
KÖRSBÄRSBLADET
Information till medlemmarna i BRF Körsbäret 19-21    Nr 1 · 2007
KÖRSBÄRSBLADET
Information till medlemmarna i BRF Körsbäret 19-21    Nr 4 · 2012

Avgiftsutvecklingen har, sett över en 
längre tidsperiod, varit mycket förmån-
lig i vår bostadsrättsförening och avgif-
terna är idag lägre än vad de var år 1995.
Energideklaration har upprättats för 
våra fastigheter redan under år 2010 
men, pga. ett förbiseende, lämnats in till 
Boverket först i november i år. Kort sam-
manfattande information om energian-
vändningen har anslagits i varje trapp-
uppgång. En detaljerad information 
finns hos fastighetsförvaltaren Primär.

INFORMATION
från styrelsen
Styrelsen hade sitt budgetmöte hos 
Primär AB den 20 november. På mötet 
gjordes dels en budgetuppföljning för 
innevarande år, dels fastställdes budget 
för år 2013.

Budgetuppföljningen utvisar att verk-
samheten hittills (t.o.m. augusti månad) 
gått ”bättre” än budget, främst beroende 
på ökade intäkter och väsentligt lägre 
löpande underhållskostnader.

Vid styrelsemötet beslutades om oför-
ändrade avgifter avseende lägenheterna 
för 2013. Styrelsen har tidigare fattat 
beslut om höjning av hyran för parke-
ringsplatserna med 25 kr per plats och 
månad fr.o.m. den 1 januari 2013. 
Det är samma höjning som de övriga 
intressenterna i garaget, Bygg-Göta och 
Stena Fastigheter, gör varje år.

Tvättstugorna
Renoveringen av tvättstugan NB 13 går 
som planerat (se bild) och beräknas bli 
klar vid årsskiftet. Det blir tre tvättav-
delningar mot tidigare två. De gamla 
tvättmaskinerna byts ut. Alla väggytor 
är kaklade och det är klinkers på golven. 
Till varje tvättavdelning hör ett torkrum 
med torkaggregat av typ kondensavfuk-
tare. Den tredje tvättavdelningen som är 
iordninggjord, är tänkt som grovtvätt-

stuga med större maskiner och den 
ska serva hela föreningen och också 
fungera som en reservtvättstuga för 
alla medlemmar. 
Som tidigare meddelats startar där-
efter renovering av tvättstugorna 
NB 3-12 (A-huset). Vi hänvisar 
till tidigare utdelad information. 
Styrelsen har bedömt att den 
tekniska och ekonomiska nyttan 
med att sammanföra fyra tvätt-
stugor i A-huset till två tvätten-
heter blir den bästa lösningen för 

föreningen.

Föreningens årsstämma 2013 kommer 
att äga rum i Handelshögskolans lokaler 
tisdagen den 23 april 2013.

Styrelsen önskar alla medlemmar 
i Brf. Körsbäret en riktigt

God Jul 
och  

Gott Nytt År!

Från mitt fönster...
... ser jag ut över en av Göteborgs märk-
ligaste gårdsinteriörer. Här finns en 
mycket välskött trädgårdsanläggning, 
gräsytor, lekplatser, en fontän med stän-
digt vattenflöde, flaggstång, ganska stora 
träd, grillugn, bord och soffor m.m. Det 
är enbart längst upp på toppen av Berget 
som man ser urberget titta fram. I övrigt 
vilar hela anläggningen på ett betongdäck 
och jordlagret är bara på ett fåtal ställen 

Ute sänker sig mörkret över gamle trädgårdsmästaren Åke 
Nilsson´s berg. I de flesta lägenhetsfönstren i vår bostadsrätts-
förening lyser det varmt välkomnande. Någon i vår egen upp-
gång förbereder julkalas och det doftar av glögg och hyacinter 
i farstun. Under julmånaden slår man in paket, skriver julkort 
och försöker komma ihåg alla vänliga människor på något sätt. 
December brukar vara en intensiv jakt på mer tid. 
Det är svårt att hinna njuta – av stillheten, ljusen, dofterna 
eller av en julkonsert. Varje år vid den här tiden brukar jag tänka 
samma tanke; varför bara i december, varför inte sprida ut alla 
gåvor, sammanträffanden och alla varma tankar över hela året? 
Jag misstänker att det varje år för de flesta människor kommer in 
fler ”måsten” just lagom till jul. Det gäller att rensa bort en del och 
sprida ut andra. Man kan ju faktiskt skicka ett kort till påsk eller bjuda 
på våfflor i mars istället för glögg i december.
Jag önskar er alla en lugn och stressfri jul. 
Och kom ihåg, omtanke är det som mest av allt hör julen till.
God Jul! 
  Er redaktör.

Redaktör ń har ordet
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Toaletter
Det är förbjudet att hänga ”doftankor” på toalettkanten. Om/när dessa lossnar 
och åker med ner i avloppet, orsakar detta stopp och vi måste ta loss toalettstolen 
för att få bort plasthöljet. Detta debiteras i förekommande fall på bostadsrättsin-
nehavaren. Vi rekommenderar att ni istället använder Duck fresh discs, en 
tablett som pressas fast i porslinet (se bild).
Jag måste även komma med ytterligare en förmaning. 
Vid kakel- eller murningsarbeten i lägenheterna får cementblandat 
vatten inte slås i avloppet eller hällas ut på gårdarna så det kommer ner 
i dagvattenledningarna. Det är ett känt faktum 
att cement så småningom stelnar och då kan det 
bli tvärstopp i rören. Den här cementklumpen 
togs fram ur ett dagvattenrör, som fick grävas 
upp nu under hösten.
Granar  När julen dansat ut och granen ska 
slängas, vill vi att ni lägger dessa på gräsmattan mellan trappan 
ner till Lilla Bergsgatan och baksidan av NB 27.

