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mindre antal än vad som är brukligt vid 
dessa sammankomster.
Som vanligt hanterade Göran Ericsson 
ordförandeklubban med bravur. Efter 
att mötet funnit stämman stadgeenligt 
utlyst gick mötesordföranden igenom 
den av styrelsen framlagda årsredovis-
ningen för 2009, som funnits tillgäng-
lig för påseende såväl på nätet som hos 
Håkan. Stämman var uppenbarligen 

ÅRSMÖTET
Den 27 april 2010 höll Brf. Körsbäret sin 
årliga föreningsstämma på Handelshög-
skolan. Pga av omfattande om- och till-
byggnadsarbeten på högskolan blev det 
lite av hinderbana att ta sig till möteslo-
kalen och kanske föll några medlemmar 
bort på vägen. Det var nämligen bara lite 
drygt femtio st. som infann sig, ett något 

nöjd med föredragningen och godkände 
årsredovisningen, vilken utvisar en vinst 
för räkenskapsåret på 3 660 521 kr. Man 
godkände vidare styrelsens förslag till 
resultatdisposition. Revisionsberättelsen 
upplästes och stämman beviljade styrel-
sens ledamöter ansvarsfrihet för verk-
samhetsåret 2009.
Av de ledamöter vars mandattid gått ut, 
omvaldes Sven Jellbo och Roger Hansson 
för ytterligare två år enligt valbered-
ningens förslag. Ledamoten Bengt-Olof 
Bengtsson hade undanbett sig omval 
och stämman valde Staffan Claeson till 
ny ordinarie ledamot för två år. Som 
ny suppleant efter Staffan valdes Johan 
Olofsson på två år. Suppleanten Maria 
Westerbergs mandattid gick ut. Maria 
har flyttat från föreningen och efterträds 
av Ann-Mari Eriksson, som valdes till 
ny suppleant på ett år. Valberedningen 
omvaldes. Styrelsens arvode fastställdes 
till fyra inkomstbasbelopp, dvs samman-
lagt 204 400 kr att fördela inom sty-
relsen. Vidare beslutades att ersättning 
till valberedningen utgår med 1 500 kr 
per person och att revisionsarvode utgår 
enligt räkning. Föreningen anlitar Öhr-
lings Price WaterhouseCoopers och den 
som sköter revisionen av föreningens 
räkenskaper från Öhrlings sida är aukt. 
revisor Klas Björnsson.
En fullständig förteckning över styrelse-
ledamöter, suppleanter och valberedning 
finns på sista sidan i Körsbärsbladet.
Det hade inte inkommit några motioner 
till stämman.
De formella årsmötesförhandlingarna 
avslutades med att Bengt-Olof Bengtsson 
avtackades med blommor för sitt mång-
åriga uppdrag som styrelseledamot. 
Därefter följde en öppen frågestund 
och från denna återges några axplock på 
nästa sida.

Redaktör ń har ordet.
Hustrun och jag gjorde under maj månad en weekendresa 
till Berlin. Det fick mig att börja fundera lite kring resandet 
och hur det har förändrats. På femtiotalet började folk resa 

utomlands i större utsträckning än vad man kunnat göra tidi-
gare. Det var inte så långväga resor som företogs. Vanligtvis var 
det våra närmsta grannländer, Danmark och Norge, som besöktes. 

Om någon utsträckte sitt resande till t.ex. Italien eller Spanien väckte 
det stort uppseende. Själv reste jag flera gånger till Danmark med mina 

föräldrar och då per tåg. Det var spännande resor, det kändes verkligen att 
man var utomlands, för det var mycket som var så annorlunda. Dessa resor, 

som för det mesta gick till Köpenhamn, grundlade en kärlek till Danmark som 
bevarats genom åren. Det står ett skimmer om barndomens Köpenhamnsresor. 

Äventyret började redan i Helsingborg, när den knubbiga Kronborg med 
sina lustiga röd och vit-randiga tvillingskorstenar lade ut. Jag minns hur 
jag hoppade till när man blåste i sirenen just vid vågbrytaren i Helsingör. 
När vi gick genom den danska tullen fick vi visa våra pass. Då var det ingen 

