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STYRELSEN INFORMERAR

STYRELSEN FÖR BRF KÖRSBÄRET HAR EN GEMENSAM EMAILADRESS

styrelsen@korsbaret.se

Föreningens ekonomi

Det har under året kommit många frågor om föreningens ekonomi 
och hur den påverkas av en turbulent omvärld. Vi vill därför ge 
beskrivning av läget och hur styrelsen jobbar med ekonomin.

Bakgrund

Styrelsens mål är att föreningen skall ha en långsiktigt stabil ekonomi vilket bl.a. innebär att plötsliga kraftiga hyreshöj-
ningar skall undvikas. Målet är att aldrig höja med mer än 3%.
Budgetarbetet börjar med en budget för nästkommande år, nu för 2023. När den är klar görs en prognos för de kommande 

5 åren, dvs t o m 2028. Som underlag har vi bl.a. underhållsplaner, bedömning av storleken på lån, ränteutveckling och kostnads-
ökningar. Vi får då en uppfattning om vilken avgiftsnivå som kan krävas om fem år vilket ger möjlighet att i god tid justera avgif-
terna. T ex började vi redan 2014 höja avgifterna för att klara klimatskalsprojektet på 120 mkr, trots att projektet inte påbörjades 
förrän 2018 och var klart 2021. Dessa prognoser har fungerat bra fram till i år, kriget i Ukraina ingick inte i våra planer.

För att minska ränterisken och därmed snabba hyreshöjningar har vi fördelat lånen med olika löptider. Lånen idag är, 40 mkr 
ränta 1.86 % med förfall 2029, 30 mkr ränta 0,97% förfall 2026, 30 mkr rörlig ränta cirka 2,9 %. 
Detta gör att det tar många år innan ränteuppgången helt slår igenom på vårt resultat. 
Vi har dessutom amorterat 5 mkr under 2022 och avser att amortera ytterligare kommande år, trots att hissprojektet pågår.
Att vi har solceller och kan producera en del av vår elförbrukning gör oss mindre känsliga för de elprishöjningar som 
skett.

Budget 2023

Avgifterna var oförändrade 2022 och vi hoppades då att kunna hålla dom oförändrade till 2026. Omvärlden ville annat. Även 
om läget för 2023 ser bra ut kommer kostnadsökningar och högre räntor så småningom att slå igenom även hos oss. 
Styrelsen har därför beslutat att höja avgifterna nästa år med 2%. Detta skall ses som en försiktighetsåtgärd för att undvika 
kraftiga höjningar i framtiden. I dessa ovissa tider är det svårt att göra prognoser men styrelsens ambition är fortsatt att inte be-
höva göra höjningar på mer än 2-3 % per år. Förhoppningsvis lägre än så. 
 
Parkeringsplatserna höjs med 25 kr per månad enligt tidigare beslut. 
 
Fr.o.m. våren 2023 kommer bredband ingå i avgiften. (Se sid 2).

Sven Jellbo 
Kassör
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Information i korthet

TV & Bredband ingår i avgiften!
Från och med 2023-02-14

Upphandling av TV & Bredband
Styrelsen har under 2022 genomfört en omfattande upp-
handling av TV- & Bredbands-leverantör. Efter utförlig 
granskning av samtliga offerter blev det Telia som vann 
upphandlingen. 

Vad innebär det för boende på Brf Körsbäret?
Fr.o.m den 14:e Februari 2023 kommer TV-kanaler samt bredband från Telia att ingå i föreningens avgift. 

Bredbandet kommer gå via fiber-uttaget (i hallen) och ha hastigheten 1000/1000 Mbit/s.

TV utbudet kommer vara Telias basutbud med möjlighet till uppgradering. I avtalet ingår även Telia TV-Streaming via Telias 
TV-app.

Vad händer med Tele2/ComHem?
I samband med upphandlingen av Telia som ny leverantör har föreningen sagt upp avtalet med Tele2/ComHem. Avtalet kom-
mer gälla till 31:a december 2023. Detta ger en överbryggnings-period på ca 10 månader då vi som bor i föreningen kan bli vana 
att använda Telias tjänster innan Tele2/ComHem:s tjänster avslutas.

Behöver jag säga upp något?
Har ni bredband via fiber-uttaget (Telia öppen fiber) i lägenheten så kommer det automatiskt sägas upp av Telia och bytas ut 
till bredbandet som ingår i vår avgift.

Har ni bredband via Tele2/ComHem (eller så kallade ”tre hål i väggen”) så rekommenderar vi er att säga upp det bredbandet 
med sluttid sista februari 2023.

Hjälp med installation
I samband med leverans av hårdvaran kommer Telia erbjuda föreningen hjälp med installation av hårdvaran (TV-box & Rou-
ter) för dem som behöver hjälp. Telia kommer under början av 2023 leverera TV-box samt Router till föreningen. 
Router och TV-Box lämnas kvar i lägenheten vid flytt.
Mer information om upphämtning av hårdvara och installations-hjälp kommer längre fram. 

På föreningens hemsida under FAQ (Frågor & Svar) kommer vi kontinuerligt lägga upp de frågeställningar 
som dyker upp under vägen.

Lekplatser 
 
Under 2023 kommer lekplatserna på innergår-
den att rustas upp och förbättras. 
Vi hoppas att detta ska uppskattas av våra yngre 
boende i föreningen och att detta ska bidra till 
mycket lek och skoj.
Vi tackar de medlemmar som har engagerat sig 
och lämnat förslag 
kring hur lekplatserna 
kan utformas och för-
bättras. 

