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STYRELSEN INFORMERAR

 
INGLASNING BALKONGER 
Ny tidplan för inglasning av balkonger. 
På grund av materialbrist kommer inglasningen att börja 
tidigast i november 2021. 
Antalet intresserade medlemmar är nu över 90 stycken.
Som vi tidigare nämnt kommer montering av eluttag och 
belysning att erbjudas i samband med inglasningen, debite-
ras i så fall den boende.

AVGIFT INFÖRD FÖR ANDRAHANDSUPPLÅTELSE ENLIGT 4§ FÖRENINGSSTADGAN 

En medlem som hyr ut sin bostad i andra hand från och med 1 april 2021 ska betala en avgift till föreningen för andrahandsupplå-
telse. Avgiften uppgår årligen till 10 % av prisbasbeloppet.

ALLA VÅRA P-PLATSER 240 st KOMMER ATT FÅ ELLADDNING

Följande prismodell gäller: 

• Uppstartsavgift 0 kronor
• Bindningstid minst 6 månader 
• Uppsägningstid 3 månader
• Kilowattpris 3 kronor per kilowatt/timme (tillsvidarepris, ändras om elmarknadspris ändras)
• Månadsavgift 100 kronor per månad
• Effekt i eluttag 11 kilowatt (för närvarande, i mån av tillgång till el) 
Färdigställes mellan oktober 2021 till januari 2022. 

Elsparkcyklar får ej parkeras på gården.

KÄRNAN LOKALEN ÄR NU ÅTER BOKNINGS-
BAR FÖR MEDLEMMAR I BRF KÖRSBÄRET

Enligt folkhälsomyndigheten:

”Det är tillåtet för uthyrare att hyra ut en lokal för en 
privat sammankomst, till exempel en fest, för upp till 50 
personer. Men fortfarande gäller att besökarna behöver 
följa de allmänna råden och rekommendationerna som 
att hålla avstånd och stanna hemma vid symtom.”

Då det inkommit många klagomål från boende på 
höga ljud och hög musik vid uthyrning ser vi alvarligt 
på dessa störningar. Lokalen är belägen i ett bostads-
hus med lägenheter rakt ovanför vilket kräver hänsyn 
och förståelse.

STYRELSEN FÖR BRF KÖRSBÄRET HAR NU EN GEMENSAM EMAILADRESS

styrelsen@korsbaret.se

Nu lär det vara lättare att hitta till Nilssonsberg.

mailto:styrelsen%40korsbaret.se?subject=
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INFORMATION FRÅN FASTIGHETSFÖRVALTAREN
Ombyggnad /renovering av lägenhet 

För att minimera att fel kan uppstå vid renovering/ombyggnad, skall anmälan göras till hakan.novofastighet@gmail.com 
om nedanstående moment skall utföras i er lägenhet. 
• Renovera/bygga om badrummet eller gästtoaletten.  
• Sätta upp eller ta ned väggar.
• Göra ingrepp i betongkonstruktionen (väggar/golv)
• Montera köksfläkt/fläktkåpa.
• Göra ingrepp i ventilationen.

När anmälan kommit in, sänder vi ut ett mail till er med ett regelverk som skall skrivas under och lämnas in på fastighetsex-
peditionen eller skannas in och mailas tillbaka.

När ni uppfyllt dessa moment kan arbetena startas.

OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) 

Just nu utför vi en kontroll av ventilationen, alla lägenheter skall besökas, där skall ventilationsrören rengöras, ventilations-
donen och köksfläkten injusteras så rätt luftmängd passerar i er lägenhet och ett behagligt boendeklimat uppnås.

De flesta fel och brister som entreprenören upptäcker vid denna kontroll är:
• Felaktig fläkt/fläktkåpa monterad.
• Felaktigt monterat frånluftsdon i badrum/gästtoalett.
• Ingen överluft vid dörrar till badrum/gästtoalett. (för lite luft kan passera dörren/karmen )

Om ni inte har någon som kan åtgärda eventuella fel och brister, kan OVK entreprenören (Servent Ventilation) anlitas.

Servent Ventilation debiterar Brf Körsbäret för dessa åtgärder, som i sin tur debiterar vidare till lägenhetsinnehavaren.

