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Husen ska energi-
deklareras
Enligt en ny lag från 2006 om energide-
klaration av byggnader, ska alla husägare 
lämna in en sådan deklaration senast 
den 31/12 2008. 
En energideklaration ska bland annat 
innehålla olika byggnadsdata vad gäller 
fördelning av verksamheter i husen, 
lägenheter, trapphus, förråd, tvättstugor, 
hissar sopsug med mera.  
Dessutom ska man lämna uppgifter om 
värmeförbrukning, el- och vattenförbruk-
ning, schema över ventilationssystem, 
värmesystem och belysning med mera.
Som miljömedvetna bostadsrättssägare är 
vi naturligtvis positiva till den nya lagen 
och vill gärna veta att vi bor i ett bra hus.

Orangefärgade 
dörrar
De ursprungliga dörrarna i husen har 
under årens lopp blivit lite slitna och är 
väl uppriktigt sagt ganska fula. Styrelsen 
har den senaste tiden diskuterat frågan 
om byte eller målning av dörrarna och det 
har visat sig vara en rätt kostsam historia. 
Man har nu kommit fram till att börja 
med att byta dörrarna i samtliga gångar, 
med början under 2008. 
Vad gäller lägenhetsdörrarna är det upp-
skjutet till kommande år. 

Årsstämma 2008
Tisdagen den 22 april kl. 18.00 håller Brf 
Körsbäret 21-23 sin ordinarie årsstämma 
i Handelshögskolans lokaler – sal D 33 
– ingång från Lilla Bergsgatan.
En halvtimma innan serveras som vanligt 
kaffe och kaka i vestibulen, då har man 
tillfälle att mingla med sina grannar.
Sista dagen för inlämning av motioner 
var den 31 januari. Inte heller i år hade 
någon motion inkommit. Men numera 
känner väl de flesta till att det brukar vara 
en frågestund efter årsmötesförhandling-
arna och då är alla välkomna med sina 
frågor och synpunkter till styrelsen och 
fastighetsförvaltaren. Den preliminära 
årsredovisningen ska finnas tillgänglig 
på hemsidan veckan före stämman.
Förra året var det närvarorekord, hoppas 
trenden håller i sig och att fler och fler 
kommer och visar sitt intresse för fören-
ingen och vårt gemensamma boende.
Väl mött!

Beröm...
...från fastighetsskötaren
Håkan låter hälsa att det fungerat utom-
ordentligt bra med uppsamlingen av 
kasserade julgranar i år. Endast en gran 
hade hamnat i grov-
soprummet, jäm-
fört med ett 30-tal 
förra året. Nu 
fanns granarna 
där de skulle 
vara, vid trappan 
bakom Stena-huset, 
och Håkan är mycket nöjd. Förresten 
tycker Håkan att vi boende är väldigt 
snälla och trevliga att ha att göra med. 
Tack, detsamma! 

Garaget
Garagestädning blir det nästa gång ons-
dagen den 2 april. Glöm inte att flytta 
bilen under den tid som ert plan ska 
spolas. Det kostar 350 kronor att låta 
den stå kvar. Om Du har svåra förhin-
der, kontakta fastighetsskötaren Håkan i 
god tid innan den 2 april, så kanske han 
kan hjälpa Dig. 
(Norra Annedalsgaraget- se sida 2) 

Nya ansikten 
Vid julkaffet i december fick vi för första 
gången stifta bekantskap med de nya 
medlemmarna i Kärnankommittén, 
Ann-Marie Eriksson Nb 14 och Shahla 
Naseri Nb 13.  Träffen gick som vanligt i 
trivsamhetens tecken, vi serverades glögg 
och kaffe, goda bullar, pepparkakor och 
clementiner, bordet var vackert dekore-
rat och de levande ljusen fladdrade hem-
trevligt… Vad mera kan man önska sig 
en mörk decembereftermiddag

Omorganisation i 
Kärnankommittén
Numera har Helena Ciftci lämnat över 
sin plats i Kärnankommittén till maken 
Sabit Ciftci. Han har även tagit över 
bokningen av Kärnan-lokalen från Stig 
Stjernhammar. Således är det nu Sabit 
Ciftci vi ska kontakta om vi vill hyra 
lokalen. Telefonnumret är 41 94 43, och 
Sabit är anträffbar vardagar kl. 17–21 
samt på helgerna.

