av viss mindre för-
eningsyta på NB 12, dels att ta bort tre av 
fyra ”dammsugsrum” i föreningen.
Efter de formella årsmötesförhandlingarna 
följde som vanligt en öppen frågestund 
och följande återges i sammandrag.

Ska stadsplaneentréerna vara låsta dagtid? 
Nej, det finns servitutsbestämmelser som 
anger att dessa entréer ska vara öppna. 
Frågan om ev. tak över stadsplaneentré-
erna kom också upp. Styrelsen har beslutat 
om att detta inte är aktuellt för tillfället. 
Askkopparna vid entréerna, ska de vara 
kvar? Styrelsen har efter årsmötet beslutat 
att askkopparna ska flyttas från fasaderna. 

forts. sid 2

Man ska vara god mot sig själv så länge man har sig. 
Så lyder ett talesätt som är myntat av en dansk tänkare. 
Antingen är det ett tänkespråk av mångkonstnären Piet Hein –  
skaparen av Gruk-figuren – eller en pratbubbla av den geniale Storm P, 
ni vet han med Perikles och Tuborg. Jag har inte lyckats finna ut vem 
av de två kloka herrarna som myntat uttrycket.
Att vara god mot sig själv kan innebära mycket, stort som smått, dyrt 
eller billigt. Att ta en välbehövlig paus, gå ut och lyssna på fågelsången 
och njuta av vårdofterna. Det kan också vara att avstå, att låta bli att streta 
ihjäl sig, att undvika att stressa. Det är bra för både hjärta och själ.
En öppenhet inför andra människor är också att vara god mot sig själv.  
Det ger säkert både nya vänner och nya erfarenheter. Om man låter bli att 
döma medmänniskorna efter ytterskalet kan man få nya upplevelser och 
tankar alldeles gratis. Är man god mot sig själv blir man alldeles säkert  
trevligare för omgivningen också.

Trevlig sommar önskar er redaktör.

Redaktör ń har ordet
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Vi vill också framhålla att det, under 
hänvisning till ordningsreglerna, är för-
bjudet att grilla på balkongerna. 

Hög ljudnivå från Övre Husargatan 
(Ö.H.), vad görs? Svar: Utredning gjord 
betr ljudmätning mot Ö.H. Följdfråga: 
Gör man avgasmätning eller enbart ljud-
mätning? Svar: Enbart ljudmätning. Vi 
kan ev. få bidrag från kommunen för ljud-
dämpande åtgärder mot Ö.H. Styrelsen 
bevakar frågan.
Det påpekades att hög musik spelats i 
Kärnanlokalen nattetid och vid ett fler-
tal tillfällen. Efter kl. 22 får hög musik inte 
spelas i Kärnan. Det framgår av ordnings-
reglerna och bokningsrutinerna för lokalen.
Träden mittför vägbommen har skjutit i 
höjden och rötterna förorsakar att marken 
är ojämn. Svar: Träden är inte våra, de till-
hör kommunen.
Förbättrat skalskydd i garagen efterlystes 
av en medlem för att nedbringa tillgrepp 
och skadegörelse. Styrelsen bevakar detta.

Efter årsmötet höll styrelsen konstitu-
erande styrelsemöte. Styrelsen konstitu-
erade sig därvid enligt följande;

Koderna till våra entréer, hur får man 
reda på dem? Svar: Koderna är enbart till 
för Posten och ska ej användas av andra 
än dem, så de lämnas inte ut till någon. 
Luktstötar från sopsuganläggningen, 
vad gör man åt det? Svar: Mängden sopor 
har under åren ökat avsevärt. Vår leveran-
tör Envac gör nu försök med luftneutrali-
serande ämnen i anläggningen. Man har 
också provkört ett kolfilter och försöken 
ska utvärderas under hösten. 
Parkering: En medlem upplyste om att 
man inte får tillstånd till boendeparke-
ring när man är bosatt på Nilssonsberg. 
Då man genom sitt boende i föreningen 
inte är garanterad någon parkeringsplats 
i Annedalsgaraget är det här ett problem. 
Styrelsen konstaterade att vi inte kan 
påverka detta och att vi beslutat om en 
ordning där man får stå i kö för parke-
ringsplats i Annedalsgaraget. 
Bilparkering på gårdarna upplevs som ett 
problem, vad gör man? Svar: Ring Con-
trolla, så kommer de och lappar. 
Från och till är det problem med att folk 
kastar fimpar från balkongerna. Vi vill 
därför uppmana medlemmarna att inte 
röka på balkongerna. 

