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Skistore.se
2004 startade vi skistore.se och nu på senare år även mtbstore.
se. Mtbstore är ju inte lika stor del av verksamheten idag men 
målet är att det ska bli. 
     Vi har växt ur den lokal vi nu flyttar från och här kan vi 
endast ha en verksamhet igång samtidigt. Nu när vi driver både 
skistore.se och mtbstore.se behöver vi mer yta för att kunna 
hålla öppet båda året runt. I den nya lokalen hos er kommer vi 
kunna displaya både cykel och skidor året runt samt ha verkstä-
der för båda öppna året runt.
    Vi startade 2004 med e-handel och har sedan dess flyttat 
runt först på Kastellgatan till Skanstorget (nuvarande) och nu 
till er på Körsbäret. De första 2 åren bedrev vi endast e-handel 

Nordic Wellness
Vi startade med tomma händer 1997 i en liten och sliten  
källarlokal på Backaplan i Göteborg. Här har vi under spar-
tanska förhållanden arbetat oss upp från grunden till det som 
idag är Nordic Wellness, en av Sveriges största och starkaste  
träningskedjor med över 142 klubbar.
      Det vi har lärt oss längs vägen är att man kommer 
långt om man är beredd att svettas för det. Att hårt 
arbete ger resultat är något som också speglar vårt 
dagliga arbete och vår syn på hur man når sina mål. 
Därför lägger vi mer kraft än andra på att utbilda och 
stärka vår personal, utveckla våra träningsformer, upp-
gradera våra maskiner och knyta de bästa instruktörerna och 
personliga tränarna till oss.
       Det har aldrig varit vår grej att stå still eller sätta oss 
nöjda. Det ligger i vår natur att utmana och hela tiden röra oss 
framåt. Därför scannar vi dagligen marknaden för att upptäcka 
nya trender, träningsformer, produkter, branscher och samar-
betspartners som kan vara till fördel för våra medlemmar. Vår 
flexibilitet och vårt snabba fotarbete gör att vi vinner ny mark 
och ställs inför nya möjligheter varje dag. Vi ser det som var 
mans och kvinnas rätt att få röra på sig och förbättra sin hälsa. 
Kan vi bidra till det genom bredare utbud, fler lokala klubbar 
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och humana priser är ingen gladare än vi.
En av de viktigaste drivkrafterna bakom ett aktivt och friskt liv är 
inspirerande och rolig motion. Motivationen är helt avgörande 
för att man ska kunna träna kontinuerligt och långsiktigt. Vi 

tror därför på hållbar träning och skruvar jämt på nya 
lösningar för att göra våra lokaler, maskiner och pass 
ännu mer tilltalande
Bakom våra framgångar ligger det många år av blod, 
svett och tårar. Även om vi har blivit en av de största 

träningskedjorna så har alla våra klubbar samma mål-
bild – vi ska fortsätta att vara folkets bästa alternativ 

inom träning och hälsa
    Exempel på medlemskap: Student 299 kr/mån och senior  
229 kr/mån.
Välkommen in för att provträna på någon av våra klubbar 
helt kostnadsfritt i en vecka. Vi planerar 
att öppna på Övre Husargatan i maj, 
så fort lokalen är iordningställd.
 

vartefter butiken har tagit större del av omsättningen. Fram till 
i år har omsättningen varit 50/50 mellan butik/internet men nu 
börjar butiken gå om internetförsäljningen.
      Vi är en specialbutik inom skid- & MTB-världen och ser 
oss som en av de främsta butikerna inom detta i världen. Vi 
säljer över hela jordklotet. Förutom butik har vi även skid- och 
cykelverkstad samt uthyrning av både skid- & cykelutrustning. 
Johan Storm och Fredrik Haga är grundarna och jobbar än idag 
i butiken. Grundarnas största intressen är skidor och cykling 
och efter många års boende i Alperna beslöt de sig för att starta 
butik hemma i Sverige/Göteborg inom detta. Idag jobbar 6 per-
soner heltid och ungefär lika många på timbasis.
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Sophantering i 70 km/tim
Vi är lyckligt lottade i Annedal som får behålla våra  
befintliga sopnedkast, det ger oss en hög servicegrad. Ca 3000 
hushåll slänger hushållssopor i sopsugssystemet. 

