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Rökning på balkong
På förekommen anledning vill vi påpeka 
olämpligheten att röka på balkongen. Detta 
leder till att röken tränger in hos dina grannar.  
Vi har ventilationsluckor som inte skall stängas för att ventilationen 
i lägenheten skall fungera och de suger även in röken.

Nyligen överlåtna lägenheter
3 rum och kök på Nilssonsberg 4, Nb 14, Nb 18, 
Nb 20 och Nb 26.
4 rum och kök på Nilssonsberg 5.
5 rum och kök på Nilssonsberg 15.
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Föreningsstämma 24/4  sid 1
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Brand på Nilssonsberg  sid 2

HÅKANS RUTA
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Garage
Vi har löpande tillgång till parkeringsplatser för nyinflyttade. 
I dagsläget finns 13 st lediga platser.

Hyrd garageplats får inte överlåtas eller uthyras i andra hand 
och uppsägningstiden är 3 månader.

Andra ljudstörningar än reparationsbuller
Tänk på att inte föra höga ljud före kl. 08:00 och efter kl. 22:00. 
Exempel på ljud som kan störa grannar nattetid är tvättmaskiner i 
lägenheterna, överdrivet hög volym på radio- och TV-apparater, 
dammsugning och när vi slänger skräp i sopnedkastet (kom 
ihåg att alltid förpacka soporna ordentligt och att glas absolut 
inte får kastas ner i sopnedkastet).
Tala med grannen.
Ibland kan det bli för mycket höga ljud och störningar. Att 
grannar stör beror oftast på obetänksamhet och därför 
rekommenderar vi att du försöker prata med din granne. 
Oftast ger det snabbast och bäst resultat. Hjälper inte det, 
eller om du av någon anledning inte kan eller vill ringa på hos 
grannen, så kontakta fastighetsskötaren eller någon i styrelsen 
dagen efter. Om du inte klarar av oljudet så kan man kontakta 
Securitas Störningsjour som Brf Körsbäret har ett avtal med. 
De gör utryckningar mellan kl. 22:00 och 06:00. Om det enligt 
Securitas rapport har förekommit en störning kommer hyres-
gästen som orsakat denna att debiteras kostnaden på ca 1 500 kr. 
Om det i Securitas rapport inte framkommer att det har varit 
någon störning kommer den som gjorde anmälan att debiteras 
kostnaden.

Renovering av Nilssonsberg
Arbetet med att söka bygglov och projektering för att renovera 
Brf Körsbärets klimatskal har pågått för fullt under hela 
föregående år. Styrelsen har beslutat att via ett nyhetsbrev 
”Klimatskalet” delge alla medlemmar i vår bostadsrättsförening 
vad som är på gång framöver. Detta nyhetsbrev kommer att 
distribueras när något nytt finns att förmedla. Det första kommer 
någon vecka efter Körsbärsbladet. 
Det kommer även att placeras på vår hemsida där det också 
kommer att finnas en sida med ”Frågor och Svar” som enbart 
berör renoveringen. Läs denna sida först innan du kontaktar 
styrelsen då det är många som kommer att ha samma frågor, 
tack på förhand.

FÖRENINGSSTÄMMA (OBS! Ny lokal)

för bostadsrättsföreningen Körsbäret 19-21 äger rum
TISDAGEN DEN 24 APRIL 2018 KL 18.00
I HANDELSHÖGSKOLAN SAL Volvosalen, E, plan 4, se karta.

Kallelse kommer att anslås på 
anslagstavlorna i entréerna.

Kaffe och bulle kommer att 
serveras från 17.30.

Efter ordinarie årsstämma kommer 
informell frågestund att avhållas.

KÄRNANAKTIVITETER
Pubafton fredag 23 mars samt lördag 5 maj. 
Grillafton torsdag 31 maj
Ölprovning Ej fastställt datum.

STYRELSEN INFORMERAR
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ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND:

• brandvarnare
• ställ aldrig levande ljus nära något som kan fatta eld, 
 till exempel en gardin
• kom ihåg att släcka ljusen
• håll köksfläkten ren. Om fett samlas i filtret kan det fatta eld i 
 samband med brand på spisen
• se till att det finns luftcirkulation runt omkring teven
• töm inte askkoppen i soporna utan att först blöta innehållet
• lämna inte spisen när du lagar mat

Om det skulle börja brinna på spisen kan elden kvävas med ett lock eller en plåt. Stäng av spisen och låt kastrullen eller stekpannan 
svalna innan du flyttar på den. Matolja självantänder vid ca 200 grader. Använd aldrig vatten vid brand på spisen. Vill du se vad 
som händer om man häller vatten på brinnande olja finns det filmer på YouTube på nätet.

RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK 
Om olyckan mot förmodan skulle ske finns det en grundregel att följa - Rädda - Varna - Larma - Släck:

• rädda dig själv och andra i närheten
• varna andra som kan vara i fara
• larma räddningstjänsten genom att ringa 112
• släck branden om det är möjligt.

Du som är 67 år eller äldre kan få hjälp av Fixartjänst att montera brandvarnare eller byta batteri.
Kontaktuppgifter Majorna Linné: Telefon 031-365 86 06, E-postadress fixare@ml.goteborg.se
Till en låg kostnad kan du köpa brandvarnare, brandfilt och släckare, exempelvis på IKEA, Clas Ohlson, 
Kindstrands järnhandel på Järntorget eller på nätet.
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BRAND PÅ NILSSONSBERG
På kvällen före nyårsafton drabbades en av taklägenheterna på Nilssonsberg 20 av 
en brand. Ett elfel i kyl/frysen i köket gjorde att en brand bröt ut. Räddningstjänst, 
ambulans och polis var snabbt på plats och kunde släcka branden. Köket blev helt 
utbränt och lägenheten rökskadad. Brandmännen kunde vidare konstatera att elden 
inte spridit sig upp på vindsutrymmet ovanför. Lyckligtvis blev lägenhetsinnehava-
ren inte skadad utan kunde tas om hand av grannen över natten.

