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styrelsen informerar

Vid renovering av badrum.
Bostadsföreningen Körsbäret 19-21 har planerat att utföra 
stamrenovering ungefär år 2025. Det är inte i dagsläget  
bestämt metod eller hur renoveringen skall gå till.
    Stamrenovering består av att byta kall- och varmvattenled-
ningar varmvattencirkulationsledningar och avloppsledningar 
(relining kan bli aktuellt).
    Detta innebär att för er som renoverar ert badrum nu och 
framåt, att bostadsrättsföreningen förmodligen kommer att 
behöva göra ingrepp i badrummet.
    Vi rekommenderar därför redan nu de som renoverar sina 
badrum att köpa någon kvadratmeter extra väggkakel och 
golvklinker då renoveringen med största sannolikhet kom-
mer att påverka era ytskikt. Ev kan de extra kvadratmeterna ni  
köper ”rädda” ert badrum vid kommande renovering.
    Bostadsrättsföreningen kommer endast att ersätta boende 
med standardmaterial. (har man då köpt lite extra klinker och 
kakel så kan ev skador repareras i bästa fall utan att det syns 
för mycket) 

Vid renovering av badrum så kan ni kostnadsfritt hämta ny 
godkänd golvbrunn på fastighetsexpeditionen. 
   OBS! När ni bilar ut den gamla brunnen så skall ni alltid  
kontakta den som bor under för 9 av 10 bilar igenom taket, 
ned till grannen under. Valvet är endast ca 15-20cm tjockt.
Vid bilningsarbetet skall ”stämp” och skiva monteras i taket i 
lägenheten under.

Se uppdaterade Trivselregler på föreningens hemsida ang. tider 
för oljud m.m.
 Är avstängningsventilerna ”dåliga” (inte stänger av  
vattenflödet) i lägenheten så bekostar bostadsföreningen byte 
av dessa.

Med vänlig hälsning
BRF Körsbäret 19-21 & Primär fastighetsförvaltning AB
Magnus Nordin,  enligt uppdrag

Färskt exempel på vad som händer hos grannen under. 

Budget 2016

Vid styrelsemötet 24 november fastställdes budget för 
2016. I enlighet med tidigare fattade beslut höjs avgiften 
med tre procent och garageplatserna med 25 kr per månad.

Föreningens ekonomi är stabil och den femårsprognos vi gör 
ser bra ut. Genom låga lån och extremt låg räntenivå har vi 
mycket begränsade finansiella kostnader.  Vi gynnas också av 
att de flesta vintrar är ganska milda. Detta ger oss möjlighet 
att sätta av extra pengar till de omfattande reparationer som 
planeras till 2020 (fasader, fönster, tätskikt mm) och 2025  
(renovering av stammar).

Under nästa år kommer korridorerna i källarplanen att  
uppgraderas genom att de demonterbara undertaken och 
belysning byts. Ventiler och isolering på installationerna 
ovan undertaken byts och kompletteras.

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.

@
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Färskt exempel på vad som händer hos grannen under. 

utdrag från trivselreglerna

Reparationsbuller
Det är en fördel om ingreppen kan koncentreras, helst till  
vardagar mellan 08.00 och 20.00. I den mån någon måste  
arbeta med störande verksamhet under helger rekommenderar 
vi att den endast sker under lördagar mellan 10.00 och 17.00.

Innefattar arbetet bilningsarbete i betongstomme skall detta 
föranmälas till fastighetsexpedition på telefon 031-41 78 67. 
Bilningsarbete får utföras vardagar mellan kl. 10.00 till 14.00.

viKtigt om andrahandsuthyrning

spara vatten

Även om vi har gott om vatten i Sverige och Göteborg, finns 
det skäl att spara på vattnet. Den främsta anledningen är att 
vattenanvändning också innebär energiförbrukning.

Varför bör du spara vatten?
När du duschar sparar du vatten genom att duscha kortare 
tid, men du sparar också på den energi som går åt för att  
värma upp vattnet. Dessutom krävs energi för att driva  
pumpar som transporterar vattnet från vattentäkterna till 
hushållen. Energi- och resursanvändningen vid vattenre-
ningen sparar du också på. Detsamma gäller vid transport och 
rening av det avloppsvatten som leds bort från hushåll och  
arbetsplatser.

