
KÖRSBÄRSBLADET
Information till medlemmarna i BRF Körsbäret 19-21    Nr 1 · 2007
KÖRSBÄRSBLADET
Information till medlemmarna i BRF Körsbäret 19-21 Årgång 31, nr 1 · 2015

VÅGRÄTT: 1. Fixar det mesta  4. Mötesplats  7. Kräver magen  8. Filmsalong  10. BRF  11. Bil med stånd  13. Nyare hållplats 
15. Är du via porttelefon  17. Antal asiater  19. Kan nätbokas  22. Äras med  26. F.d. 4-Gott  28. Hyrs av ComHem 
29. Minsta bostad  30. Nära lunchställe  32. Namn som stadsdel  35. Mellan A, B och C-husen  36. Gul vagn
LODRÄTT: 1. Misstänkt tjuv bör  2. 31:a årgången  3. Sarons granne  5. Kyler  6. Ej dag  9. Ur led är  12. Slang bostaden 
13. Förvaltar  14. Räcka upp till  16. Stigs av vid  18. Avdragbar dam  20. Nyare restaurang nära  21. Bokas hos Jenny (Primär) 
23. Union  24. Kort Nilssonsberg  25. Tacksam för gåvan  27. EON  31. Tågstation 2026  33. Finansierar bostad 
34. Rabatt-tjejer  37. Före flod  38. 007
Tips: Sök svaren i din omgivning, i huvudsak. Lämna rätt svar i Kärnans brevlåda före 1 april så kan du vinna en trisslott. Rätt 
svar och vinnare presenteras i nästa nr som kommer i juni. Glöm inte namn och adress. (Det går bra att sända in en kopia).

KÖRSBÄRSFLÄTAN
av Tommy Holmquist
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KÖRSBÄRSBLADET

DIGITAL BREVLÅDA

Styrelsen behöver en digital brevlåda till medlemmarna i vår bostadsrättsförening istället för den som sitter på dörren. 
Detta för att vi snabbt och effektivt skall kunna sända ut information i framtiden. Ni som inte har någon e-mail kommer 
naturligtvis att få information på sedvanligt sätt. Den information vi behöver är egentligen bara att Ni e-mailar ert 
uppgångsnummer, lägenhetsnummer (enligt lantmäteriet) och e-post-adress till korsbaret@gmail.com.

Viktigt att påpeka är att denna e-postlista hanteras under PUL och kommer inte tredje part till handa.

JULGLÖGG MED TOMTE
Den 13 december samlades vi för att ha vårt årliga julfirande. 
Ett fint dukat bord med godsaker iordningställt av Kärnan-
kommittén samt förväntansfulla barn inför tomtens ankomst. 
Stämningen var god och julklappar delades ut till de glada 
flickorna.

STYRELSEN INFORMERAR

OVK = Obligatorisk ventilationskontroll
OVK skall utföras vart 6:e år för det ventilationssystem vår Bostadsrättsförening har.
Vårt system är ett s.k. F-system = Frånluftssystem.
Det innebär att luften till lägenheterna kommer in via ventilationsluckorna (som skall vara öppna vid mätning av luftflöden). 
Luften ut ur lägenheterna ”sugs” ut via ventiler i badrum, klädkammare och kökskåpa/ventil, varierande på lägenheternas 
utformning. Frånluftsfläktarna är belägna i fläktrum på vindarna samt på taket.

I samband med OVK:n så städar (rensar) vi alla kanaler så att 
luftflödena inte skall begränsas och att fläktarna inte skall ta 
stryk av smuts och fett. Entreprenören som utför arbetet för 
föreningen är Gösab, = Göteborgs Östra Sotningsdistrikt.
Vi har funnit att ca 10 % av lägenheterna (vilket innebär 40 
lägenheter) är behäftade med felaktigheter. 

De vanligaste felen som förekommer är.
Installation av ny köksfläkt (med motor) som lägenhetsinne-
havaren har kopplat till frånluftssystemet.
Det är absolut förbjudet att ansluta motordriven fläkt på 
frånluftsystemet för detta innebär att när köksfläkten i 
lägenheten startas, så trycks frånluften från denna lägenhet ut 
i systemet och in hos grannarna baklänges. Det innebär också 
en avsevärd risk att man vid en brand i en sådan lägenhet kan 
trycka in heta brandgaser till annan lägenhet (brandcell).
Vi har nu ett par boende som bytt ut hela sitt kök för stora 
summor och installerat felaktiga köksfläktar. Det innebär 

nu att lägenhetsinnehavaren får riva delar av sitt nya kök för 
att bygga om det så att det blir rätt samt bekosta hela denna 
ombyggnad. 