Avslutningsvis vill vi på fastighetsexpeditionen 
önskar er en riktigt 

God Jul och Gott Nytt År!

	  

Vinkurs i april
Är du nyfiken på vin och vill lära dig mer? Vill du 
ha kunskap att själv hitta dina favoritviner? Vill 
du upptäcka vin på ett lekfullt sätt?

”Upptäck vinprovning” är en kurs för dig 
som är relativt ny inom vinprovning. Kursen, 
som är på tre kurstillfällen i april 2013 och äger 
rum på Swea Hof, visar dig vinets förtrollande 
värld på ett avdramatiserat sätt. Fokus ligger på 
den praktiska delen av vinprovning och att visa 
vinets olika dofter och smaker. 

För föreningens medlemmar gäller ett rabat-
terat pris på 1000 kr per person och då ingår 
viner, allt tilltugg, kursmaterial samt boken 
Upptäck Vinprovning. 

Kursledare är Catarina Mattsson och Henrik 
Jerner som vi känner från de vinprovningar vi 
tidigare haft i Kärnan. 

Läs mer om kursen på www.hallbusvin.se 
där du också kan anmäla dig eller på telefon 
076-108 65 44.

Kärnankommittén
En trevlig Pub-kväll ägde rum lördagen den 24 november. 
Då gavs även tillfälle till att byta böcker. Det kom mycket 
folk och av bilderna att döma umgicks vi och hade väldigt 
trevligt tillsammans.
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”Världens bästa restaurang” tyckte 
Röda Korsets nya ordförande, Eva von 
Oelreich, att vi som bor här kan vara 
lyckliga nog att ha i vår närhet. 
Hon kanske överdrev en aning, men vi 
som har förmånen att ha restaurangen i 
vårt område, är glada över att vi alltid 
får både god och näringsrik mat när vi 
kommer dit.
Eva von Oelreich, som förra året efter-
trädde Bengt Westerberg som ordfö-
rande i Röda Korset, var här för första 
gånger (27 sept. 2012) och hennes 
lunchbesök var ett trevligt inslag i ett för 
övrigt fulltecknat Göteborgsprogram.
På bilden syns från vänster Eva von Oel-
reich, Marie Nygård, Mona Larsson och 
Hjördis Ivarsdotter.

(text och bild Bengt-Olof Bengtsson)

Körsbärsbladets Ros
Rosen tilldelas denna gång Heidi Thiman, som arbetar på 
tryckeriet JustNu. Hon redigerar, designar och trycker den 
tidning du ”just nu” håller i din hand. För mig som redak-
tör har det alltid känts tryggt att få sända över textmassa 
och bilder, ofta i en salig röra, och sedan få tillbaka en 
produkt som är strukturerat redigerad, väldesignad och 
– förhoppningsvis – också intressant för dig som läsare.
Tack Heidi, visst är du en pärla!

Partille bokhandel
som vi numera bor granne med, har 
mycket på sitt program; läsecirklar, 
bokaftnar, litterära frukostar, övriga 
föreläsningar med mera. Vilken tillgång 
att ha dem så nära oss. 
Gå gärna in på deras hemsida och läs 
mer, www.partillebokhandel.se

Lindarna 
vid uppfarten till vårt område har med 
åren blivit ganska yviga, då de fått växa 
mer eller mindre okontrollerat. Eftersom 
något borde göras anlitades trädspecia-
lister och i mitten av november 
rensades grenverket ur 
av några skickliga och 
modiga ”trädklättrare”, 
arboreter kallas de visst 
för. Klättra i träd med 
motorsåg i händerna, 
huani-mej! 
På A-husets innergård 
har under hösten två 
askar och en lönn, som 
börjat luta betänkligt, tagits bort för att få ljus och luft och ge 
annan växtlighet möjlighet att utvecklas.

tjockare än 60 cm. Genom hela områ-
det går körbana för biltrafik, väl skyltad 
så att taxi och andra ska hitta fram. Vår 
förening har – i samarbete med Stena 
och Bygg-Göta fastigheter – satt en stor 
ära i att åstadkomma detta mirakel mitt 
i stenstaden. Lyckan vore fullständig om 
vi också kunde få en frivillig eldsjäl som 
ville åta sig att sköta flagghissningen på 
de allmänna flaggdagarna. Han eller 
hon kunde belönas med privilegiet att få 
flagga på sin egen och familjens bemär-
kelsedagar. Ett 
förslag från den 
Gamle…

Sven Hjelmström

forts. från sid 1 –från mitt fönster
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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 4 you
Sallad/Pasta ∙ Ciabatta ∙ Bakpotatis 
Lasagne ∙ Kyckling- och köttfärspaj

och glass från Lejonet & Björnen så klart.

Ett fräscht kafé 
på Brunnsgatan 12

Öppet alla dagar 10 –20
Välkomna!

Tel. 031-41 41 23


