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STYRELSEN INFORMERAR

Norra Annedalsgaragets Ekonomiska förening som består av Brf Körsbäret, Stena fastigheter och Bygg Göta har ansökt om 
bidrag för att installera elbilsladdare i garaget. Bidraget som beviljas av Naturvårsdverket har godkänts. Nu pågår ett arbete 
att få fram ett erbjudande till de som har garageplatser.

Laddplatser

En riktigt trevlig sommar 
      önskar styrelsen

Tomträttsavgifter berör EJ oss 
 
Det har i pressen framkommit att 
tomträttsavgifter för fastighetsmark ska 
höjas kraftigt och att detta skulle påverka 
månadsavgifterna. Vad gäller Brf Körs-
bäret så är denna mark som fastigheten 
ligger på friköpt och omfattas alltså inte 
av denna tänkta avgiftshöjning.

Utökad biluthyrning 
 
Biluthyrningsföretaget M som i dag har 
en station i Nilssonsbergs garageinfart 
kommer att expandera sin verksamhet hos 
oss. Det blir en M-Star station med sex 
bilar samlade i garageinfarten. De kom-
mer att stå parkerade innanför en turkos 
linje. Dessa platser kommer inte längre 
att kunna användas med p-automaten. 
Stationen beräknas vara klar 1 juli.

Ny hyresgäst 
 
I Rödakorsets tidigare lokal kommer 
företaget Gastrolink AB att flytta in ca 
1 oktober 2021. Gastrolink AB är ett be-
mannings- och rekryteringsföretag som 
hyr ut restaurangpersonal. Man kommer 
även att hålla matlagningskurser och 
erbjuda catering.

Balkonginglasning 
 
Det har inkommit minst 60 intresseanmälningar om balkonginglasning. Vilket är tillräckligt för att erbjudandet skall gälla. 
Beräknad start är i början av september i år. Inglasningen sker i samma ordning som tidigare entreprenadarbeten med början i A-
huset Nilssonsberg 1 till 12 därefter Nb 13 till 18 och Nb 19 till 26. 

I samband med att arbetet startas upp kommer de boende få frågan om man vill ha indraget eluttag och belysning till balkongen. 
Det kommer då även att monteras jordfelsbrytare (ett krav) samtidigt om det inte redan finns i bostaden. Den boende debiteras för 
dessa kostnader. Mer info kommer i samband med ett skriftligt erbjudande, närmare installationen av inglasningen.

Ny förvaltare och fastighetsskötae från 1 juli 
 
Som tidigare meddelats kommer Håkan Lindgren att ta över 
efter Magnus Nordin som förvaltare för Brf Körsbäret. Andreas 
Lindgren kommer samtidigt att ta över ansvaret som fastighets-
skötare för Brf Körsbäret. Kontaktuppgifter finner du på sista 
sidan i detta blad.

 
Bouppteckning efter dödsbo 
 
Vid dödsbo behöver föreningen få kopia av boupp-
teckning efter att den registrerats hos Skatteverket. På 
så vis får föreningen kännedom om händelsen och kan 
överföra lägenheten på rätt ägare. Om icke medlem 
ärver lägenheten behöver handlingen även komplet-
teras med en ansökan om medlemskap på föreningens 
särskilda blankett för ändamålet (kommer att finnas 
på föreningens hemsida). Observera att dödsboet är 
säljare och arvtagare köpare. Överlåtelsen sker utan 
skattekonsekvens då arvtagaren emottar lägenheten 
med ursprunglig köpeskilling. 

Lena Bengtsson
Avdelningschef Ekonomisk förvaltning Primär



KÖRSBÄRSBLADET

FÖRENINGSSTÄMMA
Sammandrag av föreningsstämman

Föreningsstämman som även i år tyvärr var digital förlöpte bra. Årsredovisning som godkändes visar på en god ekonomi 
i föreningen. En ny styrelsemedlem valdes in. Hans namn är Oliver Lendowski och föreningen hälsar honom välkom-
men. Stämman tog också ett beslut att sälja en förrådsyta till en föreningsmedlem. 

Vad gäller digitala årsmöten så hoppas styrelsen att det var sista gången vi behöver genomföra detta. Styrelsen saknar natur-
ligtvis det personliga mötet med medlemmarna och att höra åsikterna som kommer fram vid stämman. Det är viktigt för 
demokratin att medlemmarna får komma till tals.

Föreningens ekonomi under 2020 var i linje med styrelsens långtidsplan. Resultat efter poster till/från fond för framtida 
underhåll uppgick till 2,7 mkr (2019 var det 2,9 mkr). Vid nästa bokslut, för 2021, kommer avskrivningar för klimatskalpro-
jektet att starta. Dessa beräknas belasta resultatet med 2,0–2,5 mkr årligen. I vår ekonomiska långtidsplan började vi redan 
2014 ta höjd för detta och som tidigare meddelats bedömer styrelsen att avgiftshöjningarna 2022–2025 kan begränsas till 1 % 
årligen. 

Presentation av ny suppleant i styrelsen

Oliver Lendowski är 31 år gammal och nybliven pappa. Flyttade in till föreningen tillsammans med sin fru Caroline i januari 
2021. 

Har en bakgrund som byggnadsingenjör med magister inom teknisk projektledning och affärsut-
veckling. Har jobbat inom fastighetsbranschen senaste sju åren och jobbar för närvarande som pro-
jektledare inom fastighetsutveckling på ett fastighetsbolag som bedriver verksamhet inom centrala 
delarna av Göteborg och Stockholm.