tvekan om att man var utomlands. Sedan med ”iltog” till Köpenhamn, i blixt-
rande fart förbi stationer med konstiga namn; Espergaerde, Humlebaek, Rungsted, 
Vedbaek, Klampenborg. Jag kan fortfarande minnas de andra passagerarna i kupén. 
En dam som rökte smala cigarrer och en kraftig rödlätt herre, som stått så tryggt 
med båda fötterna på jorden att de svarta skorna blivit uttrampade. Jag minns att 
han frågade mig saker, långa ramsor, som jag inte förstod. Och på slutet, vaba? Och 
att jag bara nickade och sa´ Köpenhamn. Jag minns hur röken från ångloket skymde 
rådjuren i Dyrehaven  och att jag satt med näsan tryckt mot fönsterrutan och spejade 
ut till dess att det stod Köbenhavn H. Nu gällde det att hålla någon hårt i handen 
med alla dessa galna människor, som cyklade på fel sida med sina svarta cyklar och 
hela kedjan instängd i en plåtlåda.
Det var en lycklig sagovärld, där alla siffror var som trollformler – femogtyve, toog-
halvfjers – där man kunde betala med pengar som hade hål i mitten och där Tivoli´s 
fyrverkerier alltid var lika bländande. 
Idag märker man inte någon större skillnad på ”hemma” och utlandet, i vart fall inte 
i Västeuropa. Vi märker knappast när vi korsar landsgränser för ingen frågar efter 
våra pass. Vi kör bil på samma sida, vi handlar i samma butikskedjor, den gemen-
samma valutan, euron, gäller i de flesta länder och människorna uppför sig ungefär 
som vi är vana vid.
Och hur var det då i Berlin? Jo tack, mycket trevligt. Av utrymmesskäl får jag avstå 
från vidare kommentarer, men Berlin är en vacker och spännande stad, väl värd en 
resa. Att resa någonstans under denna vackra årstid är verkligen upplyftande. Gör 
det, uppmanar redaktören. Magnus Nordin koncentrerar sig inför årsstämman
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Suppleanterna, som kallas till varje styrelsesammanträde, inträder i nämnd ordning.

Styrelsen beslutade att föreningens firma tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter, 
två i förening. Styrelsen beslutade vidare att till föreningens representanter i Garage-
föreningen utse Lars Östlund och Staffan Claeson med Sven Jellbo som ersättare. 
Till föreningens representant i Sopsugsföreningen utsågs Staffan Claeson med Sven 
Jellbo som ersättare.

Bengt-Olof Bengtsson avtackades efter 11 års förtjänst-
fullt arbete i styrelsen. Bengt-Olof har också varit styrel-
sens vice ordförande och, under nästan lika lång tid, sty-
relsens representant i Garageföreningen. 
Anledningen till att jag engagerade mig i föreningens sty-
relse var att jag ville vara med och påverka vårt boende 
säger Bengt-Olof. Det har varit intressanta år och jag är 
glad att föreningen utvecklas så positivt. Men, avslutar 
Bengt-Olof, man ska inte sitta för länge på sådana förtro-
endeposter och 11 år får för min del räcka.

Maria Westerberg, som inte hade möjlighet att närvara 
vid själva årsstämman, avtackades mer informellt när 
hon infann sig efter mötet.

Johan Olofsson, förening-
ens webbmaster, är ny supp-
leant i styrelsen. Johan är 
35 år och bor med fru och 
två barn på NB 18. Han är 
civilekonom med magister-
examen i företagsekonomi från Handelshögskolan och 
arbetar som strateg på en kommunikationsbyrå. På fri-
tiden sysslar han med musik i olika former och driver bl 
a ett skiv- och produktionsbolag. Jag tycker att det bästa 
med vårt boende är att det är en fristad på berget mitt i 
sta´n säger Johan. Mitt i allt men ändå för sig själv, en 
vinnande kombination.

Ann-Mari Eriksson, som ansvarar för Kärnanlokalen, är 
också ny suppleant i styrelsen. Ann-Mari kommer från 
skolans värld, med bred erfarenhet och många strängar 
på sin lyra. På bilden sitter hon tillsammans med Björn 
Björstäckt. Björn, som är fastighetsmäklare, trappar 
f.n. ner sin verksamhet, får därmed lite tid över och 
har engagerat sig i Kärnankommittén. Det tackar vi för.  
Ann-Mari bor på NB 14 och Björn på NB 15.

En fråga ställdes om: 
• ogräsbekämpningen på gården. 
Styrelsens svar: det är ett godkänt bekämp-
ningsmedel som används. Såväl ättika som 
brännare har prövats tidigare men resultatet 
har inte varit tillfredsställande.
• vilket serviceavtal har föreningen  
beträffande hissarna? 
Magnus Nordin meddelade: det är ett s.k. 
fullserviceavtal och kostnaden påverkas 
t.ex. inte av hur många gånger serviceföre-
taget kommer hit och vidtar åtgärder.
• lukten från storsoprummet...
...det meddelades att styrelsen arbetar 
kontinuerligt med detta. Såväl fastighets-
förvaltaren som en styrelseledamot från 
föreningen är representerade i Sopsugs-
samfällighetsföreningen. Under förra året 
installerades ett joniseringsaggregat och 
från styrelsen tycker man nog att luktstö-
tarna kommer mer sällan än tidigare.
• hur ofta töms storsoprummet?
 Två, tre gånger i veckan, beroende på kärl.
• porttelefonerna, vad händer där? 
Styrelsen svarade att man tittar på vad 
som finns på marknaden. Ett byte blir 
aktuellt om ca två-tre år och i samband 
med att entréerna enligt underhållsplanen 
ska fräschas upp.
• frågor om säkerhetsdörrarna togs upp, 
Magnus Nordin hänvisade till ett infor-
mationsblad, som var på väg att delas ut.
• nyckel till vägbommen kan man få 
låna av Håkan. Det gäller för av- och 
ilastning. Det framhölls att parkering på 
gården ej är tillåten.

