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BRA EKONOMI = TRYGGHET

Vid styrelsemöte 27 november fastställdes budget för nästa år. 
2015 togs ett inriktningsbeslut om årliga hyreshöjningar på 3% 
t o m 2022 för att täcka kostnader för "skalprojektet". Fören-
ingens ekonomi följer väl den planerade utvecklingen varför 
styrelsen i enlighet med tidigare beslut fastställde avgiftshöj-
ningen till 3%. Garageplatserna höjs liksom tidigare med 25 kr 
per plats och månad.

HUR GÅR ARBETET MED KLIMATSKALET 
Arbete fortskrider enligt planerna. Isoleringen på vinden är 
borttagen och ny isolering skall sprutas in för att säkerställa 
att isoleringen bli fullgod och att värmen inte försvinner. Ty-
värr innebär det att temperaturen i takvåningarna kan sjunka 
under tiden detta arbete pågår. För att i bästa möjliga utsträck-
ning minska denna olägenhet installeras värmefläktar på vin-
den under byggtiden.
I samband med att förstärkningar för den nya takbeläggning-
en monteras, ses säven brandskyddet över på vinden. Ventila-
tionskanalernas brandisolering kompletteras där den är ska-
dad. Vi har ju branden i ett kök förra året i färskt minne.
Fasadarbetena fortsätter också. Murfogar i tegelfasaden byts 
ut där dessa är skadad av väder och vind. Tegelstenar byts ut 
där dessa är skadade. Här är det viktigt utetemperaturen inte 
kryper under noll för att arbetet skall bli bra, så entreprenören 
hoppas på en mild vinter.
Montering av de nya fönstren och balkongdörrar närmar sig. 
Planen är att börja med detta arbete under vecka 49.
Föreningen har tillfrågat två leverantörer av solskydd. Infor-
mationsblad om modeller och prisexempel finns på hemsidan 
under ”Frågor & Svar”.
Informationen ”Körsbärsskalet nr 4” finns nu också upplagd 
på hemsida. Informationen i det numret är i första hand utde-
lad och dedikerad till lägenhetsinnehavarna som omfattas av 
den första etappen.

HANTVERKARE SOM FÖRENINGEN 
HAR ANLITAT

Styrelsen vill uppmana alla att vara vaksamma och inte släppa 
in någon i trapphusen som ni inte tror har där att göra. De 
hantverkare som föreningen har anlitat kommer att ha giltig 
legitimation (ID06) och tillgång till entréer med ”tagg”.

INFORMATION TILL MEDLEMMARNA I 
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÖRSBÄRET 19-21 
OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter som du lämnat i samband med att du 
tecknat upplåtelseavtal eller överlåtelseavtal och beviljats med-
lemskap i Bostadsrättsföreningen Körsbäret 19-21 kommer att 
behandlas i den utsträckning som behövs för att föreningen 
ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt gällande lagstift-
ning.
Det kan gälla avisering av årsavgiften, att föra medlemsför-
teckning och lägenhetsförteckning och annat som hör till den 
löpande förvaltningen.
Även personuppgifter som inhämtas under tiden du bor i för-
eningen kan komma att behandlas, såsom exempelvis uppgifter 
om betalningsförsummelser och underlag för ombyggnation 
av bostadsrätten. Dessa sparas under den tid som är nödvändig 
för eventuella rättsliga anspråk, som längst tio år. Uppgifter 
i samband med störningar i boendet sparas som längst i tio 
år eller tills att bostadsrätten övergår till annan medlem, och 
kommer därefter raderas eller avidentifieras.
Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till 
förening som bostadsrättsföreningen är medlem i och företag 
som bostadsrättsföreningen samarbetar med i sin fastighets-
förvaltning.
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om 
dig som behandlas och hur de behandlas. Detta får du utan 
kostnad om begäran sker i rimlig omfattning. Vid upprepade 
förfrågningar kan en avgift komma att tas ut.
Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som be-
handlas. Kontakta då styrelsen.

Styrelsen 2018-11-12

STYRELSEN INFORMERAR

God jul 
och gott nytt år 

önskar styrelsen
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HISSOMBYGGNAD
Hissombyggnad är nu klar i stadsplaneentrén Västergatan 9.

KÄRNANAKTIVITETER
Glögg-Pubafton inför julen 13 december kl.19.00

Magdalena H Myhrman Äldrekonsulent vid Stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné 
Hälsofrämjande- och förebyggande enheten kommer under februari/mars till Kärnanlokalen 
och informerar om vad kommunen kan erbjuda. Se även sid 3.
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HÄLSOFRÄMJANDE- OCH 
FÖREBYGGANDE ENHETEN 
I MAJORNA-LINNÉ.
Vi i vår enhet vill att du som senior ska ha en så bra vardag 
som möjligt. Vi erbjuder olika tjänster och samordnar sociala 
aktiviteter. Nedan presenteras våra verksamheter i korthet.