Under semesterperioden 9 juli till 10 
augusti kommer vi ha en sommarjob-
bare/semestervikarie till hjälp. Hans 
namn är Alexander Kjellgren Under 
denna period har vi begränsad tid att 
åtgärda felanmälningar. Vi ber Er ha 
överseende med detta och kommer 
naturligtvis att behandla Er felanmälan 
så snabbt det går.

Cyklar - eftersom allt fler använder 
cyklar, är det svårare och svårare att 
få plats med cyklarna i cykelställen på 
gården. För att frigöra plats kommer jag 
under sommaren att ta bort cyklar som 
uppenbart är i ett ej körbart skick.

Grovsoprum - då det ställs allt högre 
miljökrav på oss, måste vi bli bättre på 
att sortera våra sopor. Det blir dessutom 
dyrare om det inte är sorterat på rätt sätt.
På väggarna i soprummet sitter informa-
tionsblad om vad man får och inte får 
slänga i respektive kärl. Kontakta mig 
om ni tycker informationen är otydlig 

Ordf. Lars Östlund
Vice ordf. Staffan Claeson
Sekr. Helena Ciftci
Kassör Sven Jellbo
Intendent Roger Hansson
Suppleant 1 Lennart Sjöstedt
Suppleant 2 Johan Olofsson
Suppleant 3 Ann-Mari Eriksson

Suppleanterna inträder i ovan nämnd ord-
ning och erhåller kallelse till varje sam-
manträde.
Styrelsen beslutade att till föreningens 
representanter i Norra Annedalsgaraget 
ekonomisk förening/Garageföreningen/ 
utse Lars Östlund och Staffan Claeson, 
med Sven Jellbo som ersättare.
Och till föreningens representant i Norra 
Annedals Sopsugs Samfällighetsförening/
Sopsugsföreningen/ utse Staffan Claeson 
med Sven Jellbo som ersättare.

NY i Valberedningen.
På årsmötet valdes Kjell Englund, NB 
11, in i föreningens valberedning. Till 
ursprunget är Kjell norrlänning, alltjämt 
yrkesverksam, till professionen kontrol-
lerar och besiktigar han medicinsk utrust-
ning och apparatur. Kjell blir ett värdefullt 
tillskott i vår valberedning och vi hälsar 
honom hjärtligt välkommen.

eller behöver kompletteras i något avse-
ende.
Tänk på att riva isär wellpappkartonger. 
Allt man slänger i sopkärlen ska vara så 
isärplockat som möjligt för att kärlen ska 
kunna utnyttjas maximalt. Allt övrigt, 
t.ex. möbler, parkett, garderober, madras-
ser, badkar, vitvaror m.m. får ni transpor-
tera till Högsbo Återvinningscentral.
Det är gratis att slänga saker på Högsbo 
Återvinningscentral, ta med legitimation, 
så får ni ett återvinningskort som gäller för 
sex st. besök per år. 
Återvinningscentralen ligger vid A. Odh-
ners gata i Högsbo och är öppet;
Måndag, tisdag, torsdag 07.00-19.00
Fredag 07.00-18.00
Lördag, söndag 09.00-17.00

Avslutningsvis vill jag önska Er alla  
en trevlig sommar!

Akvarellmålning
Är du intresserad av akvarellmålning? 
Kanske kan vi samlas i Kärnan till hösten 
och måla tillsammans. Är du intresserad, 
ring mig på tel 031-821595. Jag åtar mig 
att vara sammankallande och boka lokalen.
Karin Listérus

forts. från sid 1
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Vårt vackra körsbärsträd mellan NB 18 och 19

För ett tag sedan utbröt en brand på en  
balkong i Bygg-Götas fastighet.  
Räddningstjänsten behövde inte rycka ut  
då rådiga förbipasserande lyckades släcka.  
Orsak, slarv med cigaretter eller grill....?