BILPOOLFÖRETAG PÅ NILSSONSBERG      FÖRETAGENS EGEN TEXT

KINTO Share ger dig frihet till att välja mellan en 
lång rad bilar – helt utan driftskostnader. Största 
delen av bilarna är dessutom elhybrid och du kan 

välja en bil som passar just dig och dina behov oavsett om 
det är en weekendtrip eller viktigt möte. KINTO Share låter 
dig bestämma när du vill hämta och lämna din bil. Två bilar 
är placerade på Övre Husargatan längs Nilssonsbergs fasad. 
KINTO Share jobbar med att minska antalet stillastående 
bilar i samhället. Delade bilar minskar behovet av att äga bil, 
En enda välfungerande delningstjänst tar bort 5-20 privat-
ägda bilar från stadens gator. På så sätt kan vi bygga en mer 
hållbar stad och en hållbar framtid.  
https://www.kinto-mobility.se

M Volvo Car Mobility vill inspirera till en mer medveten 
användning av bilar i städer. Allt från bokning till betal-
ning av resan sker i M-appen där kombinationen av 

intuitiv design och intelligent teknologi gör det snabbt och smidigt 
att boka en bil när du behöver den. Med M ingår alltid bränsle, 
trängselskatt, försäkring och support dygnet runt. Sex bilar är pla-
cerade på markerade platser i garageinforten på Nilssonsberg. 
När varje bil utnyttjas av fler människor frigör man ytor som kan 
användas till annat än parkeringsplatser. M tar även ett stort kliv 
mot en mer hållbar framtid genom att enbart ha elbilar och ladd-
hybrider i sin flotta från 2022. 
https://m.co

mailto:hakan.novofastighet%40gmail.com?subject=
https://www.kinto-mobility.se
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ANDREAS RUTA

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

PRIMÄR INFORMERAR

Andreas kontaktuppgifter 
finner du på sista sidan i 
bladet. 

FÖR VEM ÖPPNAR DU PORTEN? 

Garagestädning 
Onsdag 6 oktober. 
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

OBS 
Bilar får ej vara 
parkerade på er 

parkeringsplats under 
denna tid! 

Gäller ej "burar"

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 betalda 
eller ej. Ni kan även få fram ett lägenhetsutdrag för er lägen-
het som ni kan behöva till banken vid omläggning/nyupp-
tagande av lån. Ni bör också uppdatera era egna uppgifter 
som mailadress och telefonnummer då föreningens styrelse 
och fastighetsskötare/förvaltare kan behöva få kontakt 
med er.

Lena Bengtsson
Avdelningschef Ekonomisk förvaltning
Primär

Bedrägerierna ökar 

Polisens nationella statistik visar att så kallade befogenhetsbedrägerier, där telefonbedrägerier ingår, ökade med 29 procent  
förra året jämfört med året innan. Äldre personer är överrepresenterade: mer än 80 procent av de drabbade är 70 år eller 
äldre.

Med befogenhetsbedrägerier menas att personerna utger sig för att vara exempelvis banktjänstemän eller arbeta för polisen och 
vilseleda den kontaktade att lämna ut koder till bankdosa, mobilt bank-id och liknande.
I de fall där bedrägerierna fullbordas blir många av med sina livsbesparingar och det är inte ovanligt att känna djup skam över att 
inte ha förstått sig bli manipulerad.
Bedragarna använder sig av telefon, men även av uppföljande hembesök. Exempelvis kan de utge sig för att vara fastighetsskötare 
eller representant för föreningen som ska genomföra någon typ av kontroll i bostaden. För att verka trovärdig kan bedragaren vara 
klädd i arbetskläder och ha passande utrustning. Väl inne i bostaden kommer bedragaren över den drabbades bankkort, pin-kod 
och andra värdesaker.
Styrelsen informerar härmed om att vi genom förvaltare eller entreprenör aldrig gör oanmälda besök, utan att dessa alltid 
aviseras i förväg.
Entreprenörer och hantverkare som föreningen anlitar skall identifiera sig vid besök.
Hjälp till att skydda din granne!
Öppna inte portlåset för okända personer.
Se till att porten går igen efter dig så att obehöriga inte kan komma in.
Prata gärna med okända som vill komma in eller som vistas i trapphuset.
Var nyfiken och fråga till exempel ”vem ska du hälsa på?”. Då märker du lättare vad personen har för avsikter. 
 
Om något händer: Ring 112 – vid pågående brott.

 
ÅTERSTÄLLNING AV GÅRDEN 
 
Entreprenaden som lagt beslag på en stor del av gården 
är på väg att avslutas. Återställning av gemensamma ytor 
och rabatter förväntas ske de närmsta veckorna. Entrepre-
nören ombesörjer att I-balkarna där bodarna stått svetsas 
isär i närtid och marken återställas. Det har tydligen varit 
problem för entreprenören att få tag i rätt folk. Någon con-
tainer kan bli kvar lite längre. 
Som man säger nu för tiden "håll i och håll ut" snart blir 
det bättre.

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 
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.

styrelsen@korsbaret.se
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