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NYHETSBREVET 

KÖRSBÄRS-SKALET 
Nyhetsbrev från styrelsen gällande den beslutade renoveringen av tak, fasader 
och fönster – Nr 5 januari 2019 

Den första etappen börjar 
närma sig sitt slut. Arbetena 
för den första etappen har gått 
bra. Vi passar också på att åt-
gärda eventuella brister i fasad-
konstruktionen som vi ser när 
arbetena fortskrider. 

Besiktningar av tak, fasad och 
fönster pågår för fullt och utförs av erfarna besiktningsmän och där besiktning av bl.a. fönster-
arbeten utförs av våra byggledare Janne Nilsson och Maja Bernermar från VBK. I samband med 
entreprenadarbetena utför vi också skyddsronder så att alla byggnadsarbetare arbetar säkert i 
våra fastigheter.  

De nya balkongfronterna börjas monteras i mitten av februari. Fasadarbetena som pågår, ska 
också om vädret tillåter (får inte vara minusgrader när man åtgärdar fasaden) vara klara under 
februari. Detta innebär också att ställningar för den andra etappen A2 (uppgång NB 4 – 8) kom-
mer att börja resas under slutet av februari och början på mars. 

Exempel på modell av fönster och balkongdörr finns att se och 
känna på i Kärnalokalen. Vidare finns ritningar på fasader, en bild 
på fasaden i färg, provskiva för balkongfront samt 3 st. olika alter-
nativ på markplattor som tillval för takterrasserna. 

Styrelsen kommer att ordna nya möten med leverantörerna av per-
sienner och markiser. Separat utskick kommer lite närmare den tid-
punkten för visning. 

 

 

 



 

2 ▪ 2 

 

BRF Körsbäret 19-21 
c/o Primär Fastighetsförvaltning AB 
Första Långgatan 3 
S-413 27 Göteborg 

 

Styrelsen vill också rikta en vädjan inför kommande etapper: 

För att arbetet med fönsterbyte skall gå så smidigt som möjligt, ser vi helst att Ni lämnar nycklar 
till er lägenhet i utdelad nyckelpåse till vår fastighetsskötare Håkan Lindgren. 

Ni kan räkna med att fönsterbytet tar ca 1 dag per lägenhet + ev. lite efterarbete. Detta gäller 
dock inte terrasslägenheterna. 

Om Ni väljer att inte lämnar nycklar till Håkan, utan önskar vara hemma under fönsterbytet, 
skall Ni vara hemma mellan 07.00 – 16.00 dagen då arbetet utförs. 

Det är väldigt viktigt att detta fungerar och flyter på bra, då det annars kommer medföra mer-
kostnader för föreningen, samt att risken för att er lägenhet inte hinns med under etappen är 
stor. 

Hoppas ni har förståelse för detta, och att alla anstränger sig för att få projektet att flyta på bra. 

 

Styrelsen för Brf Körsbäret 

 

 


