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förslag. Styrelsesuppleanterna Lennart 
Sjöstedt och Ann-Mari Eriksson omval-
des, också för en period på vardera två år.  
Revisorerna omvaldes, föreningen anli-
tar Price WaterhouseCoopers.
Eva Jansson, som under lång tid varit 
sammankallande i valberedningen, hade 
undanbett sig omval och till ny ledamot 
i valberedningen utsågs Johnny Liljegren. 
Övriga i valberedningen, Gunilla Björ-
nefeldt-Rex, Shahla Naseri samt Gustav 
Abrahamsson, omvaldes. 
En fullständig förteckning över styrel-
seledamöter, suppleanter och valbered-
ning finns på sista sidan i tidningen.
Det hade inte inkommit några motioner 
till stämman.
De formella årsmötesförhandlingarna 
avslutades med att Eva Jansson avtackades 
med blommor för sitt mångåriga uppdrag 
i valberedningen. 
Därefter följde som vanligt en öppen frå-
gestund, där medlemmarna gavs möjlig-
het att ta upp frågor av allmänt intresse 
rörande boendet med styrelsen och för-

Tisdagen den 19 april höll brf. Körsbäret 
sin ordinarie årsstämma i Handelshög-
skolans lokaler. Närvaro registrerades för 
39 st. medlemmar. Enligt traditionen 
var det Göran Ericsson, verksam hos 
Eksta Bostads AB, som höll i ordförande-
klubban under årsmötesförhandlingarna 
– det gjorde han med sedvanlig pondus 
och finess.
Efter att mötet funnit stämman stadge-
enligt utlyst och några andra formalia 
i dagordningen avverkats, gick mötes-
ordföranden igenom styrelsens årsre-
dovisning, som funnits tillgänglig för 
påseende såväl på nätet som på fastig-
hetsexpeditionen. Här kan bl a nämnas 
att årets löpande underhållskostnader 
uppgår till 3 391 171 kr och att de större 
posterna utgörs av följande; 
•	 Utbyte av resterande lägenhetsdörrar

till säkerhetsdörrar
•	 Renovering av tvättstugor i C-huset
•	 Upprättande av ny ekonomisk plan
•	 Renovering av föreningslokalen
•	 Delvis målning plåtfasad plan 10 

och plåttak
•	 Utbyte av entréparti till en lokal

Årsredovisningen utvisar en vinst för 
räkenskapsåret 2010 på 2 779 115 kr. 
Stämman godkände såväl årsredovis-
ningen som styrelsens förslag till resul-
tatdisposition. Revisionsberättelsen upp-
lästes och stämman beviljade styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för verksamhets-
året 2010.
Styrelsens arvode för nästkommande 
verksamhetsår fastställdes till fyra 
inkomstbasbelopp, det vill säga sam-
manlagt 208 400 kr att fördelas inom 
styrelsen. Även valberedningen honore-
ras, med 1 500 kr per person. Revisions-
arvode utgår enligt räkning.

De styrelseledamöter vars mandat-
tid gått ut, Lars Östlund och Helena 
Ciftci, omvaldes båda för ytterligare en 
period på två år enligt valberedningens 

valtaren. Protokoll från mötet finns att 
beställa hos Magnus Nordin eller från 
fastighetsexpeditionen.

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

Ordförande Lars Östlund
Vice ordförande  Staffan Claeson
Sekreterare Helena Ciftci
Kassör  Sven Jellbo
Intendent Roger Hansson
Suppleant 1 Lennart Sjöstedt
Suppleant 2 Johan Olofsson
Suppleant 3 Ann-Mari Eriksson

Suppleanterna, som inträder i ovan 
nämnd ordning, erhåller kallelse till 
varje sammanträde.
Styrelsen beslutade bl a att:
•	 till	 brf.	 Körsbärets	 representanter	 i	
Norra Annedalsgaraget ekonomisk fören-
ing/Garageföreningen/ utse Lars Östlund 
och Staffan Claeson med Sven Jellbo som 
ersättare.
•	till	brf.	Körsbärets	representant	i	Norra	
Annedals Sopsugs Samfällighetsförening
/Sopsugsföreningen/ utse Staffan Clae-
son med Sven Jellbo som ersättare.

Redaktör ń har ordet.
Så fel det kan bli. Mina i det föregående numret av tid-
ningen fromt uttryckta förhoppningar om året 2011 

kom snabbt på skam. När manus skrevs hade varken tsu-
namin eller kärnkraftshaveriet i Fukushima inträffat. Inte 

heller i Libyen hade det eskalerat på det sätt som senare skedde.  
Men när tidningen delades ut hade allt det här sorgliga inträf-

fat, så det är klart att många av er läsare undrade i vilken värld 
redaktören befann sig. Den här gången tänker jag inte sia om fram-

tiden. Jag vill i stället berätta något om vad det här numret inne-
håller. Årsmötet naturligtvis, som av naturliga skäl är en höjdpunkt i 
föreningen. När tvättstugan i C-huset renoverades blev det en ansen-

lig yta över och en fin ny lägenhet kunde iordningställas och säljas.  
I Kärnan har det varit flera trevliga aktiviteter under vintern/våren, 
vi har bl a provat den ädla drycken champagne. Churchill hävdade 
med emfas att den ska vara torr, kall och gratis. Håkan har en del 

att meddela – ja, det finns en hel del annat också, ni får läsa själva. 
Trevlig sommar! Er redaktör.