Genom att spara energi, minskar du på de utsläpp från  
energiframställningen. Andra resursbesparingar är bland  
annat användningen av kemikalier i reningen av dricksvatten 
och avlopp.

Vid extrema bilningsarbeten skall hörselskydd delas ut till 
omkringboende!

Denna regel har tillkommit på förekommen anledning då 
bilningsljud i intill liggande lägenheter kan överstiga de bul-
lergränser som är tillåtna i bostäder, och dessa ljud kan vara 
skadliga att vistas i. Om detta inte följs kan Miljö & Hälsa 
Göteborgs kommun komma att stoppa arbetet.

På vår hemsida finner du uppdaterade Trivselregler.
www.korsbaret.se

Hur kan du spara?
Här är några enkla tips som kan innebära stor besparing:
	 •	Stoppa	läckage.	En	droppande	kran	kan	förbruka	cirka	
15 kubikmeter vatten per år. En strilande kran kan förbruka 
ungefär 300 kubikmeter. En toalett som smårinner kan be-
tyda ett slöseri på 700 kubikmeter per år.
	 •	Diska	och	tvätta	med	fulla	maskiner.	Undvik	att	diska	 
för hand och att skölja disken under rinnande kran. Du vet 
väl att Göteborg har mjukt vatten. Det betyder att du ska 
använda minsta dosering av tvätt- och diskmedel.
	 •	Toaletter	 som	används	många	gånger	om	dagen	kan	 
bytas ut, eller byggas om, till snålspolande.
	 •	Gamla	kranar	och	duschmunstycken	kan	bytas	ut	mot	
snålspolande.
	 •	Undvik	att	bada	i	badkar.	Duscha	i	stället.	
	 •	Undvik	att	låta	kranen	i	handfatet	rinna	när	du	rakar	
dig eller borstar tänderna.
	 •	Duscha	 snabbt	 och	 håll	 duschhandtaget	 i	 handen	 i	
stället för att fästa det på väggen.

Alla som vill hyra ut i andra hand ska informera detta till 
Primär INNAN man påbörjar uthyrningen. Primär har  
styrelsens uppdrag, utifrån lagreglerna, att handlägga frågan. 
Vid oklarheter, kan vi i styrelsen handlägga ansökan.

Ett ärende som behandlats i Hyresnämnden är där styrelsen 
i bostadsrättsföreningen upptäckte att medlemmen hyrde ut 
lägenheten via Airbnb utan styrelsens tillstånd. Medlemmen 
inkom då med en ansökan om uthyrning och namngav en 
rad personer som vardera skulle bo i lägenheten under några  
dagar. Men styrelsen avslog ansökan.

I bedömningen skriver Hyresnämnden att det visserligen 
kan vara ett skäl för att hyra ut när en bostadsrättshavare vill  

undvika dubbla boendekostnader. Men här handlar det 
om flera olika personer under olika antal nätter. Airbnb  
liknar mer en hotellverksamhet av kommersiell natur. Andra  
boende i huset kan uppfatta det som störande om okända  
personer rör sig i fastigheten. Av denna anledning har  
bostadsrättsföreningen, som det står i lagen, befogad  
anledning att inte godta uthyrningen. Beslutet från Hyres-
nämnden kommer att bli vägledande för framtida rättsliga 
bedömningar.

Om föreningen inte godtar korttidsuthyrning löper en  
bostadsrättshavare risken att föreningen efter upprepade  
fall samt varningsskrivelse, sägas upp från bostadsrätten.
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landshövdingen ficK ge namn åt ”nilssons hus”

Högst upp på Nilssonsberg, på båda sidor om Övre Ängsgatan, låg åtta hus, byggda på 1880-talet av de som bodde i dem.  
En av inspiratörerna till den typen av bostäder – föregångare till bostadsrätterna – hette Johannes Nilsson. 
    En person som fick stor betydelse för historiesynen i Göteborg och i Sverige var historieprofessorn Carl Grimberg. Båda  
hade anknytning till Annedal.
    Den ene fick ge namn åt sin mammas gata, den andre fick inte ens ge namn åt den hustyp han lanserade. Det som  
borde hetat Nilssonhus blev Landshövdingehus, trots att Nilsson kämpat hårt för husmodulen och landshövdingen  
egentligen bara sagt ”ja”.

