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Savas kom hit 1978 och Dimitris 1980.  
Inbördes är de svågrar och driver till-

sammans familjeföretaget Discover 
Clean, där även deras respektive 
fruar arbetar, ett familjeföretag 
således.
De tar emot mig på fastighetsex-
peditionen en kväll med kaffe och 
tårta för en lättsam pratstund. De 
berättar att sedan år 1998 är deras 
uppdragsgivare föreningen Körsbä-
ret och Norra Annedalsgaraget. De 
har även andra uppdragsgivare, men 
lägger ned mest tid hos oss. Tillsam-
mans med 6 st. deltidsanställda städas 
alla trappor, genomgångar och tvätt-
stugor i de tre byggkropparna. Savas 
och Dimitris är båda två engagerade 
i själva städarbetet. De trivs utom-
ordentligt väl med både arbetet och 
att arbeta för vår förening. Här bor 
många trevliga människor säger de och 
vi får stor uppskattning för vårt arbete.  
Om någon medlem önskar hjälp 
med städning går det naturligt-
vis bra att kontakta oss säger de.  
Vi är momsregistrerade och har F-skatt, 
så tjänsten berättigar till s.k. ROT-avdrag.

En presentation

Dimitris och Savas, 
så heter de två gentlemän, som sedan 
nästan 15 år tillbaka håller rent och 
snyggt i våra gemensamma utrym-
men i föreningen. Som namnen anger 
kommer våra vänner från Grekland, 

Information
Dörren till entrén på Västergatan 9 kan 
ibland vara väldigt tung att öppna, i 
synnerhet om vinden ligger på. Har du 
någon form av handikapp kan du, via 
ett intyg från en distriktsterapeut, av 
Hjälpmedelcentralen få en fjärrkontroll 
att öppna porten med. Det underlättar.

En olycka händer så lätt, sätt på Sal-
vekvick sá man förr i världen. Det hade 
emellertid inte hjälpt i det här fallet. En 
flyttbil fastnade nämligen i cykelställets 
(framför NB 13) innertak. När bilen 
körde vidare slets gjutstag och asfalt upp 
och cykelstället rasade ihop. Som väl var 
kom ingen person till skada , några par-
kerade cyklar fick däremot skador och 
det hela blev i slutändan en kostsam 
historia. För vem undrar då signaturen 
orolig medlem. Jo, för försäkringsbo-
laget. Flyttbilen, som hyrts för inflytt-

ningen, var helförsäkrad 
och täckte 

Har ni lagt märke till vad luften är frisk och kylig på mor-
narna numera och att dagarna plötsligt blivit betydligt kor-
tare. Solen reflekteras lågt mot vattnet, skuggorna blir allt 
längre och flera gånger den senaste tiden har den kraftiga 
blåsten kastat upp havet i skum över stränderna. På landet är 
den lilla strandängen, som för inte så länge sedan var över-
sållad med smörblommor, rödklöver, gula käringtänder 
och rölleka fortfarande grön, men av blommorna är det inte 
mycket kvar. Kräftorna åts redan i augusti och även surström-
mingen, denna delikatess, hade sin premiär i augusti månad.  
Med andra ord är hösten här.
I detta nummer av tidningen finns en presentation av Savas och 
Dimitris, som ansvarar för städningen i vår förening. Information har 
delats ut om de nya tvättstugorna, som kommer att byggas i A- och B 
husen. Det finns nog anledning att i kommande nummer återkomma 
till dessa, men nu hänvisar jag till utdelade informationsblad. En bok-
bytardag med Pub-kväll har redan avhållits. Är det någon i fören-
ingen som vill åta sig att sköta om flaggans hissande och halande?  
Det finns en annons i tidningen.

En skön höst önskar Er redaktör. 