Anhörigstöd erbjuds till sig som stöttar/vårdar en närstående. 
Du kan få information, utbildning, råd och stöd från vår 
anhörigkonsulent Ann Malmsten 031-365 84 66

Fixare, är en tjänst i staden som är gratis för personer över 
67 år. Du kan få hjälp med tex byta glödlampor, sätta upp 
julgardiner, göra en säkerhetsrond. Tel: 031-365 86 06. 
Mer info finns i Körsbärsbladet nr 2-2017 sid 3.

Volontärverksamhet, vill du göra en insats för någon annan 
eller behöver du själv ta emot en volontär kontakta vår 
volontärsamordnare Marcus Erlandsson tel 031-365 82 95

Gråbergets dagverksamhet är för dig som bor kvar hemma, 
är över 65 och vill ha social gemenskap, delta i aktiviteter 
eller behöver fysisk träning. 

Linnés dagverksamhet är för dig över 65 år som bor hemma 
och har en demensdiagnos eller någon annan form av minnes-
problematik. Dagverksamheterna söks via biståndshand-
läggaren. 

Mariaträffen är en generationsöverskridande träffpunkt i 
Majorna, här erbjuds ett rikt program av aktiviteter utifrån 
besökarnas önskemål och idéer. Mariaträffen är öppen 
vardagar kl. 10-16 samt torsdagskvällar fram till kl. 19.00. 
Kontakt: 031- 365 88 27

Sandarnas seniorträff är beläget i Majorna. Här träffas seniorer 
över ett samtal och en kopp kaffe eller genom deltagande av 
ett brett aktivitetsprogram. Kontakt: 031- 365 92 97

I stadsdelen finns också äldrekonsulenter som erbjuder 
hembesök till alla 75-åringar. Fyller du inte 75 år under 2019 
kommer det finnas ett ypperligt tillfälle till mer information 
om vad kommunen kan erbjuda vid en träff i Kärnan under 
februari/mars. Håll utkik efter anslag som kommer upp 
i närheten av dig när det närmar sig. Önskar du kontakt 
med en äldrekonsulent ring 031- 365 00 00

God Jul önskar Hälsofrämjande- och 
förebyggande enheten i Majorna-Linné 

forebyggande@majornalinne.goteborg.se 

FOTGÄNGARVÄNLIGT
NILSSONSBERG
Walk Score anger potentialen att göra vardagsärenden 
till fots på en skala från 0 till 100.
Nilssonsberg har ett värde på 96. Ett paradis för fotgängare.

HÅKANS RUTA

Ny mailadress till fastighetsskötaren:
hakan@korsbaret.se

JULGRANAR

När Ni skall slänga julgranen är vi tacksamma om 
Ni lägger den på gräsmattan bakom Nilssonsberg 27 
(Stena Fastigheter) och trappan ner till Lilla Bergsgatan.

Sida	  3	  

HÅKANS  RUTA  

Ny  mailadress  till  fastighetsskötaren:  hakan@korsbaret.se  

  

Julgranar  

  

När	  Ni	  skall	  slänga	  julgranen	  är	  vi	  tacksamma	  om	  Ni	  lägger	  den	  på	  gräsmattan	  bakom	  Nilssonsberg	  27	  
(Stena	  Fastigheter)	  och	  trappan	  ner	  till	  Lilla	  Bergsgatan	  

  

	  

	  

Hälsofrämjande-‐  och  förebyggande  enheten  i  Majorna-‐Linné.  

Vi	  i	  vår	  enhet	  vill	  att	  du	  som	  senior	  ska	  ha	  en	  så	  bra	  vardag	  som	  möjligt.	  Vi	  erbjuder	  olika	  tjänster	  och	  
samordnar	  sociala	  aktiviteter.	  Nedan	  presenteras	  våra	  verksamheter	  i	  korthet.	  

Anhörigstöd	  erbjuds	  till	  sig	  som	  stöttar/vårdar	  en	  närstående.	  Du	  kan	  få	  information,	  utbildning,	  råd	  
och	  stöd	  från	  vår	  anhörigkonsulent	  Ann	  Malmsten	  031-‐365	  84	  66	  

Fixare,	  är	  en	  tjänst	  i	  staden	  som	  är	  gratis	  för	  personer	  över	  67	  år.	  Du	  kan	  få	  hjälp	  med	  tex	  byta	  
glödlampor,	  sätta	  upp	  julgardiner,	  göra	  en	  säkerhetsrond.	  Tel:	  031-‐365	  86	  06.	  Mer	  info	  finns	  i	  
Körsbärsbladet	  nr	  2-‐2017	  sid	  3.	  