Byte av dörrar i lägenheten till nya täta dörrar. Till badrum 
skall det vara dörrar med ”överluft”. Det vill säga att luft från 
övriga lägenheten skall sugas ut via badrummet och då skall 
luft kunna passera via luftspalt i karm, via urspårning i tröskel 
eller ventil monterad i badrumsdörr. Detta för ventilationen 
skall fungera i hela lägenheten.

Kontentan av ovanstående är att alla boende som utför 
åtgärder i sin lägenhet skall meddela styrelsen om de 
tänkta åtgärderna samt att man anlitar entreprenörer med 
rätt kompetens för de arbeten som skall utföras.

Magnus Nordin

TIPS ANGÅEN-
DE PORTTELE-
FONERNA

Fråga först och vänta 
på svar, och öppna sen. 
Annars bryts samtalet.



KÖRSBÄRSBLADET

SOMMARJOBBARE SÖKES

Är du bosatt i vår bostadsrättsförening och 17-18 år 
gammal? Då kan du få bli sommarpraktikant hos oss. 
Dina arbetsuppgifter blir att städa, rensa ogräs och vara mig 
(Håkan) behjälplig med diverse uppgifter. Du kommer att 
arbeta hos oss ca 4-5 veckor under sommaren och hur tiden 
förläggs kan vi diskutera tillsammans. Lön utgår enligt 
gängse avtal. Din skriftliga ansökan lämnar du till mig på 
fastighetsexpeditionen

ÅTERVINNINGSRUMMET

Glaskärlen i vårt återvinningsrum har flyttats ut ur rummet 
till utsidan med låsta lock och inkasthål. Detta för att bereda 
mer plats i återvinningsrummet för kartonger.
Ny kod till restavfallscontainern behöver installeras.
Håkan kommer att meddela Er alla när det är dags för detta.

FÖRENINGSSTÄMMA
För bostadsrättsföreningen Körsbäret 19-21 äger rum 
TISDAGEN DEN 21 APRIL 2015 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.

HÅKANS RUTA

Passagesystem
Det nya passagesystemet är nu i gång. 
Det är många nycklar på drift, så för att 
få en bättre säkerhet tar vi nu bort 
nyckelfunktionen i dörrarna och 
sätter dit en täckbricka istället.
Detta gäller både garage och 
samtliga entrédörrar.
Om det av någon anledning tilfälligt inte går att öppna 
med brickan i din entré kan du gå till närliggande entré 
och öppna. Det finns ett backup system som träder in om 
strömmen tillfälligt skulle gå pga. åska eller liknande.

Fjärrkontroll
Nu finns det fjärrkontroll till garageportarna, dessa kostar 
300 kr/st.

Tvättider
Vi har ändrat på maximalt antal tvättider/månad, från 
5 till 8 gånger. Med det nya bokningssystemet kan man 
även boka tvättider via datorn. För att komma igång med 
detta måsta Ni meddela mig via email, då behöver jag ett 
lösenord från Er (minst 5 tecken ), användarnamnet blir 
detsamma som lägenhetsnumret.
När detta är klart skickas användarinstruktioner tillbaka 
till Er via email. Ni når mig via korsbaret@tele2.se

Grovsopor
Vi har blivit bättre på att sortera avfall, så för att frigöra 
mer plats inne i grovsoprummet kommer glasåtervin-
ningen att flyttas ut till utsidan.

Container
Vi kommer att behöva byta kod ungefär halvårsvis.
BRF Körsbäret 19-21 meddelar alla sina boende denna kod 
på hyresavin. För er som har e-faktura finns avin åtkomlig 
på nätet vid betalningen.

Garagestädning
Vill påminna om att maskinell garagestädning sker 
onsdagen den 1 april. Man är då skyldig att flytta sitt 
fordon.

Ni som har en ”tjutande” vattenkran; kontakta Håkan för 
byte av packning.