å r S S t ä m m a 
Tisd den 19 april 2011
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En går – en kommer…
Eva Jansson ersätts i valberedningen av 
Johnny Liljegren, en lugn gentleman 
med vänlig framtoning och med rötterna 
i den värmländska myllan. Han har bott 
i föreningen i 14 år och kommer att bli 
ett värdefullt tillskott i valberedningen. 

Vi hälsar honom hjärtligt välkommen! 
Jag fångade Johnny på en bild mellan 
hägg och syrén.

Så var det då äntligen dags! 
Den sedan länge emotsedda Cham-
pagne-provningen ägde rum i Kärnanlo-
kalen torsdagen den 12 maj. Vi var ett 
antal förväntansfulla medlemmar som 
samlats för att under sakkunnig ledning 
av Catarina och Henrik från Munskän-
karna prova Champagne och mousse-
rande viner. Gott tilltugg bjöd Kärnan-
kommittén på.
Först lite fakta och historik;  Cham-
pagne är mousserande vitt vin eller rosé-
vin från distriktet Champagne i östra 
Frankrike, med Reims och Épernay som 
champagne produktionens huvud orter. 
Det är vanligt att ordet champagne 
används för att beskriva mousserande 
vin även från andra delar av världen, 
men det är endast vin från distriktet med 
samma namn och som har framställts 
enligt ”Méthode Champenoise”, som får 
lov att kallas för Champagne, eftersom 
detta är en skyddad ursprungsbeteck-
ning. Förutom den vanligaste typen av 
champagne, som är ljust grön eller gul 
i färgen, förekommer även rosé Cham-
pagne. Vid framställningen används tre 
olika druvsorter, Chardonnay – grön 

druva,  Pinot Noir – blå druva,  Pinot 
Meunier – blå druva. Druvorna före-
kommer enskilt eller i olika blandningar 
sinsemellan. Champagne kan variera 
från att vara riktigt söt till helt torr.
Det absolut festligaste sättet att öppna 
en flaska Champagne är att sabrera, dvs 
att slå halsen av flaskan med ett snittsigt 
sabelhugg. Nåväl, det var det nu inte 
någon som vågade sig på under prov-
ningen (det fanns kanske ingen sabel 
i lokalen) utan flaskorna öppnades på 
vanligt sätt.
Vid de flesta tillfällen man får något 
mousserande i glaset är det Cava, med 
sitt ursprung i Spanien, som serveras.
Det sörplades, smackades och gissades 
friskt och det var inte så lätt minsann, 
fick vi erfara, att skilja äkta champagne 
från annat mousserande vin. 
Tack Catarina, Henrik och Kärnankom-
mittén för en riktigt trevlig och även 
lärorik sammankomst! 

I Kärnans regi har det varit Pubkväll den 
2 april och Grillafton den 27 maj (fick 
förläggas inomhus pga vädret) samt bok-
bytardagar en söndag varje månad.

De ursprungliga initiativtagarna till 
Kärnanlokalen var inbjudna av den 
nuvarande Kärnan-kommittén till en 
träff i lokalen lördagen den 9 april. Carl-
Otto Cronander och Sven Hjelmström 
hörsammade inbjudan och hade mycket 
av intresse att förtälja om hur allt en 
gång började, för historik, se bl a Körs-
bärsbladet nr 4/2010.

För höstsäsongen planeras en rödvins-
provning. Pubkvällar och den mode-
visning för tjejer, som annonserades i 
förra numret men som inte blev av då, 
kommer att gå av stapeln senare i höst. 
Bokbytardagarna kommer i fortsätt-
ningen att samordnas med Pubaftnarna.

b i l d c o l l a g e
.....från här och där

lokalKärnan

Eva Jansson, valberedningen, avtackas Inskrivning vid årsmötet

Henrik och Catarina – Champagneprovning i Kärnan

Champagneprovning i KärnanPub- och grillkväll i Kärnan
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Övrigt 
Vi har skaffat skyffel och stålborste så ni 
kan göra rent efter er när ni använt gril-
len på gården. 

Kärnanlokalen bokas numera på tfn.
nr. 0727-492647. Ni kan gå in på vår 
hemsida och se hur Kärnanlokalen resp 
uthyrningsrummet är bokade. 

AJA-BAJA… ni som har hundar och 
katter, håll dem under tillsyn. Det de 
lämnar efter sig på gräsmattor, rabatter och 
i sandlådor har andra fått ta hand om. 