Efter stämman höll styrelsen konstitu-
erande styrelsemöte. Styrelsen konstitu-
erade sig därvid enligt följande:
Ordförande Lars Östlund
Vice ordförande Staffan Claeson
Sekreterare Helena Ciftci
Kassör  Sven Jellbo
Intendent Roger Hansson
Suppleant 1 Lennart Sjöstedt
Suppleant 2 Johan Olofsson
Suppleant 3 Ann-Mari Eriksson

Björn Björstäckt och
 Ann-Mari Eriksson

Informell avtackning av 
Maria Westerberg

Johan Olofsson, 
ny styrelsesuppleant

Bengt-Olof Bengtsson avtackas

Här anmäler man sig Deltagare på årsstämman Deltagare på årsstämman Årsstämmans panel Kaffe och bulle serveras Magnus Nordin

Styrelsen önskar  er alla en 
riktigt skön sommar!
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KÄRNAN - kommittén och lokalen
Planerade aktiviteter under hösten 2010.
Augusti   Den 20:e grillar vi korv på gården. Vid dåligt väder flyttar vi in i 
 Kärnanlokalen och äter kokt korv istället för grillad.
September   Dessertvinprovning, vi återkommer med datum när det är fastställt.
November   Föreläsning
December   Den 12:e blir det traditionsenlig lussefika.
Bokbytardagar blir det 5 sept. 3 oktober, 7 november och 5 december.
Ovan – några bilder från vinterns aktiviteter i Kärnan

Trädgården
Nu prunkar det som allra mest i vår fina 
trädgård. Vid NB 21-22 och vid muren 
mitt emot NB 23 ser det dock lite kon-
stigt ut. Ada Trädgård vill förklara varför 
det ser ut som det gör på denna yta.  
Vår plan var, säger man, att göra nya 
planteringar där i vår. Tyvärr uppstod 
ett oväntat problem när vi skulle gräva 
bort de gamla planteringarna. Rötterna 
från Rönnsumak som växt där, hade tagit 
sig ner i underliggande lager av isolering 
och fiberduk. Det är ett väldigt aggressivt 
rotsystem och för att inte få in nya plan-
tor från kvarvarande rotdelar i nyplante-
ringen måste vi låta ytorna ligga öppna 
och se var det skjuter nya skott och gräva 
upp dessa för hand. Detta innebär att vi 
troligen inte kan plantera förrän på sen-
sommaren/hösten 2010. Det vi tänker 
plantera är buskar av olika slag. Blom-
mande buskar med olika bladfärger och 
former samt även höstens färger. 
Under buskarna blir det marktäckande 
perenner och på muren klätterväxter.

Färg till balkongen (panel)
Det finns färg för avhämtning på 
expeditionen för de som vill måla 
panelen på balkongerna.
Fimpar
På ett flertal ställen – utanför entréer, 
gräsmattan vid Västergatan 5 samt 
utefter Övre Husargatan – har vissa 
fått för sig att det bara är att kasta 
ut fimpar. På en vecka kan det ligga 
upp till ca 100 fimpar på en och 
samma plats.
Om någon ser vem det är skulle jag 
vara tacksam om ni meddelar mig.
Soprummet
Det har blivit mycket bättre ord-
ning i soprummet, de flesta sköter 
detta mycket bra.
Planteringar
Planteringen vid infarten (bommen) 
kommer att snyggas till (stensättas) 
under sommaren.
För planteringarna vid NB 21-22 
och mitt emot NB 23, se besked 
från Ada Trädgård.
Hälsningar Håkan.

Aktiviteter från Kärnan i vinter –
–pubkvällar och bokbytardag.

Golftävling
Förra årets segrare i Körsbärsmästerskapet 
i golf, Leif Johansson, är arrangör av årets 
turnering. Tävlingen kommer att gå av 
stapeln i mitten av augusti på Kungälv-
Kode golfbana meddelar Leif, det blir 
en partävling och inbjudan kommer att 
anslås under sommaren. För mer info, 
ring Leif på tfn. 0768-46 06 61.