Under 1800-talet växte befolkningen i Sverige snabbare än  
tidigare, genom högre överlevnad, fred, vaccin, potatis,  
medicinska framsteg, höjd utbildningsnivå, bättre hygien 
mm. Samtidigt omvandlades lantbruket, huvudnäringen,  
genom flera jordskiften, nya odlingsredskap och -metoder.  
Allt samverkade och tvingade folk från gårdar och torp.  
Resultatet blev massinvandring från landsbygd till städer. Där 
hamnade många i misär på grund av arbetslöshet (eller om de 
fick arbete) på grund av långa arbetsdagar, låga löner och brist 
på bostäder och ett socialt nätverk. Undermåliga bostäder var 
ett dagligt hot mot hälsan, främst för kvinnor och barn därför 
att de vistades i hemmiljön mer än mannen.
    För de bemedlade blev situationen politiskt farlig därför 
att arbetarens misär gjorde honom mottaglig för revolutionära 
idéer. Vem visste vart uttryck som frihet, jämlikhet och solida-
ritet kunde leda?
    Alltså togs det initiativ för att lösa bostadsbristen.

Köpmannen Erik Gustaf Lindström var först. 1846 framförde 
han förslag om att staden skulle bygga billiga bostäder för  
arbetarklassen, av humanitära skäl, och för att det var angelä-
get att samhället gjorde något ”innan proletärerns antal så ökas, 

och eländet stiger till den höjd, att det icke kan afhjälpas, utan 
blir ett ondt, som hotar samhällets lugn och säkerhet”.
 Byggmästaren Johannes Nilsson (1823-1893) var en  
annan som såg behoven och som gjorde vad han kunde för att  
förbättra läget.
     Han engagerade sig i olika samhällsfrågor, han var t ex aktiv 
i Göteborgs Arbetareförening, bildad 1866, och en tid ledamot 
av stadsfullmäktige. 
   Nilsson hade varit över i Staterna och arbetat i byggbran-
schen. När han återvände såg han hur illa det var ställt med 
bostäder i Göteborg. Folk bodde i hus utan spis, i uthus,  
källare, på vindar – en tid i Skansen Kronan.
    Johannes Nilsson engagerade sig och var en av initiativ- 
tagarna till det första Landshövdingehuset, byggt 1875, i  
kvarteret Ananasen i Annedal.
    Det var han som för föreningens räkning begärde byggnads-
lov för ett tvåvånings trähus, placerat på stenfot ovan jord. 
Den nedre delen var avsedd för butiker, verkstäder, förråd, 
men kunde också apteras till bostäder. (Där finns likheter med 
kvarteret Körsbäret.)
    Det blev nej i byggnadsnämnden, på grund av husets höjd 
och därmed brandfaran. Nilsson överklagade till länsstyrelsen, 

I denna skola, byggd 1876, var Carl Grimbergs far, Joel, skolchef. Skolan var byggd av trä och 
blev lågorna rov, som det hette förr, vid en brand den 15 mars 1890. I dag finns där en lekplats.
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en åtgärd som inte var särskilt vanlig, eller uppskattad, på den 
tiden. 
   Han fick över landshövdingen, Adolf Ehrensvärd, på sin 
sida och den 2 november 1875 upphävdes byggnadsnämndens 
beslut. Det första landshövdingehuset kunde byggas.* 
   Resultatet blev att varenda ny arbetarstadsdel som växte  
upp bestod av Landshövdingehus, inte Nilssonhus. En tid 
bodde nästan hälften av invånarna i Göteborg i sådana hus.
    Carl Grimberg (1875-1941) var en annan lokal storhet, dock 
inom ett helt annat område.
    Hans far var skolchef för en skola som låg i Rygatans grann-
skap, där det finns en lekpark i dag. 
    Carl Grimberg läste nordiska språk och historia och blev 
med åren en mycket framgångsrik akademisk historielärare  
och författare av historiska verk. Hans mest kända hette  
Svenska folkets underbara öden. Få 1900-talshistoriker har  
blivit lika lästa som Grimberg. 