Ett Kulturellt lyft
I vår grannfastighet ”Jugendhuset”, i 
hörnet av Västergatan och Föreningsgatan, 
kommer Partille Bokhandel att flytta in. 
I lokalen har tidigare funnits olika verk-
samheter, nu senast ett musikcafé. Bok-
handeln låg tidigare i Sävedalen och i den 
nya lokalen har man för avsikt att fortsätta 
med sina uppskattade författarträffar, fru-
kostar, kvällsarrangemang och sopplun-
cher samt några nyheter därtill. För mer 
information, gå gärna in på deras hemsida, 
www.partillebokhandel.se

Reparationsbuller
Våra fastigheter är byggda i betong, vilket 
innebär att ljud (och oljud) fortplantar sig 
långa vägar. Varje år byter ett antal lägen-
heter ägare och många nya bostadsrättsin-
nehavare passar på att byta inredning då 
de flyttar in. Det innebär att många gran-
nar får stå ut med störande buller, ibland 
under lång tid. För att minska obehaget 
för kringboende rekommenderar vi därför 
den som planerar att göra större bullrande 
ingrepp att i god tid informera sina gran-
nar om saken. Sätt upp ett anslag i berörda 
uppgångar och informera om när ingrep-
pen ska ske och hur länge de beräknas 
pågå. Det här kan Du också läsa om på 
föreningens hemsida under fliken ”bo i 
bostadsrätt - ombyggnad, reparation av 
lägenhet”.

VINPROVNING ROSÉ
Torsdagen den 12 april var det provning av rosévin i Kärnan´s regi och som vanligt 
under sakkunnig ledning av Catarina och Henrik från Munskänkarna.  Det har ju 
blivit så populärt igen att dricka rosévin, systembolaget köper in betydligt fler olika 
sorters rosévin nu än för bara några år sedan. Våra vänner från Munskänkarna lärde oss 
en hel del om hur tillverkningen sker, bl.a. att rosévin produceras på samma sätt som 
vitt vin, fast man använder blå druvor. Inom EU får rosévin bara produceras av blåa 
druvor. Skalen får ligga med i urlakningen efter att man krossat druvorna. 
För vissa roséviner får skalen även vara med under en kort period vid 
jäsningen av musten för att ge vinet starkare kulör 
och mustigare smak. Tack vare 
Catarina och Henrik känner vi oss 
ibland som riktiga vinexperter.

De goda viner vi provade under 
kvällen hade sitt ursprung i Italien, 
Spanien, Sydafrika, Frankrike (3 st.) 
och Nya Zeeland.

Sammankomsten var mycket uppskat-
tad och under kvällen talades det bl.a. 
om att föreningen, tillsammans med 
Catarina och Henrik, kanske skulle 
kunna organisera en gemensam resa för 
att prova viner, till Rhônedalen t.ex.  
Vi återkommer om det. 

Kärnankommittén planerar för sed-
vanliga aktiviteter i lokalen under 
hösten och mer om det kommer i nästa 
nummer av tidningen.

Sven Hjelmström i vår förening har många strängar på sin lyra. 
Här publicerar vi en vacker och filosofisk dikt 
av honom. Redaktören tackar för bidraget.

Utsikt från mitt fönster
En ödslig mås flyger vingligt mellan husen
söker föda mänskor kastat
Skator skränar över katt i snåren
Kvarglömd fotboll ligger under trädgårdsbänken
Syrenerna har blommat ut
Nu är pioners tid.

Sven Hjelmström, juni 2012

Foto Staffan Claeson
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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
Kinesiologbehandling

Zonterapi och öronakupunktur

Vi säljer även presentkort

Välkomna till 
Gudbjörg och Mikaela 

Eyja och Kristian

Västergatan 7 i Annedal

tel. 031-82 76 30
För bokning eller frågor om  

Zonterapi och öronakupunktur  
ring Kristian 0706-98 80 72

Styrelse:
Lars Östlund, ordförande Nilssonsberg 24 tel 720 26 62
Staffan Claeson vice ordf Nilssonsberg 23 tel 0707-50 81 29
Helena Ciftci, sekreterare Nilssonsberg 18 tel 41 33 07
Sven Jellbo, kassör Nilssonsberg 24 tel 41 03 83
Roger Hansson, intendent Nilssonsberg 15 tel 41 40 60
Suppleanter:
Lennart Sjöstedt Nilssonsberg 20 tel 41 47 12
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
Gustav Abrahamsson Nilssonsberg 17 tel 82 10 38

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.nu 
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

Kafé G4 you
Sallad/Pasta ∙ Ciabatta ∙ Bakpotatis 
Lasagne ∙ Kyckling- och köttfärspaj

och glass från Lejonet & Björnen så klart.

Ett nyrenoverat och fräscht kafé 
har öppnat på Brunnsgatan 12.

Öppet alla dagar 10 –20

Välkomna!
Tel. 031-41 41 23

Styrelsen önskar alla medlemmar  
i Brf. Körsbäret en  riktigt

SKÖN SOMMAR!