Redaktör ń har ordet



KÖRSBÄRSBLADET

seanmälan
En prydlig flaggstång finns i vårt område 

och vi sätter en ära i att hissa flaggan på 
de officiella flaggdagarna. Nu har vår 
”flaggmaster” lämnat sitt uppdrag och 
vi behöver någon som vill åta sig att 

ansvara för detta. Är du intresse-
rad av denna uppgift, kontakta 

då gärna Magnus Nordin eller 
någon i styrelsen. 

samtliga kostnader och idag står ett nytt 
cykelställ på plats. Sens moral: Det är 
viktigt att vara rätt försäkrad. Tänk t.ex. 
på att du ska ha en bostadsrättsförsäk-
ring i din hemförsäkring. 

Sopsugen
Från och till under ganska lång tid nu 
har området besvärats av luktstötar från 
Sopsugsanläggninen. 
Anläggningen betjänar, förutom Nils-
sonsberg, också ett antal andra abon-
nenter. Det innebär vid vissa tillfällen 
en högbelastning av Sopsugen med 
ökad risk för läckage. När entreprenö-
ren spolar ren containrarna från rest-
avfall uppkommer lukter i terminalen. 
När porten öppnas läcker lukten ut.  
Om porten ställs öppen, t.ex. vid trans-
port i samband med tömning, sprids 
naturligtvis lukten i området. Styrelsen 
verkar tillsammans med entreprenören 
för skärpta regler vid portöppning. Vi 
vill också uppmana de boende i området 
att använda starka påsar till avfallet och 
knyta till påsarna ordentligt för att und-
vika läckage. Frågan om lukt togs också 
upp på årsmötet i våras och då omnämn-
des att ny teknik utprovas. En utvärde-
ring av vad detta ger kommer att göras.

Vår sommarvikarie
Alexander vikarierade för Håkan under 
senaste semesterperioden. Han skriver 
följande till redaktionen;
-Hej alla boende på Nilssonsberg. Trots 
min korta tid på fastighetsexpeditio-
nen vill jag ändå passa på att tacka er 
för den vänlighet ni allesammans visat 
mig. Det har verkligen varit ett kul 
arbete och framförallt intressant att få 
träffa så många fina människor som 
det bor här.
Jag är 27 år gammal. När jag inte 
arbetar för Körsbäret läser jag sista 
året på Universitetets ekonomiska 
utbildning med inriktning mot 
fastigheter. Mitt syfte med vikaria-
tet var att lära mig av de tekniska 
problem som finns i arbetet med 
fastigheter, som ett komplement 
till det ekonomiska och juridiska 
som jag lär mig vid skolbänken. 
Jag hoppas att jag gjorde mitt 
bästa för er och vill avslutnings-
vis tacka er alla för min tid här i somra´s. 

Alexander Kjellgren

Rosen
Körsbärsbladets Ros tilldelas denna 
gång vår avgående ”flaggmästare” Olof 
Reichenberg, NB 22, för hans trägna 
och mångåriga arbete med att hissa och 
hala flaggan, i ur och skur, under årets 
flaggdagar. 
Stort tack Olof!

forts. från sid 1

Hantverkare
När ni ska ha hantverkshjälp i er 
lägenhet och de ska utföra arbeten 
som kan uppfattas som störande för 

andra boende, tänk då på; 

• att informera grannarna 
• att bilningsarbeten får utföras var-
dagar 10.00 – 14.00 
• att vid extrema bilningsarbeten ska 
hörselskydd delas ut till omkring-
boende.

Hälsningar Håkan

Föreningens skald 
och trotjänare, Sven Hjelmström, har 
lämnat följande bidrag till redaktionen.

En man med hund går på vår gård,
han kan alla portar, han känner var kod.
Han vet alla bergets labyrinter.
Han går sent alla nätter,
det skänker oss trygghet,
det är skönt att han finns här. 
”Bevakning med hund” 
låter avogt och ilsket,
men finns ju bara för säkerhets skull.