Hemsidan
Det pågår en modernisering 
av hemsidans lay-out och det 
ska förhoppningsvis vara klart  
när denna tidning kommer ut. 
Bl a har texten gjorts tydligare 
och  underrubriker lättare att 
hitta.
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pelare placerade på olika avstånd från 
varandra, som med nödvändighet gör 
att P-platserna blir olika stora. Anne-
dalsgaragets styrelse vill därför uppmana 
alla som upplever problem med att ha 
erhållit en, som man tycker, för liten P-
plats, att ta kontakt med sina grannar i 
garaget och komma överens om hur ni 
bör parkera för att underlätta så mycket 
som möjligt för varandra.

Vad gäller avståndet från lägenhet till 
garageplats så finns det tre möjligheter.

Att acceptera en liten promenad 
till bilen (det gör t.ex. vi som bor i 
NB 1 och som måste gå ut först och 
därefter gå in i garaget från NB 3).
Att ställa sig i kö för byte hos Jenny 
Bergendahl på Primär, tel. 709 10 14.
Att avstå från P-plats i Norra Anne-
dalsgaraget.

1.

2.

3.

Pub-kväll i januari.
Denna stormiga, regniga fredagskväll i 
januari borde egentligen ingen ha lämnat 
stugvärmen och gett sig ut för att gå till 
Kärnan, men förstås, många har ju för-
månen att komma ”från insidan”, vilket 
inte ”vi från A-huset” kan…. 
Men vi som vågade oss ut fick njuta 
som vanligt av gott vin (faktiskt!) härliga 
snacks och inte minst småpratet med 
vännerna i området.
Kanske kan man säga att det är nästan 
samma ansikten varje gång, och inget 
ont i det, men ni som aldrig varit där vet 
inte vad ni går miste om. 
Nästa gång ni ser inbjudan kan ni väl 
boka in en stund av kvällen, det kan 
räcka med en halvtimma. 
Klockan 8 försvann flera stycken, för-
modligen var det På spåret eller Let´s 
dance, som lockade, och den konkur-
rensen är ju inte lätt. Men dörrarna 
till Puben brukar öppna kl. 18.00 och 
man hinner umgås en hel del på ett par 
timmar. Och stämningen var hög som 
vanligt. Den blir vad vi gör den till!

Nästa Pub-afton blir fredagen den 
14 mars kl. 18–22. 

Norra Annedalsgaraget upplåter P-plat-
ser till de boende hos BRF Körsbäret, 
Bygg Göta och Stena Fastigheter.
Vi som bor i Körsbärets fastigheter för-
fogar över 240 av de sammanlagt 421 
platser som finns i garaget. För dagen 
är läget att alla bostadsrättsinnehavare i 
BRF Körsbäret som vill ha en plats, har 
möjlighet att få hyra en P-plats i garaget 
om så önskas. 
Detta kan emellertid snabbt förändras, 
då vi har 367 lägenheter, men bara 240 
platser. En plats i garaget kostar för när-
varande 725: - kr/månad.
Emellanåt kommer klagomål från garage-
platsinnehavare och från andra, som vill 
ha en plats, men som inte kan få någon 
precis där man vill ha den. De vanligaste 
klagomålen är att platserna trånga och att 
den plats man erbjudits ligger långt ifrån 
där man har sin lägenhet.
Nu ser ju garaget ut som det gör, med 

Då de som redan har en plats i gara-
get har företräde i kön för en speciellt 
önskad plats, så vill vi föreslå dig som 
har tackat nej till erbjuden plats, för att 
du tycker att den är placerad för långt 
ifrån din bostad, att acceptera platsen 
och därefter ställa dig i kö för byte. 

Efterfrågan av garageplatser är nu så stor 
att endast de som har lägenhet i Körs-
bärets fastigheter kan erbjudas plats i 
garaget.

Slutligen vill vi informera om att en del 
bevakningskameror nu har placerats i 
garaget och att arbetet med att sätta upp 
flera kameror fortsätter.

Bengt-Olof Bengtsson   
Styrelseledamot i Garageföreningen

Bild överst till vänster: 
Bartendern himself 
Roger Hansson

Bild överst till höger: 
Kersti Dyrssen och ShahlaNaseri 
- f d ordförande och ny Kärnan-
medlem trivdes ihop

Bild nederst till vänster: 
Fd Redaktör för Körsbärsbladet 
Sven Hjelmström

Norra Annedalsgaraget
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Besök gärna vår hemsida: www.korsbaret.se

Här hittar ni mer information om vår förening.