KÄRNANAKTIVITETER

Danskväll med pub har vi fredag 20 mars kl 19.00.
Vi spelar dansvänlig musik som går bra att bugga eller dansa 
foxtrot till. Ta med dina vänner/grannar och kom ner och ta 
en öl eller ett glas vin samt lite tilltugg. Boka redan nu i din 
kalender så du inte missar detta tillfälle. Vi som var med den 
6 februari på danskväll hade en mycket trevlig kväll med 
avslappnad stämning. Tyvärr var det lite glest med 
deltagandet. Har ni förslag på andra 
aktiviteter i Kärnanlokalen som kan 
locka så kontakta Kärnankommittén.

Väl mött
Kärnankommittén

Rosen 

 
Bild på Håkan 
Håkan Lindgren firar 10 år hos oss som fastighetsskötare och får en välförtjänt ros.  
 
 
Kärnanaktiviteter 
 
Lucia firar vi tillsammans lördag 13 december kl 15.00. 
 
Danskväll med pub har vi fredag 6 februari och fredag 20 mars, båda gångerna kl 19.00. 
Vi tänker testa intresset för danskvällar i Kärnanlokalen under våren. Vi spelar dansvänlig 
musik som går bra att bugga eller dansa foxtrot till. Ta med dina vänner/grannar och kom. Vi 
kommer att sätta upp anslag 14 dagar innan varje tillfälle men boka redan nu i din kalender så 
du inte missar dessa tillfällen. 

 
Väl mött 
Kärnankommittén 
 
 
Nya medlemmar 
Informationsmöte för nya medlemmar i vår förening hölls onsdagen den 22 oktober.  
Vår ordförande Lars Östlund berättade om föreningen, informerade om sådant som är bra att 
känna till och besvarade frågor om boendet. Ca 15 nya medlemmar hade kommit till mötet. 
 
 
Motioner 
Till årsstämma 2015 skall ha inkommit till styrelsen senast 31 januari 2015. 
Motioner skall innehålla ett klart formulerat yrkande, förslag till åtgärd och, om möjligt, en 
kostnadsbedömning. 
 
 
Bilparkering på gård. 
Styrelsen för Norra Annedalsgaraget Ekonomisk förening som har hand om garaget och 
gården har sett att trafik på gården ökar. Styrelsen vill påminna alla boende om att alla vägar 
på gård är, i princip, brandvägar för brandkår och ambulans. 
Således råder det parkeringsförbud på hela gården! Står någon bil parkerad på gården, 
utan att någon är vid den kan nödutryckning fördröjas/försvåras! 
Det är tillåtet att köra in bil på gården för i- och urlastning samt handikapptransport. 
Vi kommer nu att öka parkeringsövervakningen i området. 
Vi hoppas att alla som kör in på gården hjälps åt att förbättra situationen så att vi alla får en 
trevlig boendemiljö. 
 
Styrelsen för Norra Annedalsgaraget Ek. För. &  

RENOVERING ANNEDALSSKOLAN
Renoveringen klar våren 2015 Skolan är helt klar under våren. 
Någon gång därefter flyttar cirka 300 elever och pedagoger 
i Majorna Linné in i sin nygamla F-6-skola med plats för 
fritids och personalrum. De mindre barnen fyller upp två 
förskoleavdelningar i annexet, där skolans matsal också finns.

önskar styrelsen

Glad & trevlig Påsk!
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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 250 kr

Vi utför också 
färg, toning och slingor, 

tvätt & fön samt permanent
10% rabatt för studenter & pensionärer

 på klippning, färg, slingor.

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 
Gudbjörg, Mikaela 

och Eyja.

Västergatan 7 i Annedal
Tel. 031-82 76 30

Styrelse:
Lars Östlund, ordförande Nilssonsberg 24 tel 720 26 62
Staffan Claeson vice ordf Nilssonsberg 23 tel 0707-50 81 29
Paula Jonasson, sekreterare Nilssonsberg 11 tel 0762-18 47 27
Sven Jellbo, kassör Nilssonsberg 24 tel 41 03 83
Lennart Sjöstedt, ledamot Nilssonsberg 20 tel 41 47 12
Suppleanter:
Johan Olofsson Nilssonsberg 18 tel 0708-99 63 87
Ann-Mari Eriksson  Nilssonsberg 14 tel 0705-94 07 66

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
Fredrik Holmer Nilssonsberg 16 tel 41 93 34

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.

Ekonomi och Parkeringsärenden:  
Jenny Bergendahl tel. 031-709 10 14, övrigt som ovan.

HEMSIDA   WWW.KORSBARET.SE

•  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

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   |   Avhämtning 65 kr
För pensionärer 65 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  2015

www.redcross.se
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