Röda Korsets mötesplats tackar alla 
lunchgäster för det gångna halvåret och 
informerar om semesterstängt vecka 28 
till 31 (11 juli t.o.m. 6 augusti). 
Efter semesteruppehållet kommer priset 
för lunchen att höjas med 5 kronor. 
Detta beror på kraftigt ökade kostnader 
för råvaror. Passa på nu och köp ett häfte 
om 10 måltidskuponger för 550 kronor 
(resp. 650:-) innan priset höjs. 
Vi hälsar såväl gamla som nya gäster väl-
komna tillbaka i augusti!

Anita Bengtsson, styrelseledamot i Röda 
Korsets Annedalskrets

Vid vår entré, stenpartiet vid Västergatan 
9, har ADA-Trädgård kompletterat rabat-
ten med Trifft och Gotländsk fingerört. 
I övrigt lagar man vinterns skador, kom-
pletteringsplanterar, rensar och gallrar.

Ja, det blev en del utrymme över när tvätt-
stugorna renoverades i C-huset, 60 kvm 
närmare bestämt. Råytan inbringade en 
inte föraktlig intäkt till föreningen och en 
luftig och fräsch tvårumslägenhet kunde 
färdigställas och säljas nu under våren. Så 
här såg den ut när den visades.

Till sist önskar styrelsen 
alla medlemmar en riktigt 
skön sommar.

   

lite av varje

Semestervikarie  Efter midsommar 
då jag har semester,kommer Joakim 
Sjöberg att hoppa in som semestervi-
karie. Jag har semester under veckorna 
26–29. Ni kommer att känna igen 
Joakim, han har hjälp mig tidigare år.

Övernattningslägenheten  Nu kan ni 
gå in på hemsidan och se om övernatt-
ningslägenheten är bokad, informatio-
nen hittar ni under ”kalender”.

Ingen reklam  Jag kommer dela ut en 
”ingen reklam” skylt till alla, som ni 
kan fästa på dörren under namnskylten. 
Den fäster mot underlaget med en mag-
netremsa, så om/när ni inte vill ha den 
uppsatt är den lätt att ta bort. För att det 
ska bli enhetligt vill jag gärna att de av er 
som satt upp egna skyltar tar bort dessa.

Asfaltering  Inom kort kommer vi 
att asfaltera om garageinfarten. Detta 
skulle ha gjorts tidigare, men den 
hårda vintern har medfört att entre-
prenören blivit försenad. När nu dessa 
arbeten kommer igång är det viktigt 
att vi alla kör långsamt, eftersom vi 
kommer att köra i samma körfält åt 
båda hållen.

Cyklar som står i cykelskjulen på gården 
och som ej är i kördugligt skick, kommer 
att borttransporteras.

Alla förråd kommer att få ett lägen-
hetsnummer och det arbetet påbörjas 
redan under sommaren.

Lås  Det har visat sig att det är ett stort 
slitage på låscylindrarna på dörrar i 
allmänna utrymmen. I samband med 
att man låser upp dörren är det många 
som samtidigt drar upp dörren med 
nyckeln. För att undvika att nycklar 
fastnar i låsen bör man dra upp dörren 
i handtaget i stället.

Avslutningsvis önskar vi från fastighets-
expeditionen er alla en god sommar.

Hälsningar Håkan. 
Båtinvigning

Den nya lägenheten

Många var de små som hade tittat in 
under den övertäckta nyheten på gården 
och undrat vad det var för något. Och att 
den nya båten var en succé stod klart när 
vi invigde den tillsammans med Emma, 
Winston, Axel, Elsa, Rasmus, Jonatan, 
Olof, Ivar, Alina, Ella, Elliot, Arvid, 
Emil, Nils, Theodor, Elias, Siri, Astrid, 
och Svea. Deras föräldrar var naturligtvis 
också där och säkert några vi inte hann 
ta namnet på när vi var för upptagna 
med att servera saft och för all del åka 
båt. På det hela taget en helt fantastisk 
invigning och en chans för alla barnen 
att bekanta sig lite med varandra. Även 
några seniora båtentusiaster kom för att 
småprata och fika och också där gick det 
åt en och annan bulle. Jungfrufärden är 
nu avklarad och sedan dess har det gått 
flera turer där man kunnat se en och 
annan pirat på däck och hört illtjut om 
hajar i sandlådan.

Text och bild Johan Olofsson  

trädgården

utrymme över

båtinvigning
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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 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
Staffan Claeson vice ordf Nilssonsberg 23 tel 0706-30 58 81
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:
Johnny Liljegren Nilssonsberg 9 tel 82 82 70
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 

HEMSIDA   www.korsbaret.se

SuNE GuSTAvSSONS 
BIlvERKSTAD Och TvÄTT 
Brunnsgatan 12, 413 12 Gbg 

Tel/Fax: 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

CAFÈ MONDO
Lejonet & Björnen

Mer än bara glass!
Lunch 11-14 Vardagar

Dagens rätt  65.- (avh. 60.-)
Baguette m. dricka/kaffe 35.-

Soppa · Sallader · Smörgåsar
Bakelser · Tårtor m.m

Öppettider: 11-19
Tel. 031-41 41 23

Välkomna!