Intresserad av vinprovning?
Kärnankommittén har planer på att starta en vinprov-
ningskurs i Kärnan, och en kompetent ”sommelier” är 
redan vidtalad. 
Nu vill de gärna veta 
hur stort intresset är, 
och efterlyser personer 
som vill vara med i en 
vinprovningsgrupp. 

Hör av er till:
Stig Stjernhammar 
tel. 82 38 96 
så berättar han mer.

Teckning och akvarellmålning
En måndagskväll i februari gjorde red. 
för Körsbärsbladet ett besök hos ”konst-
närsgruppen” i Kärnan. 
Jag fann ett 10-tal personer fullt koncen-
trerade med att teckna och måla, den här 
kvällen var temat perspektiv. 
Henry Petersson, handledare och själv 
konstnär, har 30 års erfarenhet som kurs-
ledare i olika studieförbund i Göteborg, 
och han är mycket nöjd med att ha fått till 
stånd en grupp intresserade här i områ-
det. Det märks att han brinner för detta. 
Kursprogrammet är ambitiöst upplagt, 
från stillebenövningar, färglaborationer, 
komposition och perspektivlära, till teckning och målning efter levande 
modell. Det hela avslutas med ett gemensamt besök på Göteborgs konst-
muséum. Om allt går ”enligt ritningarna” blir det en visning av gruppens 
resultat någon gång i slutet av våren. Men trots det ambitiösa programmet 
verkar det inte som om deltagarna känner sig pressade, snarare utstrålas 
en stämning av rofylldhet och avspändhet i gruppen, och ett par deltagare 
bekräftar också att de tycker det är skönt att efter jobbet få släppa allt och 
bara koppla av med detta. Några har gått på kurs tidigare, men inte alla. 
Det här är ett bra exempel på aktiviteter i Kärnan. 
Förutom att man får syssla med något man tycker om, får man träffa andra 
med samma intresse och lära känna nytt folk i området. Dessutom är kost-
naden mycket human, speciellt jämfört med studieförbunden.
Om intresse finns fortsätter det i september och säkert finns det möjlighet 
för nya deltagare. Kontakta i så fall Henry Petersson, tel.41 11 92.

Överst: Eva, Titti, Lenore och Berit övar på perspektivtckning.
Underst: Henry delar med sig av sina kunskaper till Nadja.

�lad �åsk
önskar red. med dessa söta påskkäringar 
från Nilssonsberg 1.
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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 92, 417 07 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
Bengt-Olof Bengtsson, vice ordf Nilssonsberg 1  tel 82 37 00
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:
Staffan Claesson Nilssonsberg 23 tel 0706-305881
Gustav Abrahamsson Nilssonsberg 17 tel 82 10 38
Lennart Sjöstedt Nilssonsberg 20 tel 41 47 12

Valberedning:
Eva Jansson Nilssonsberg 22 tel 82 66 67
Ingvar Johansson Nilssonsberg 12  tel 82 87 42
Stig Stjernhammar Nilssonsberg 8 tel 82 38 96

Redaktör för Körsbärsbladet
Anita Bengtsson Nilssonsberg 1 tel 82 37 00

Ansvarig för  uthyrning-Kärnan Sabit Ciftci  tel 41 94 43

HEMSIDA   www.korsbaret.se 

SuNE GuSTAvSSONS 
BIlvERKSTAD Och TvÄTT 
Brunnsgatan 12, 413 12 Gbg 

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

Vi erbjuder exklusiv hårvård 
som passar alla åldrar. Hos 

massör Björn kan du unna dig 
en avkopplande och rogivande 
stund. Och som avslutning kan 
man njuta av en stunds fotvård 

hos fotterapeut Eyja.

 Välkomna till:
Västergatan 7 i Annedal

Tel. Eyja´s 
031-82 76 30

Tel. Björn 
031-709 77 90

Eyja´s Salong Fina Fötter
och massör Björn

Hos Eyjas Salong och Fina Fötter 
blir du väl omhänder-tagen 

av Eyja och Gudbjörg.

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

erfarenhet i yrket 
erbjuder följande priser:

 Dam/herrklippning 180-230:-
 Färg, toning fr. 350:-
 Slingor  fr. 300:-
 Tvätt & fön fr. 180:-

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

och permanent.

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

MONDO
kök, bar & glassbar

Lejonet & Björnen
Tel. 031-41 41 23

Öppettider: 11-22
Lunch 11-16 Dagens rätt

Välkomna!