I sopnedkastet får man slänga avfall som inte källsorteras 
och som får plats i en vanlig plastpåse. Man får däremot 
inte slänga saker som kan fastna eller förstöra i rörböjar och  
ventiler, tex långa föremål som damsugarrör, hockeyklubbor, 
pizzakartonger, frigolit, wellpapp, stekpannor eller framför allt 
inte glas, som när det går sönder blästrar insidan på rören. 
Detsamma gäller mattor eller tidningar i buntar som även  
det orsakar stopp i rören med kostsamma utryckningar av 
jourpersonal som följd.

Större föremål som möbler, vitvaror och byggavfall tex  
kakel lämnar du på Återvinningscentralen A Odhnersgatan,  
Högsbo.

FÖRENINGSSTÄMMA
För bostadsrättsföreningen Körsbäret 19-21 äger rum
TISDAGEN DEN 25 APRIL 2017 KL 18.00
I HANDELSHÖGSKOLAN SAL D33.

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.

Bygginfo
Kommande stora arbeten inom Bostadsrättsföreningen.
Styrelsen håller just nu på att projektera underlag för  
upphandling av renovering av klimatskalet (utsida hus).

Detta innebär:
- Fönsterbyte inkl. nya tilluftsventiler till lägenheterna.
- Byte av all plåt på tak såsom fasad plan 10, krönplåtar, takplåt,       
  balkongräcken plan 10, plåtbassänger plan 10 inåt gård mm.
- Tegelfasad renovering och hydrofobering (tätning av fasad).

Förmodligen kommer arbete att starta våren 2018 i C-huset då  
vi har mest problem med taket där. Innan arbetet går igång 
kommer vi att ställa ut ett fönster med tilluftsventil så att alla 
boende kan komma och titta på detta. Informationsmöte  
kommer även att hållas kring denna entreprenad.

Följ Körsbärsbladet så kommer vi att uppdatera denna ruta  
inför vare nytt nummer med vad som händer. 

Våtrumsbesiktning och överlåtelsebesiktning 
Styrelsen har låtit besiktiga alla våtrum och vatteninstallationer 
i alla lägenheter för att få en bild av den tekniska statusen inför 
stamrenovering 2025.

Alla boende får ta del av besiktningsprotokollet för sin lägenhet.
Styrelsen ”tvingar” ingen att vidta några åtgärder till följd av 
protokollet. Protokollet skall ses som en hjälp för er boende 
att planera ert underhåll av ert våtrum. Alla som renoverar sitt  
badrum skall anmäla detta till förvaltaren, för att få en instruk-
tion inför renoveringen.

Renoverar man våtrum nu så rekommenderar vi att man köper  
ca 4 kvm kakel och ca 1 kvm klinker extra inför de arbeten  
föreningen kommer att utföra ca år 2025. Har man detta så 
kan föreningen återställa ”hörn” där de lodräta ledningarna 
går. Vid renovering av bad skall golvbrunn bytas, denna finns 
att hämta kostnadsfritt på fastighetsexpeditionen. Se Håkans 
ruta här intill. Som det ser ut i dag med dagens teknik så kom-
mer vi inte att behöva bryta upp golv där avloppsledningar går 
vid stamrenoveringen. Föreningen bistår kostnadsfritt med  
besiktning av badrumsrenoveringen via Inspector, om den  
boende så vill. Föreningen bistår även, kostnadsfritt med över-
låtelsebesiktning av lägenheten vid försäljning, om den boende 
så vill.

ANNEDALSHUSET

4 april föredrag med Lars Jadelius. Om bygget av städer och 
hus – de sociala rummens arkitektur. 21-23 april konstutställ-
ning med Viola Bodó, akvareller med mera.
26 april föredrag med Einar Hansson.