Det har varit stort intresse för de nya 
säkerhetsdörrarna från Daloc och många 
har varit och tittat på dörren, som funnits 
till beskådande på fastighetsexpeditionen. 
Nuvarande orange dörrar som öppnas 
inåt mot lägenheten kan, om så önskas, 
bytas mot Dalocdörr som öppnas utåt. 
Grindar, som finns innanför gammal 
dörr, kan vara kvar efter dörrbytet. Några 
har framfört önskemål om vit insida och 

det kan kanske ordnas om det blir fler 
som önskar det. Dörrbytena planeras 
komma igång i mitten av augusti. 
Tvättstugorna i C-huset byggs om/
moderniseras under hösten. Syftet är att 
de ska bli mer ändamålsenliga med t.ex. 
bättre torkutrymmen. Blir detta bra går 
vi vidare med tvättstugorna i de andra 
husen. I C-huset blir det utrymme över så 
att en ny lägenhet kan byggas. Minst en 
tvättstuga ska finnas att 
tillgå under byggperio-
den. Blir det svårt att få 
tvättider får vi ordna så 
ni får tillgång till tvätt-
stugorna i övriga hus. 
Styrelsen planerar att 
under hösten hålla ett 
informationsmöte för 
nya medlemmar i för-
eningen.

– från styrelsen –

Daloc säkerhetsdörr
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BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 
KÖRSBÄRET 19-21
Ansvarig utgivare för Körsbärsbladet: Bengt-Olof Bengtsson

Fastighetsskötare:
Håkan Lindgren, tel. 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. vx 709 10 00, Fax 031 709 10 40,
teknik direkt 709 10 12, mobil 0708‑20 42 37, e‑mail.magnus.nordin@primar.nu 
Magnus Nordin träffas onsdagar 09.00 - 09.30 på fastighetsexpeditionen.

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

Styrelse:
Lars Östlund, ordförande Nilssonsberg 24 tel 720 26 62
Staffan Claeson vice ordf Nilssonsberg 23 tel 0706-30 58 81
Helena Ciftci, sekreterare Nilssonsberg 18 tel 41 94 43
Sven Jellbo, kassör Nilssonsberg 24 tel 41 03 83
Roger Hansson, intendent Nilssonsberg 15 tel 41 40 60
Suppleanter:
Lennart Sjöstedt Nilssonsberg 20 tel 41 47 12
Johan Olofsson Nilssonsberg 18 tel 0708-99 63 87
Ann-Mari Eriksson  Nilssonsberg 14 tel 0705-94 07 66

Valberedning:
Eva Jansson Nilssonsberg 22 tel 82 66 67
Gunilla Björnefeldt-Rex Nilssonsberg 14  tel 81 13 37
Shahla Naseri Nilssonsberg 13 tel 0704-22 59 20
Gustav Abrahamsson Nilssonsberg 17 tel 82 10 38

Redaktör för Körsbärsbladet
Gustav Abrahamsson Nilssonsberg 17 tel 82 10 38

Ansvarig för uthyrning av Kärnan 
Ann-Mari Eriksson  Nilssonsberg 14 tel 0705-94 07 66

HEMSIDA   www.korsbaret.se

SuNE GuSTAvSSONS 
BIlvERKSTAD Och TvÄTT 
Brunnsgatan 12, 413 12 Gbg 

Tel/Fax: 82 33 70 
Mobiltel: 0708-50 34 93

City Salong
Khaleel utbildad frisör med 
gesällbrev och mer än 20 års 

erfarenhet i yrket 
erbjuder följande priser:

 Dam/herrklippning 180-280:-
 Färg, toning fr. 370:-
 Slingor  fr. 350:-
 Tvätt & fön fr. 180:-
 Permanent fr. 700:-

10% rabatt för studenter & pensionärer
 på klippning, färg, slingor.

Drop in & tidsbeställning
Tel: 031-41 31 84 / 0735-76 08 08

Eyja´s Salong 
och Fina Fötter

När du vill bli 
väl omhändertagen.

Vi erbjuder:

Exklusiv hårvård
Kinesiologbehandling

och Fotvårdsbehandling.
Vi säljer även presentkort.

Välkomna till 

Eyja och Gudbjörg

Västergatan 7 i Annedal

Tel. 031-82 76 30

CAFÈ MONDO
Lejonet & Björnen

Mer än bara glass!
Lunch 11-14 Vardagar

Dagens rätt  65.- (avh. 60.-)
Baguette m. dricka/kaffe 35.-

Soppa · Sallader · Smörgåsar
Bakelser · Tårtor m.m

Öppettider: 11-19
Tel. 031-41 41 23

Välkomna!