Han hoppas på att kunna bidra till att föreningen fortsätter att förvaltas med fokus på långsiktig-
het och värnande om medlemmarnas intressen. Brinner för mobilitetstjänster samt trivsel på våra 
innegårdar.
 

Brf Körsbärets valberedning har en ny sammansättning enligt nedan 

Daniela Fagernäs, sammankallande
Marianne Thimfors
Mikael Hultin 
 
valberedningen@korsbaret.se

Som styrelsen nämnt tidigare så ska vår förvaltare Magnus Nordin avsluta sitt uppdrag för vår förening Brf Körsbäret 
och Norra Annedalsgaraget och övergå helt till egen verksamhet.
Magnus har under sin tid hos oss betytt väldigt mycket för föreningens goda renommé som en mycket välskött Brf. 

Under åren har han bidragit med ett stort engagemang och erfarenhet. Styrelsen önskar honom all lycka i fortsättningen. 
Magnus avslutar sitt formella uppdrag den 1/7 men kommer att bistå vår nya förvaltare ett litet tag till. 

Håkan Lindgren som styrelsen utsett som ny teknisk förvaltare för Brf Körsbäret har under ett antal veckor gått sida vid sida 
med Magnus för att överlämningen skall gå så smärtfritt som möjligt. Håkan som med den äran fungerat som föreningens 
fastighetsskötare och som vi känner som en oerhört kompetent, glad och hjälpsam person önskar vi naturligtvis välkommen i 
sin nya roll.

Skanna QR-koden så kommer du 
direkt till valberedningens mailadress.

mailto:valberedningen%40korsbaret.se?subject=
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ANDREAS RUTA
Ny fastighetsskötare 
Från halvårsskiftet kommer Andreas Lindgren att ta 
över fastighetsskötseln. Han har varit med oss ett par år. 
De flesta känner nog igen honom då han backat upp när  
Håkan har haft semester eller behövt hjälp. 
 
Låna slagborrmaskin 
Finns möjlighet att låna slagborrmaskin av bra kvalitet 
vid behov. 
 
Att tänka på
När ni köper ny spis köp med timer.
Vid byte av köksfläkt kontakta Andreas.

Lediga P-platser
Det finns lediga parkeringsplatser för bilar och mc i 
garaget.

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

VÄGGMÅLNING

Som en del av stadens 400-årsjubileum samarbetar Göte-
borg & Co med gatukonstorganisationen Artscape. Som 
är en av världens ledande aktörer inom gatukonst och 
arbetar för att inspirera och göra konst tillgängligt för alla.

En muralmålning har skapats på fasaden till BRF Skansens Pärla. 
Projektet är en av flera muralmålningar runtom i staden och ska-
pas som en del av stadens 400-årsjubileum.

Det genomgående temat 
för projektet är att Arts-
cape valt att arbeta med 
konstnärer från Göteborgs 
partnerstäder och vänor-
ter. I valet av konstnär till 
Skanstorget har de valt att 
arbeta med fransmannen 
Kalouf, som represente-
rar partnerstaden Lyon. 
Kalouf är en världsstjärna 
inom konstformen och gör 
fantastiska målningar med 
sprayfärg. Kalouf har tagit 
inspiration från Göteborgs 
stadsvapen - Lejonet. Som 
även är Lyons stadsvapen.Andreas tar över från 1 juli 

fram till dess är det Håkan 
du skall kontakta. 
0704 918302. 
Andreas kontaktuppgifter 
finner du på sista sidan i 
bladet. 

BRF KÖRSBÄRETS STYRELSE 

Lars Östlund 
Ordförande 
Styrelsemedlem 
sedan 2007

Staffan Claeson 
Vice ordförande 
Styrelsemedlem 
sedan 2007

Lennart Sjöstedt 
Sekreterare 
Styrelsemedlem 
sedan 2005

Sven Jellbo 
Kassör 
Styrelsemedlem 
sedan 1996

Oliver Lendowski 
Suppleant 
Styrelsemedlem 
sedan 2021

Johan Olofsson 
Webb 
Styrelsemedlem 
sedan 2012

Oskar Götestam 
Mobilitet 
Styrelsemedlem 
sedan 2018

KÖRSBÄRSBLADET
Tommy Holmquist 
Redaktör & grafisk design 
Sedan 2014
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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 0704-56 20 24
Staffan Claeson vice ordf Nilssonsberg 23 tel 0707-50 81 29
Lennart Sjöstedt, sekreterare Nilssonsberg 20 tel 031-41 47 12
Sven Jellbo, kassör Nilssonsberg 24 tel 0705-29 98 24
Oskar Götestam, ledamot Nilssonsberg 26 tel 0703-67 38 73
Johan Olofsson, ledamot Nilssonsberg 18 tel 0708-99 63 87
Suppleanter:
Oliver Lendowski  Nilssonsberg 11 tel 0732-52 24 84

Valberedning:
Daniela Fagernäs sammankallande Nilssonsberg 2 tel 0705-44 98 42
Marianne Thimfors Nilssonsberg 2  tel 031-82 69 19
Mikael Hultin Nilssonsberg 10 tel 0730-96 73 73
valberedningen@korsbaret.se

Redaktör och grafisk design
Tommy Holmquist Nilssonsberg 13 tel 0705-61 00 87 
korsbarsbladet@korsbaret.se
Bokning av Kärnanlokalen gör du på telefon 0727-49 26 47 

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. 09.00 - 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.
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