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Föreningsstämman flyttas
På grund av Corona pandemin flyttar vi bostadsrättsföreningen Körsbäret 19-21 föreningsstämma till: 
Onsdagen den 10 juni kl 18.00 i Handelshögskolan sal Volvohallen, E, plan 4.
Kallelse kommer att anslås på anslagstavlorna i entréerna. Kaffe och bulle kommer att serveras från kl 17.30. 
Efter ordinarie föreningsstämma kommer informell frågestund att avhållas.

STYRELSEN INFORMERAR

Information inför fönsterbytet! 

Försiktighetsåtgärder med anledning av Corona / 
covid-19: 

Vi följer löpande Folkhälsomyndighetens rekommen-
dationer när det gäller det pågående virusutbrottet.
Vi arbetar aktivt med att skydda våra egna medarbetare 
och boende från smittspridning.

Det innebär att vi tar följande åtgärder i vårt dag-
liga arbete: 

1. Vid uppvisande av symptom som snuva, hosta eller 
feber skall medarbetare stanna hemma.
2. Vi är uppmärksamma på symptom på covid-19.
3. Vi undviker direkt hälsning via handslag.
4. Vi tvättar händerna ofta.
5. Vi hostar och nyser i armveck.
6. Vi undviker att röra ögon, näsa och mun.
7. Vi använder bakteriedödande våtservetter för rengö-
ring av ytor i boendes hem.
8. Vi använder ansiktsmasker när vi arbetar i boendes 
hem.
Hantverkarhuset / Johns

  

Den 25 februari hade vi besök av Brandingenjör   
Johan Magnusson från Räddningstjänsten i Göteborg. 
Hans uppgift var att göra en inspektion av vårt garage 
inför installationen av elstationer för laddbara fordon. 
Efter en rundvandring i garagets olika plan ledsagad 
av ordförande Lars Östlund och fastighetsförvaltare 
Magnus Nordin såg Johan inga hinder för fortsatt 
projekteringen enligt plan.

Bild: Lars, Magnus och Johan

Namn på lägenhetsdörrar 
 
Föreningen förser alla lägenhetsdörrar med namn 
(föreningen äger dörren). Det är inte tillåtet att 
klistra dit egna namn. Andrahandshyresgäster/
inneboende får ditsatt namnet av fastighetsskötaren 
Håkan. Magnetisk skylt ”Ej reklam” finns att hämta 
hos Håkan. 
Magnus Nordin 
Förvaltare

Kärnan pausar sina aktiviteter under rådande omstän-
digheter för att följa Folkhälsomyndighetens rekommen-
dation om att minska de sociala kontakterna, se sid 3.
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Nu när vi skall minimera sociala kontakter och hålla 
oss inne får vi aktivera vår kreativitet och hitta på 
aktiviteter som får oss på andra tankar.

TREVLIGA AKTIVITETER

PressReader 
 
För dig som vill läsa tidningar gratis från hela världen finns 
söktjänsten PressReader som du kan använda i dator, på 
biblioteket eller hemma, och i smartmobil eller surfplatta. 
Här finns tidningar och tidskrifter från över 100 länder 
och på 60 olika språk. Tidningarna är exakta kopior av den 
tryckta utgåvan och ser alltså annorlunda ut än de webb-
vrianter av dagstidningar som ligger på internet. 
 
Ladda ner appen PressReader till en mobiltelefon eller 
surfplatta.

Är du ny användare? Välj Sign up now! och följ instruktio-
nerna. Ange Stadsbiblioteket Goteborg som ditt bibliotek 
och fyll i ditt bibliotekskortsnummer och pin-kod.

Har du redan ett konto? Välj Sign in och logga in. För att 
använda tjänsten gratis går du in under Accounts och lägger 
till bibliotekskort och pin-kod via ikonen Library & Group.

Riksarkivet 
 
Riksarkivet har sedan ett år tillbaka öppnat sina arkiv för 
allmänheten utan att man behöver betala abonnemangs-
avgift. En guldgruva för den som vill söka sina släktingar 
tillbaka i tiden. Många historiska handlingar är i dag digita-
liserade och sökbara på nätet. Har du inte släktforskat förut 
rekommenderas att gå in på Riksarkivets digitala forskarsal. 
Har man väl börjat släktforska har man en hobby för resten 
av livet. Finns många Facebook grupper med hjälpsamma 
forskare som gärna hjälper till och delar med sig av sina 
erfarenheter. 
https://sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen

Moderskeppet 
 
Moderskeppet medlemskap är just nu kostnadsfritt för gym-
nasier, folkhögskolor högskolor resten av läsåret. Detta pga 
beslutet av distansundervisning. Ordinarie kostnad är 129 kr/
mån. Här finns hundratals onlinekurser och e-böcker i foto, 
bildbehandling, video och design. Flera kurser är alltid gratis. 
https://moderskeppet.se

Vår nya hemsida beräknas läggas ut på 
nätet under vecka 13. 
En större uppdatering med användar-
vänligare gränssnitt än tidigare.

Fönsterbytet 
 
Här ovanför ser du några foton från fönsterbytet i B-huset. 
Kaos i några timmar men sen så blir det väldigt fint och 
ljudisolerat.
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HÅKANS RUTA

Garagestädning 
Vill påminna om att maskinell 
garagestädning sker onsdag den 1 
april. Man är då skyldig att flytta 
sitt fordon. Ev. kvarvarande fordon 
debiteras 500 kr för manuell städ-
ning. 
 
Sommarjobbare sökes 
Är du bosatt i vår bostadsrättsförening och är 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 som-
maren och hur tiden förläggs kan vi diskutera tillsam-
mans. Lön utgår enligt gängse avtal. Din skriftliga 
ansökan lämnar du till mig på fastighetsexpeditionen.

Farligt avfalbilen 
Under våren stannar farligt avfallbilen på Brunnsgatan:  
Måndag 30 mars 19.15-20.00 och torsdag 14 maj 17-17.45 

Återvinning av plast 
I återvinningsrummet finns behållare för plast. I dessa 
kan du lägga både hård- och mjukplast, vilket inte fram-
går av skyltningen.

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

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

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

PRIMÄR INFORMERAR
 
Primär Ekonomisk förvaltning flyttar till: 
Gårdavägen 1
412 50 Göteborg 
 
 
Fastighetsförvaltare:
BRF Körsbäret 19-21, c/o Primär Fastighetsförvaltning AB 
Gårdavägen 1, 412 50 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 Nilssonsberg. 

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
 

KÄRNANAKTIVITETER
Pubaftnar och vinprovning skjuts på framtiden under 
rådande omständigheter. Vi återupptar våra trevliga samman-
komster så fort läget tillåter. 

Vill du boka Kärnan för fester eller andra aktiviteter boka på 
telefon 0727-49 26 47.

Glad och trevlig påsk!
Önskar styrelsen

FELANMÄLAN 
 
Använd med fördel vår webb baserade felanmälan!
Gå till https://primar.realportal.nu 
 
För mer info se Körsbärsbladet nr 4-2019 

Inom kort kommer vi att förhoppningsvis kunna logga in 
här med e-leg.
Felanmälningar denna väg gör att vi kan skapa statistik över 
frekventa fel i föreningen.
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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 
Gårdavägen 1, 412 50 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 31 maj 2020

www.redcross.se
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