Einar presenterar (och säljer) sin nya bok Göteborg till fots, med 
vandringar och spårvägsturer i hela stan. En av turerna följer 
"Kullarnas väg" från Götaplatsen över funkisens Johanneberg 
och miljonprogrammets Landala till just Annedalshuset.

13 maj Annedalsdagen. Vårt kanske största arrangemang. Mat, 
musik och utställningar. Bl a spelar The Suburbans och We 
sing seven. Vi är både ute och inne. Dessutom händer en hel 
del överraskningar.

TV-serien "Vår tid är nu" som kommer att sändas i höst är 
delvis inspelad i Annedalshuset.

Vår tid är nu är en svensk dramaserie i 20 avsnitt uppdelad i två 
säsonger som har premiär i SVT hösten 2017. Produktionen har 
beskrivits som SVT:s största dramasatsning genom tiderna och 
spänner över flera decennier med avstamp i krigsslutet 1945. 

Vill du stödja verksamheten och bevara detta fina hus i 
vår närhet: Sätt in 200 kr på plusgiro 243 719-2, ange ditt 
namn och mailadress.
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Styrelsen önskar alla 
Glad Påsk

HÅKANS RUTA

Elektronikavfall
Vi har tagit bort elektronikhäcken utanför soprummet. För 
att bli av med elektronikavfall ber vi Er att lämna detta på 
Högsbo Återvinningscentral, A Odhners gata 19, Högsbo. 
Det är gratis att slänga på återvinningscentralen. Har Ni inte 
möjlighet till detta, kontakta mig för anvisad plats

Låsbyte
Ni som gjort extrabeställningar på nycklar till lägenheten och 
till förrådet är välkomna att hämta ut dessa på fastighets-
expeditionen.

Badrumsrenovering
Det finns nya brunnar att hämta för er som renoverar 
badrummen. En ny typ av brunn som rekommenderas av  
Inspector.

Cyklar
Eftersom allt fler använder cyklar måste  
vi frigöra plats i cykelskjulen och i  
cykelrummet. Vi vill därför att Ni som 
inte använder Er cykel meddelar fastig-
hetsexpeditionen, så kan vi flytta  
cykeln till ett annat låst utrymme. 
Cyklar som inte är i cykel-dugligt 
skick kommer att ”rensas bort”.

Garagestädning
Vill påminna om att maskinell garagestädning sker onsda-
gen den 5 april. 
Man är då 
skyldig att flytta 
sitt fordon.

KÄRNANAKTIVITETER 
 
Våren 2017 har vi:
• Torsdag 11 maj kl 19.00 pubafton

Du vet väl att du som boende i föreningen kan hyra Kärn-
anlokalen. Hyrtiden är från kl 12.00 till kl 12.00 påföljande 
dag. Max 50 personer får vistas i lokalen samtidigt. Hyran  
utgör 500 kr per dygn samt deposition för nyckel 500 kr som 
återfås vid återlämnande av nyckel (samt rummet i ordning 
och städat). Musiken ska dämpas efter kl 22.00. Fullständiga  
föreskrifter hittar du på vår förenings hemsida. Bokning av 
lokalen görs på telefon 0727 492647. Du kan se bokningarna 
i kalendern på hemsidan.
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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    mån-fre 11–22
      lör-sön 12-22

Styrelse:
Lars Östlund, ordförande Nilssonsberg 24 tel 720 26 62
Staffan Claeson vice ordf Nilssonsberg 23 tel 0707-50 81 29
Tommy Holmquist, sekreterare Nilssonsberg 13 tel 0705-61 00 87
Sven Jellbo, kassör Nilssonsberg 24 tel 41 03 83
Lennart Sjöstedt, ledamot Nilssonsberg 20 tel 41 47 12
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:
Kjell Englund Nilssonsberg 11 tel 68 52 03
Gunilla Björnefeldt-Rex Nilssonsberg 14  tel 81 13 37
Shahla Naseri Nilssonsberg 7 tel 0704-22 59 20

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

HEMSIDA   WWW.KORSBARET.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 2017

www.redcross.se
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