Volontärverksamhet,	  vill	  du	  göra	  en	  insats	  för	  någon	  annan	  eller	  behöver	  du	  själv	  ta	  emot	  en	  
volontär	  kontakta	  vår	  volontärsamordnare	  Marcus	  Erlandsson	  tel	  031-‐365	  82	  95	  

Gråbergets	  dagverksamhet	  är	  för	  dig	  som	  bor	  kvar	  hemma,	  är	  över	  65	  och	  vill	  ha	  social	  gemenskap,	  
delta	  i	  aktiviteter	  eller	  behöver	  fysisk	  träning.	  	  
Linnés	  dagverksamhet	  är	  för	  dig	  över	  65	  år	  som	  bor	  hemma	  och	  har	  en	  demensdiagnos	  eller	  någon	  
annan	  form	  av	  minnesproblematik.	  	  
Dagverksamheterna	  söks	  via	  biståndshandläggaren.	  	  

Mariaträffen	  är	  en	  generationsöverskridande	  träffpunkt	  i	  Majorna,	  här	  erbjuds	  ett	  rikt	  program	  av	  
aktiviteter	  utifrån	  besökarnas	  önskemål	  och	  idéer.	  Mariaträffen	  är	  öppen	  vardagar	  kl.	  10-‐16	  samt	  
torsdagskvällar	  fram	  till	  kl.	  19.00.	  Kontakt:	  031-‐	  365	  88	  27	  

Sandarnas	  seniorträff	  är	  beläget	  i	  Majorna.	  Här	  träffas	  seniorer	  över	  ett	  samtal	  och	  en	  kopp	  kaffe	  
eller	  genom	  deltagande	  av	  ett	  brett	  aktivitetsprogram.	  Kontakt:	  031-‐	  365	  92	  97	  

NB	  27	  	  

Lägg	  granarna	  här	  

Trappa	  mot	  Lilla	  Bergsgatan	  
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VASSES BILSERVICE 
BILVERKSTAD OCH TVÄTT 
FD. SUNE GUSTAVSSONS BILVERKSTAD

Brunnsgatan 12, 413 12 Göteborg 
Tel/Fax: 031- 82 33 70/031- 40 32 08

Mobiltel: 073-933 54 67

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

erfarenhet i yrket erbjuder följande

Dam/herrklippning 
från 200 kr

Vi utför också 
färg, toning och slingor, 

tvätt & fön samt permanent

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 
Mikaela och Eyja.

Västergatan 7 i Annedal
Tel. 031-82 76 30

•  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 alla dagar 11-22

Styrelse:
Lars Östlund, ordförande Nilssonsberg 24 tel 720 26 62
Staffan Claeson vice ordf Nilssonsberg 23 tel 0707-50 81 29
Lennart Sjöstedt, sekreterare Nilssonsberg 20 tel 41 47 12
Sven Jellbo, kassör Nilssonsberg 24 tel 41 03 83
Ninni Lidén, ledamot Nilssonsberg 16 tel 0707-59 39 23
Johan Olofsson, ledamot Nilssonsberg 18 tel 0708-99 63 87
Suppleanter:
Ann-Mari Eriksson  Nilssonsberg 14 tel 0705-94 07 66
Oskar Götestam  Nilssonsberg 26   tel  0703-67 38 73

Valberedning:
Shahla Naseri Nilssonsberg 7 tel 0704-22 59 20
Marianne Thimfors Nilssonsberg 2  tel 82 69 19 
Margot Gauffin Nilssonsberg 4 tel 41 03 39

Redaktör för Körsbärsbladet
Tommy Holmquist Nilssonsberg 13 tel 0705-61 00 87

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. 031-41 78 67, mail: hakan@korsbaret.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:
BRF Körsbäret 19-21, c/o Primär Fastighetsförvaltning AB
Första Långgatan 3, 413 27 Göteborg

Kontaktman:  
Magnus Nordin, tel. 031-709 10 00, mobil. 0708-20 42 37,
fax. 031-709 10 40, e-mail, magnus.nordin@primar.se
Magnus träffas onsd. 09.00 - 09.30 på 
fastighetsexpeditionen.

Parkeringsärenden: 
Robin Iholin tel. 031-709 10 71, robin.iholin@primar.se
 
Ekonomi och överlåtelser: 
Lena Bengtsson tel. 031-709 10 15, lena.bengtsson@primar.se

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 75 kr
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 2 mars 2019

www.redcross.se
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www.korsbaret.se


