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Primär Fastighetsförvaltning

önskar
God jul

Har du besökt vår nya hyresgästportal?

Här kan du göra felanmälan, se aktuella felanmälningar, skriva in och ändra dina kontaktuppgifter, se och skriva ut 
dina avier samt mycket mer. 
Du kan också själv ta ut lägenhetsutdrag om du skall belåna eller sälja din lägenhet.
Denna rapport finner du under: För medlemmar/Min bostadsrätt/Rapport Brf Information.
För dig som inte har någon e-postadress registrerad hos oss måste du först meddela er 
e-postadress hos Håkan Lindgren på Fastighetsexpeditionen, när detta är gjort kan du erhålla lösenord för inlogg-
ning.
Efter det att du loggat in kan du ändra användarnamn och lösenord till något som passar dig.
Logga gärna in och titta på detta.
Inloggning sker på 
https://primar.realportal.nu/  användarnamn är angivet i siffror på din avi och lösenord är din e-postadress.

För dig som inte redan har e-faktura 
Fördelarna är många
•	 Att	betala	räkningar	med	elektronisk	faktura	sparar	tid.
•	 Bidrar	till	minskad	miljöbelastning	eftersom	de	skickas	elektroniskt.
•	 Krångliga	OCR	eller	bankgiro-nummer	behöver	ej	anges.
•	 Du	godkänner	själv	fakturan	innan	betalningen	genomförs.
•	 Alla	e-fakturor	finns	samlade	i	din	internetbank.
•	 Enkelt	att	ta	emot	och	betala	e-fakturor	var	du	än	befinner	dig.

Hur gör man?
Du söker efter oss, Primär i din internetbank. Där ansöker du om 
e-faktura. Vi har kvartalsavisering, vilket innebär att e-fakturor skickas ut kvartalet efter det att du ansökt om e-
faktura.

Vi passar även på att informera om följande:
Du	måste	uppge	OCR/referens	vid	betalning,	annars	är	det	risk	för	att	förvaltaren	inte	finner	din	betalning	och	
skickar till inkasso.
Vi	kan	även	skicka	dina	hyresavier	med	e-post.	Om	du	vill	ha	avierna	på	e-post,	logga	in	på	hyresgästportalen	och	
kryssa i, skicka avier med e-post. 

Med vänlig hälsning
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Lite om ombyggnader

Att	BRF	Körsbäret	är	mitt	i	ett	stort	renoverings-
projekt är mycket påtagligt för var och en av 
oss.	Den	första	deletappen	som	omfattar	Hus	A	

beräknas var klart i början av 2020.  I november 2021 
beräknas alla tre husen vara renoverade och har då fått 
ett nytt klimatskal som varar i minst 40 år.
Styrelsen får löpande frågor kring hur ombyggnadspro-
jekt inne i lägenheterna kan genomföras med anledning 
av uppgraderingen av klimatskalet och den framtida 
stamrenoveringen som är planerad att genomföras. I för-
sta hand handlar frågorna om ombyggnader av badrum 
och/eller toaletter. Vi ska försöka klargöra hur man som 
bostadsrättsinnehavare bör agera. 

"Att bygga om och renovera 
invändigt i lägenheten samti-
digt som det sker någon form 
av ombyggnad vill vi dock 
avråda från...

Först och främst är det viktigt att veta att det är fullt 
möjligt att bygga om både före och under uppgradering-
en	av	klimatskalet.	Att	bygga	om	och	renovera	invändigt	
i lägenheten samtidigt som det sker någon form av om-
byggnad vill vi dock avråda från för att minska konflik-
ter i bl.a. bygglogistik i bostad och på gård. 
Om	ni	väljer	att	bygga	badrum	och	toaletter	innan	
stamrenoveringen är det nödvändigt att spara några 
kvadratmeter av både golv- och väggmaterial för att 
entreprenören ska kunna återställa, tex vid slits. 

" I dagsläget har vi inte be-
slutat exakt när och hur 
stamrenoveringen kommer 
att genomföras

I dagsläget har vi inte beslutat exakt när och hur stam-
renoveringen kommer att genomföras. Uppdatering av 
föreningens underhållsplan pågår. Utgångspunkten är 
dock att riva/öppna upp slitsen i badrummen och byta 
varm- och kallvattenledningar och avlopp samt eventu-
ella regnvattenledningar. När det gäller de horisontella 
avloppsrören i golvet i respektive badrum/toalett är den 

nuvarande planen att avloppsledningarna rensas och kläs 
med nytt material på insidan (relining) i stället för att 
byta	ut	hela	rören.	Om	ni	renoverar	nu	tillhandahålls	
nya golvbrunnar av föreningen.

Styrelsen vill också informera om vad som gäller 
takterrasser.
På	plan	10	i	Hus	A	har	det	(som	många	uppmärksam-
mat) tillkommit några nya beträdbara terrasser inåt gård. 
Dessa terrasser är helt bekostade av respektive lägen-
hetsinnehavare både vad gäller bygglov och utförande. 
Styrelsen har fått in ansökan och gett sitt godkännande. 
I samband med detta har föreningen upprättat ett nytt-
janderättsavtal på 20 år för ytan som tas i anspråk med 
en fastställd kostnad per kvm.
Bygglovet för ny terrass kräver en kontrollansvarig. Jan 
Nilsson	från	VBK	och	som	är	föreningens	kontrollan-
svarige för klimatskalsprojektet, har varit behjälplig med 
detta mot ersättning.