En bidragande orsak till att elden inte fick ett mycket allvarligare förlopp var lägenhets- 
innehavarens agerande. När denna insåg att elden inte kunde släckas utan hjälp, gick 
lägenhetsinnehavaren ut ur lägenheten och stängde ytterdörren, och via grannen larmade 
räddningstjänsten. Branden begränsades därför bara till lägenheten och köket.

Förening har kontaktat sitt försäkringsbolag och skadesanering. Lägenhetsinnehavaren 
har gjort det samma via sitt bolag. Nu vidtar sanering och ombyggnad.
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HÅKANS RUTA
Garagestädning

Vill påminna om att maskinell garagestädning sker 
onsdagen den 4 april. Man är då skyldig att flytta sitt 
fordon. Ev. kvarvarande bilar debiteras 500kr (år 2012) 
för manuell städning.

Barnvagnsrum

Inom Brf Körsbärets fastigheter finns tre barnvagnsrum. 
Samtliga finns i våningsplan fyra på följande platser: 
mellan uppgångarna 6 och 7, 16 och 17 samt 23 och 24.

I dessa rum ska ingenting annat än barnvagnar och 
kärror finnas. Barnvagnar och kärror eller leksaker får 
med andra ord inte ställas i trapphus, gångar eller i andra 
allmänna utrymmen. Nyckel till dessa rum kvitteras ut 
hos fastighetsskötaren mot en deposition på 250 kr.

Tillfällig besöksparkering

Tillfällig besöksparkering i vårt parkeringshus i mån 
av plats kan tillhandahållas för 100 kr/dygn. 
Din lägenhetstagg används för inpassering. 
Kontaktperson är Håkan.

ROSEN
Rosen går denna gång till Shahla Naseri för hjälp
med att troget dela ut Körsbärsbladet till 374 st 
lägenheter i vår förening.

Den bästa träningen utförs i en miljö där du helt kan släppa 
omvärlden och fokusera på ditt mål. Genom att skapa en mer 
dämpad atmosfär, både genom ljussättning och färgval vill vi 
ge dig som medlem på Grand Fitness förutsättningarna att 
kunna lämna stressen utanför våra dörrar.

Vår första klubb öppnade vi i Göteborg, precis vid korsningen 
mellan Övre Husargatan och Brunnsgatan. Klubben är ut-
rustad med det absolut bästa och senaste inom träning. Vårt 
breda utbud av maskiner som cross trainers, motionscyklar 
och löpband tillåter dig att träna på det sätt som du är mest 
bekväm med. Detta i kombination med en koncentrations-
anpassad miljö ger optimala förutsättningar för dig att nå dina 
träningsmål.

Välkommen in till oss på Övre Husargatan 4!

Som medlem på Grand Fitness så får du tillgång till vår fan-
tastiska klubb på Övre Husargatan och alla framtida klubbar 
vi öppnar i Göteborg. Du har också tillgång till alla Nordic 
Wellness klubbar i Göteborgsregionen. Detta ger dig maximal 
frihet att kunna planera din träning.

Som boende i Brf Körsbäret får du 15% rabatt på ordinariepriser.

Sedan 2004 har vi bedrivit e-handel genom webbshoppen 
Skistore.se. 2006 öppnade vi vår fysiska butik som 
numera ligger på Övre Husargatan 2 i Göteborg, där 
du även finner vår uthyrnings- och serviceavdelning.

Vi är en specialbutik inom MTB-världen och säljer 
över hela jordklotet. Förutom butik har vi även cykel-
verkstad samt uthyrning av cykelutrustning.

Plan 5 ca 08.00 - 10.00
Plan 4 ca 09.30 - 11.30
Plan 3 ca 11.00 - 12.30
Plan 2 ca 12.00 - 14.30
Plan 1 ca 07.30 - 08.00

"Burar städas ej invändigt"

OBS! 
Bilar får ej

vara parkerade på 
er parkeringsplats 
under denna tid! 

Gäller ej
"burar"

UTFORSKA ARKIVEN
Regeringen har beslutat att Riksarkivet skall bli gratis att forska 
i fr.o.m. 1 februari 2018.

En bra ingång för dig som vill börja släktforska på dina rötter.
I arkiven finns uppgifter om vem som har fötts och dött, gift 
sig, flyttat eller deltagit i husförhör. De har privata arkiv med 
dagböcker och brev, liksom officiella källor från civila och 
militära arkiv över hela landet. Det mest primära materialet 
för släktforskning når du även på Internet via Riksarkivets 
Digitala forskarsal. Se länk nedan för att läsa mer om vad som 
finns tillgängligt via nätet. 

www.riksarkivet.se
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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 Lindén, 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
Nevio Vidovic  Nilssonsberg 10  tel  0707-71 13 46

Valberedning:
Shahla Naseri Nilssonsberg 7 tel 0704-22 59 20
Gunilla Björnefeldt-Rex Nilssonsberg 14  tel 81 13 37
Kjell Englund Nilssonsberg 11 tel 68 52 03

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: 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. 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 70 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 31 maj  2018

www.redcross.se
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