Bedömningen av hans verk har skiftat med tiden, så som det 
gör för de flesta författare och deras verk. Grimbergs kritiker  
ansåg att han ägnade sig för mycket åt de svenska hjältekung-
arna, t ex krigarkungarna Gustav II Adolf och Karl XII. Andra 

menar att han förnyade historiefacket, att han blåste in friskt 
syre i de gamla vikingamyterna, att han hade förmågan att 
levandegöra det som varit dött.

Var och en intresserad har möjlighet att läsa på (några tusen 
sidor) och göra sin egen bedömning.
   Poängen i det jag skriver är denna: en person kan få ett 
”evigt” eftermäle, t ex i form av ett gatunamn. En annan, som 
också gjort ett gott hantverk för det allmännas bästa, glöms 
bort. 
      Dit hör, menar jag, Johannes Nilsson, Landshövdingehusets  
skapare. Med en annan värdering skulle  
vi kunnat ha två likartade namn på  
bebyggelse: Nilssonsberg och Nils-
sonshus, eller möjligen Nilssonhus.

Gösta Carlson 

*Kvarteret revs på 1970-talet 
samtidigt som stadsdelens övriga 
trähusbebyggelse.

Under en period byggdes delar av stadsdelar av folk som byggde sitt eget hus, en slags egnahem-
byggare, alltså. I Anndal byggdes åtskilliga sådana. Dessa hus på Övre Ängsgatan (som fått sitt 
namn av Nilssons äng) byggdes av hemmasnickare.
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tv via com hem 
 
Grundutbudet ingår i månadsavgiften och vår huvudleve-
rantör via TV-uttaget är Com Hem. Om ytterligare kanaler  
önskas kan sådana, digitala kanaler, köpas från Com Hem 
utan att man behöver betala Com Hems grundavgift. Ring till 
Com Hem, 90 222, för information. 

Grundutbud av tv-kanaler
Kanalerna är analoga, vilket innebär att hushållen kan se dem 
i alla sina tv-apparater utan digitalbox. Grundutbudet består 
av Sveriges mest populära tv-kanaler:

Kanalutbud för analog-tv för adressen: 
Nilssonsberg , 411 43 Göteborg

För möjligheten att upptäcka fördelarna med digital-tv får vi 
även tillgång till ett antal digitala kanaler som kan ses utan 
abonnemang. Det enda som krävs är en Com Hem-godkänd 
digital mottagare (separat box eller inbyggd i platt-tv:n).
 
Sök på Kanalplatslista på www.comhem.se så får du upp en 
komplett lista.

De digitala kanalerna hittar du på Kanalplats:

 21  SVT1 HD
 22  SVT2 HD
 24  TV4 HD
 26  TV6 HD
 30  FOX HD
 125  Kunskapskanalen
 153  SVT24 (kväll)
 153  Barnkanalen (dagtid)
 450  Lokal kanal

Digital signal.

Analog signal.

KärnanaKtiviteter

Lucia firar vi tillsammans med tomte för barnen söndag 
13 december kl 15.00 i Kärnanlokalen.

Väl mött, Kärnankommittén

Ny på Primär Robin 
Iholin, P-plats, överlåtelse 
mm, se sista sidan för 
kontaktinformation
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Bild från pubafton med halloween lördagen den 31 oktober

M E R RY  C H R I S T M AS
and Happy New Year

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
 

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

motioner

till årsstämma 2016 skall ha inkommit till styrelsen  
senast 31 januari 2016. Motioner skall innehålla ett klart 
formulerat yrkande, förslag till åtgärd och, om möjligt, en 
kostnadsbedömning.

God Jul & Gott Nytt År
önskar Styrelsen
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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 
gudbjörg, 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
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

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 och överlåtelser m m: 
Robin Iholin tel. 031-709 10 71, robin.iholin@primar.se 
Första Långgatan 3, 413 27 Göteborg

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   |   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 29 februari  2016

www.redcross.se

Tr
yc

k 
w

w
w
.ju

st
nu

.s
e 

2
0

1
5


