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Sammandrag av årsstämman

Årsstämman (59 deltagare) som i år glädjande var ”analog” förlöpte utan missöden. Mycket tack vare under ledning av föreningens 
”gamla” förvaltare Magnus Nordin som hade uppdraget som ordförande för årsstämman. Årsredovisning som godkändes visar 

på en fortsatt god ekonomi i föreningen. Två nya styrelsemedlemmar valdes in. Johanna Helm som ordinarie styrelsemedlem och 
Daniela Fagernäs som suppleant och föreningen hälsar båda välkomna. Samtidigt avtackades också Staffan Claeson, Johan Olofsson 
och Oskar Götestam för ett fint arbete i styrelsen. Vidare beslutade stämman att bifalla två inlämnade motioner.

Som sig brukar avslutades årsmötet med en frågestund. Några frågor i urval som styrelsen svarade på och kommer att se över.
• Kärnanlokalen kunde fungera som ”senior” träffpunkt under dagtid någon gång i månaden. Genomförs.
• Skyddsrum finns inte inom Nilssonsberg. MSB har information på sin hemsida om tillgängliga skyddsrum i närområdet.
• Kompostering av matavfall finns inte plats att hantera inom Nilssonberg. Hanteringen ligger på kommunen.
• Nyckelhantering och eventuell ledsagare vid entreprenörsbesök i lägenheter. Ingen lösning i dagsläget.
• Nytt cykelrum mot Övre Husargatan. Kommer att öppnas efter målning och ny inredning.
• Avstängning av ventilationen vid exempelvis brand i närheten kommer att åtgärdas. 
 Komplettering av styrsystem för att manuellt kunna stänga frånluftsfläktarna vid ex. brand eller annan fara i närområdet.
• En andra etapp av erbjudande av inglasning är på gång. Kommer till hösten.
• Persienner saknas i tvättstugan på NB 21. Kommer att åtgärdas. 
 
 Lars Östlund
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KÖRSBÄRSBLADET
PÅ GÅNG I FÖRENINGEN

Martin Toresson & Mikael Hultin
Valberedningen, BRF Körsbäret
E-mail: valberedningen@korsbaret.se

Nya hissar

De nya hisskorgarna skall utformas som följer:  

Ledordet skall vara ”ombonat” och som andas ”70-tal”.
D.v.s. hisskorgen skall appellera till de ”gamla” hisskorgarnas utryck och känsla.

Material och färg skall undvika att ge ett alltför ”sterilt” utseende.
Speglar på minst två sidor nödvändigtvis inte ända ner till golv.
LED-spottar i taket.
Frontfärg (och ut mot trappa) anpassa till hissens design (och framtida kulörval i typ  

  källarkorridorer).
Samtliga hisskorgar skall vara lika.
Hisskorgarna skall uppfylla dagens lagar och regler. 

  Klart vecka 38 fram t.o.m. Nilssonsberg 12, sedan följer resterande hissar Nb 13 till 26.
 
     

                  Arkitektens förslag utefter styrelsens synpunkter

I samarbete med el-sparkcykel-bolagen har styrelsen påbörjat geofencing av vår 
innegård. Geofencing innebär att man med hjälp av sparkcykelns aktiva geo-

grafiska positionering kan bestämma var sparkcyklar får och inte får parkeras. 
Parkeringsytorna syns i respektive applikation, se bild för exempel. 

Detta görs då vi har haft problem med att sparkcyklarna blockerade entréer och 
vägar på vår innegård. Genom geofencing kan vi få ordning på sparkcyklarna 
utan att hämma e-mobilitet och teknikutveckling. 
 
Oliver Lendowski

Geofencing

Nya valberedningen

Mitt namn är Daniela Fagernäs och är 
ny i styrelsen men ändå ganska gammal 
i föreningen. Har bott här på 2:an sedan 
1999.  Jag jobbar med grafisk form och 
kommunikation. Som person är jag ofta 
positiv, intresserad och engagerad och 
har lång erfarenhet av styrelsearbete i 

både stora och små former. Det finns redan mycket viktig 
kompetens i styrelsen men jag kan kanske bidra med andra 
perspektiv och kommunikation. I övrigt så brinner jag bl a 
för inkludering och boendemiljö.

Mitt namn är Johanna Helm och jag är ny 
ledamot i Brf Körsbäret. Jag är examinerad 
fastighetsförvaltare och arbetar som förval-
tare på Riksbyggen. Tidigare har jag även 
förvaltat kontors-, industri- och sjukhus-
fastigheter. Jag hoppas på att min kunskap 
inom fastigheter kan bidra till en fortsatt 

bra förening samt löpande förbättra ytterligare. Tveka 
inte att höra av er om ni har några frågor eller idéer kring 
fastigheten. 

Presentation av nya medlemmar i styrelsen för Brf Körsbäret

Vi vill tacka de som avgått ur styrelsen och önska 
dem lycka till i sin fortsatta verksamhet! 

 
Staffan Claeson efter 15 år i styrelsen. 

Johan Olofsson efter 10 i styrelsen. 
Oskar Götestam efter 4 år i styrelsen.
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ANDREAS RUTA FASTIGHETSSKÖTARE

 
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

Enligt önskemål från årsstämman startar vi med 
seniorträffar i Kärnanlokalen, den sista torsdagen 

i varje månad med start i juni, till november klockan 13 
till 15. Föreningen bjuder på kaffe och fikabröd. För att 
planera fikat behövs föranmälan till Shahla 0704-225920, 
gärna sms.

Pubafton kommer att arrangeras under hösten.

Under Andreas pappaledighet (1/7-2022 till 31/1-
2023) kommer Viktor Andersson att ta över fastig-
hetsskötseln. Samma telefon och mail som Andreas. 

 
Självklart får inga djur förorena lekplatser, plantering-

ar eller andra platser inom gårdarna. 

Så vi ber er att rasta era djur utanför bostadsområdet 

för allas trevnad. Styrelsen

2-årsbesiktning av A-huset (NB 1 - 12) är genomförd och de 
besiktningsanmärkningar som framkom håller på att åtgär-
das. Besiktning av B-huset (NB 13 – 18) kommer att ske med 
preliminär start i september 2022. Styrelsen återkommer med 
mer information om tider efter sommaren.

Fönsterbesiktning

Ada Trädgård ber oss att in
te plantera 

egna växter i p
lanteringarna på gården!

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 i mindre omfattning?
Arbetet består i att lämna ut nyckel till Kärnanlokalen vid 
uthyrning när Shahla är bortrest (september till december 
2022). Vill du engage-
ra dig mer i verksam-
heten så finns möjlig-
het till det. Kontakta 
Shahla för mer info 
0704-225920 gärna via 
sms så ringer hon upp 
dig.

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 0733-89 63 64
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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