Johanna Helm 
Styrelseledamot

Elavtal 

Föreningens elavtal löper med fast pris 
(ca. 0,33 kr/kWh) till 20230831.

Vad gäller föreningens solcellsanlägning köpte vi 
under mars - oktober 100 000 kWh el och sålde 
75 000 kWh el. 

Mer information om våra solceller och dess posi-
tiva inverkan på föreningens ekonomi kommer i 
nästa nummer av Körsbärsbladet.
 
Lars Östlund 
Ordförande
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Att tänka på
När ni köper ny spis köp med timer.
Vid byte av köksfläkt kontakta Andreas.

Vid akuta fel utom kontorstid eller 
vid fara för  
liv eller stora materiella skador, ring 
Securitas på  
031-80 14 50

PRIMÄR INFORMERAR

Andreas kontaktuppgifter 
finner du på sista sidan i 
bladet. 

KÄRNANAKTIVITETER 

Inloggning i kundportalen:

Medlemmar i Brf Körsbäret 19-21 kan logga in i föreningens 
kundportal med digitalt bankid på  
https://primar.realportal.nu 
 
Där har ni tillgång till era avier och kan se om de är be-
talda eller ej. Ni kan även få fram ett lägenhetsutdrag för er 
lägenhet som ni kan behöva visa på banken vid omläggning/
nyupptagande av lån. Ni bör också uppdatera era egna 
uppgifter som mailadress och telefonnummer då förening-
ens styrelse och fastighetsskötare/förvaltare kan behöva få 
kontakt med er.
Det går att ansöka om e-faktura genom er internetbank, 
anslut till KÖRSBÄRET 19-21. 
 
Lena Bengtsson
Avdelningschef Ekonomisk förvaltning
Primär

Seniorträffar fortsätter i Kärnanlokalen, den sista 
söndagen i varje månad med start i januari, till 
november klockan 14 till 16. Föreningen bjuder på 

kaffe och fikabröd. Föranmälan behövs ej. 
 
Väl mött!

Vinprovning och pubafton är inte bokat i skrivan-
de stund, håll koll på anslagstavlan vid 
fastighetsexpeditionen.

Under Andreas pappaledighet (1/7-2022 till 31/1-
2023) har Viktor Andersson tagit över fastighetssköt-
seln. Samma telefon och mail som Andreas. 

I dagsläget laddas 30st fordon i vårt garage.

Elbilsladdning

Bokning av Kärnanlokalen gör du på telefon 0704-22 59 20

Medhjälpare 
 
Vill du bidraga till Brf Körsbärets trivsel och kan 
tänka dig att jobba ideellt? 

Arbetet består i att hjälpa till med allt som berör uthyrning, 
aktiviteter med ölaftnar och vinprovning mm. 
Du har stora möjligheter 
att påverka verksamhe-
ten med egna förslag. 
 
Kontakta Shahla för mer 
info 0704-225920 gärna 
via sms så ringer hon 
upp dig.

Uppsamlingsplats för granarna 
vid Stena fastigheter när julen 
dansas ut.

https://primar.realportal.nu
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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 

Följ oss på Instagram och få 10% rabatt 
Khaleelcitysalong 

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 0704-56 20 24
Oliver Lendowski, vice ordf Nilssonsberg 11 tel 0732-52 24 84
Lennart Sjöstedt, sekreterare Nilssonsberg 20 tel 031-41 47 12
Sven Jellbo, kassör Nilssonsberg 24 tel 0705-29 98 24 
Johanna Helm, ledamot Nilssonsberg 14 tel 0721-69 26 15
Suppleant: 
Daniela Fagernäs Nilssonsberg 2 tel 0705-44 98 42

Valberedning:
Mikael Hultin, sammankallande Nilssonsberg 10  
Martin Toresson Nilssonsberg 19 
E-mail: valberedningen@korsbaret.se  

Redaktör och grafisk design
Tommy Holmquist Nilssonsberg 13  
korsbarsbladet@korsbaret.se
Bokning av Kärnanlokalen gör du på telefon 0704-22 59 20 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÖRSBÄRET 19–21
Ansvarig utgivare för Körsbärsbladet: Lars Östlund

Fastighetsskötare:
Andreas Lindgren, tel 0707-360036, mail: andreas@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 Novo Fastighet & Förvaltning AB 
Kungsladugårdsgatan 3, 414 69 Göteborg 

Kontaktman:  
Håkan Lindgren, tel. 0704-918302,  
mail, hakan.novofastighet@gmail.com
Håkan träffas onsd. 09 - 09.30 på 
fastighetsexpeditionen.

Parkeringsärenden: 
Robin Iholin tel. 031-709 10 71, robin.iholin@primar.se
 
Ekonomisk förvaltning och överlåtelser: 
Lena Bengtsson tel. 031-709 10 15, lena.bengtsson@primar.se 
Primär, Gårdavägen 1, 412 50 Göteborg

www.korsbaret.se
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Grand Fitness har 15% rabatt för oss i Brf 
Körsbäret. Avgiften dras via autogiro per 
månad. 
Du vet väl att du kan pausa ditt med-
lemsskap. 

Du kan provträna en vecka gratis.

styrelsen@korsbaret.se
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