Intres-

Intresseanmälan
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Springbrunnen Malva

KÖRSBÄRSBLADET

Besök gärna vår hemsida: www.korsbaret.se
Här hittar ni mer information om vår förening.

några av dem handlade faktiskt om en 
konstnär från södra Halland med rätt 
födelseår. 
Ett par artiklar i Hallands-Posten var 
extra upplysande och vid telefonsamtal 
med en av deras kulturskribenter fi ck 
jag beskedet att konstnären Nils Johans-
son, nu 85 år, fortfarande var aktiv 
och bodde i ett hus nära havet utanför 
Halmstad. Jag fi ck hans telefonnummer. 
Men var det då ”vår” konstnär? Lite 
nervös ringde jag upp honom. Berättade 
om vår skulptur på Nilssonsberg, som vi 
inte kunnat hitta någon signatur på. Jo, 
visst var det han! Skulpturen föreställer 
ett fröhus, och namnet ”Malva” fi ck den 
efter en liten tant i hans hemtrakt som 
kallades ”lilla Malva”. Och varför är den 

fi nt ut. Sven tycker i alla fall att det har 
blivit bättre, sedan han startade med 
skräpplockningen för två år sedan. 

Det är ju glädjande!Nils Johansson heter han, född i Söndrum i södra Hal-land 1922, och 1978 gjorde han denna skulptur i koppar, kallad ”Malva”, tillsammans med 4 andra kopparskulptu-rer som är placerade i Gårds-ten. Hur gick det då till att hitta namnet på konstnären, som vi undrat över i så många år. 
Jo, så här var det. Staf-fan Claesson i Körsbärets styrelse gick 

igenom den förteckning, som fi nns på 
Park- och naturförvaltningen, över alla 
offentliga konstverk i Göteborg, I denna förteckning hittade Staffan 

uppgiften om ett konstverk benämnt 
”Malva” som placerats i Annedal 1978, 
det år då våra hus byggdes. Konstnären 
hette Nils Johansson. Namnet kändes 
lite anonymt i det här skedet och vi 
undrade om det kunde vara rätt. I häftet 
”Konst på sta’n”, författad av bl a Håkan 
Wettre, hittades dock uppgiften igen, 
här med födelseår. Med både namn och 
födelseår kunde nu red. utnyttja det fan-
tastiska hjälpmedel som Internet är. På 
sökmotorn Google återfanns ett 60-tal 
uppgifter om olika Nils Johansson, och 

inte signerad? Jodå, det var den. I nederkanten har Nils Johansson etsat in sitt namn. Men skulpturen är tänkt som en fontän, och när man i stället lade stenar runt omkring, har signaturen antingen blivit förstörd eller är helt enkelt dold av ste-narna. Nu har bostadsrättsför-eningens styrelse beslutat att låta tillverka en namnskylt till skulpturen och placera den på ett väl synligt ställe. Och när jag nu fått veta ursprunget och pratat med själva skapa-ren, så har skulpturen  blivit ännu vackrare, när  jag tittar 
ner på den från fönstret.Fakta om Nils Johansson:Föddes 1922 i Söndrum, södra Halland.

Yrke: Målare, skulptör, grafi ker. Utbil-
dad på Valands konstskola 1958-60. Fick Hallands konstförenings stipen-

dium 1959. Fram till 1959 kallade han 
sig amatörmålare och tjänade sitt leve-
bröd som plåtslagare. Efter 1959 har 
han ägnat sig åt sin konst på heltid och 
då huvudsakligen måleri. Han beskrivs 
som ”en skicklig kolorist med träffsäker 
känsla för form och komposition”NJ fi nns representerad på Nordiska 

museet och på Halmstads, Väners-
borgs och Borås’ musèer. Har också 
gjort offentliga arbeten till bl a rådhu-
set i Halmstad, olika skolor i Laholm, 
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a arbetade fl itigt som vanligt både i disken och i baren”

”Familjärt med långbord”