I samband med klimatskalprojektet kommer för-
eningen att erbjuda vädringshängare på balkongen. 
Detta för att montaget skall ske fackmannamässigt på 
den renoverade fasaden. Mer information om detta 
kommer.

Om	du	har	några	frågor	kring	ovanstående	hänvisar	vi	
till föreningens förvaltare Magnus Nordin

Önskar styrelsen

Avgifter år 2020
Enligt tidigare beslut höjs avgiften med 3% även kommande år.
P-platserna höjs även de på samma sätt som tidigare år med 25 kr 
per p-plats och månad från den 1/1-2020.

Motioner till årsstämman skall ha inkommit till 
styrelsen senast 31 januari 2020. Motioner skall 
innehålla ett klart formulerat yrkande, förslag till 
åtgärd och, om möjligt, en kostnadsbedömning.

Ny hemsida är under framtagande

Vi beklagar att dagens hemsida inte fungerar fullt ut på alla 

plattformar.

STYRELSEN INFORMERAR
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       HÅKANS RUTA

Julgranar

När ni skall slänga julgranen är vi tacksamma om ni 
lägger den på gräsmattan bakom Nilssonsberg 27 (Stena 
Fastigheter) och trappan ner till Lilla Bergsgatan.

 

NB 27  
Lägg granarna här 

Trappa mot Lilla Bergsgatan 

Bilar som parkeras på gården kommer att lappas. Infor-
mera de hantverkare som ni anlitar. Endast på och avlast-
ning är tillåten.

Elektronik, var och en har 6 fria besök/år på Högsbo åter-
vinningsstation så vi ber alla som kan att lämna sin elek-
tronik där.
Om	ni	inte	kan,	kontakta	Håkan	så	hjälper	han	er.
Det är absolut förbjudet att slänga elektronik i containern, 
där får bara slängas brännbart avfall. Den gamla elektro-
nikhäcken som stod utanför grovsoprummet drog till sig 
oönskade personer och gav oss så mycket problem att vi 
inte kunde ha den kvar där.

Att tänka på
När ni köper ny spis köp med timer.
Vi byte av köksfläkt kontakta Håkan.
Filter till ventilationsfönster kan 
köpas hos Håkan för 40kr/st

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

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

FIXARTJÄNSTER
 
Ibland kan det vara 
skönt och framför allt 
säkrare att få hjälp med 
praktiska saker i sitt 
hem. Du som är 67 år 
eller äldre kan få hjälp av 
fixartjänst och på så sätt 
förhindra fall och andra olyckor i din bostad. Fixartjänst är 
gratis men du får själv betala eventuella kostnader för material. 
Personen som kommer hem till dig och fixar är anställd inom 
äldreomsorgen i stadsdelen där du bor. Du behöver inte ha 
hemtjänst för att beställa fixartjänster.

Detta kan du bland annat få hjälp med
•	 Byta	batterier,	glödlampor	och	proppar.
•	 Hämta	enstaka	saker	från	vinden	eller	källaren.
•	 Montera	brandvarnare	och	andra	saker	som	sitter	högt	upp.
•	 Hämta/lägga	upp	saker	i	höga	skåp.
•	 Lägga	halkskydd	under	mattor	 för	att	minska	risken	 för	 
 fallolyckor.
•	 Fästa	lösa	sladdar	som	du	kan	snubbla	på.
•	 I	enstaka	fall	sätta	upp	tavlor,	rullgardiner	och	ta	ner/hänga 
 upp gardiner.
•	 Göra	en	säkerhetsrond	i	ditt	hem.	Då	går	ni	tillsammans 
 igenom brandsäkerheten och ser om det finns några andra 
 risker och pratar om vad du kan göra för att öka  
 säkerheten i ditt hem.

Detta kan inte fixaren hjälpa till med
•	 Fixaren	utför	inte	tjänster	som	ingår	i	fastighetsskötarens 
  eller hemtjänstens arbetsuppgifter.
•	 Fixaren	 utför	 inte	 snöskottning,	 gräsklippning,	 fönster- 
 puts, trädgårdsarbete eller städning och tvätt.

Kontaktuppgifter	Majorna-Linnè:
Telefon 031-365 86 06, E-postadress fixare@ml.goteborg.se

KÄRNANAKTIVITETER

Framtida pubaftnar och vinprovning är ej bokade ännu, se 
anslag	utanför	Kärnanlokalen.

Vill	du	boka	Kärnan	för	fester	eller	andra	aktiviteter	boka	
på telefon 0727-49 26 47.
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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
Ninni Lidén, ledamot Nilssonsberg 16 tel 0707-59 39 23
Johan Olofsson, ledamot Nilssonsberg 18 tel 0708-99 63 87
Suppleanter:
Oskar Götestam  Nilssonsberg 26 tel 0703-67 38 73

Valberedning:
Shahla Naseri Nilssonsberg 7 tel 0704-22 59 20
Marianne Thimfors Nilssonsberg 2  tel 031-82 69 19
Margot Gauffin Nilssonsberg 4 tel 0703-47 40 50

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:
Håkan Lindgren, tel. 031-41 78 67, mail: hakan@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 Primär Fastighetsförvaltning AB 
Första Långgatan 3, 413 27 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

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 80 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 29 februari 2020

www.redcross.se
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