”Härliga snittar tycker Barbro och C
alle”

PUB-kväll 26/1Även denna gång blev det en välbesökt PUB-kväll i Kärnan. Ett drygt 40-tal kom 

och gick under kvällens lopp, inte dåligt med tanke på att TV-favoriterna konkurre-

rade denna fredagskväll. När vi nu räknade in den sjätte pub-kvällen sedan starten för 

nästan två år sedan, gjorde Solveig refl exionen att ”ingen gång blir den andra lik”. Den 

här kvällen samlades alla kring ett långbord, lite mer familjärt än vanligt alltså? Säkert 

har många fått lite närmare kontakt med sina grannar 
tack vare just PUB-kvällarna.Solvig och Helena gjorde ett inhopp i baren 

denna kväll, innan ordinarie bartender dök 
upp, efter att ha fi rat sin fars 80-årsdag. Med 
sig hade han och hustrun Eva ett stort fat 
med de mest läckra snittar som generöst 
bjöds omkring längs långbordet. (Och man 
passade på att utbringa ett fyrfaldigt leve för 
jubilaren, den legendariska gaisaren Holger Hans-
son). 
Tänk på att alla som ordnar PUB-kvällar och Lussekaffe, gör det helt ideellt, utan 

ersättning, och det förtjänar dom mycket uppskattning för!

Konstnären är funnen! 

Springbrunnen Malva
Skulpturen i koppar på gården, döpt till Malva, vars 
tillkomst och historia utretts och berättats på ett för-
nämligt sätt i Körsbärsbladet nr 1/2007 av vår tidigare 
redaktör Anita Bengtsson, har inspirerat mig att återge 
följande dikt ;

Ett källvatten är rättvisan,
färglös och klar.
En svårmäktig och egen
fin smak den har.
Men slik dryck är så fattig,
när vin finns att få.
Bara vatten är källan, 
jag längtar dit ändå.

Karin Boye

Jag fotograferade skulpturen en vacker höstdag, när 
vattnet porlade inspirerande. Snart stängs den av.

PUB kväll
Lördagen den 1 september ägde höstens 
första bokbytardag rum. När vi bytt till 
oss några intressanta böcker att ägna oss 
åt i höstrusket vidtog puben. Några tim-
mars samvaro är alltid lika uppskattat.
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Sune GuStavSSonS 
BilverkStad och tvätt 

Brunnsgatan 12, Göteborg 
Tel / Fax: 031-82 33 70 
Mobiltel: 0708-50 34 93

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

erfarenhet i yrket erbjuder följande

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
Kinesiologbehandling

Zonterapi och öronakupunktur

Vi säljer även presentkort

Välkomna till 
Gudbjörg och Mikaela 

Eyja och Kristian

Västergatan 7 i Annedal

tel. 031-82 76 30
För bokning eller frågor om  

Zonterapi och öronakupunktur  
ring Kristian 0706-98 80 72

Styrelse:
Lars Östlund, ordförande Nilssonsberg 24 tel 720 26 62
Staffan Claeson vice ordf Nilssonsberg 23 tel 0707-50 81 29
Helena Ciftci, sekreterare Nilssonsberg 18 tel 41 33 07
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:
Kjell Englund Nilssonsberg 11 tel 68 52 03
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

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. 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 träffas onsd. 09.00 - 09.30 på fastighetsexpeditionen.

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

HEMSIDA   www.korsbaret.se

Kafé 4 you
Sallad/Pasta ∙ Ciabatta ∙ Bakpotatis 
Lasagne ∙ Kyckling- och köttfärspaj

och glass från Lejonet & Björnen så klart.

Ett nyrenoverat och fräscht kafé 
har öppnat på Brunnsgatan 12.

Öppet alla dagar 10 –20

Välkomna!
Tel. 031-41 41 23

Styrelsen önskar alla medlemmar  
i Brf. Körsbäret en riktigt

härlig HÖST!


