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Det är med viss tvekan och en stor por-
tion ödmjukhet jag åtar mig att efter-
träda Anita Bengtsson som redaktör för 
Körsbärsbladet. Anita har i sitt redaktör-
skap förenat noggrannhet, objektivitet 
och stilistisk begåvning med en närmast 
intuitiv känsla för vad som kan intres-
sera föreningens medlemmar att läsa 
om. Har man dessutom, som hon, för-
mågan att skriva på ett lättsamt och trev-
ligt sätt inser nog var och en att det inte 
blir så lätt att efterträda en sådan person. 
Men efter moget övervägande har jag 
ändå beslutat mig för att våga försöka. 
Det här numret, som Du nu håller i Din 
hand, har vi färdigställt tillsammans.

Min ”cv” lyder i korthet; Undertecknad 
med fru Ulla-Britt har bott i föreningen 
Körsbäret sedan dess tillkomst och vi 
flyttade in i B-huset i september 1977. 

Där bor vi fortfarande kvar. År 2002 
valdes jag in som suppleant i styrelsen. 
Sedan drygt tre år tillbaka tillhör jag 
pensionärernas skara. I mitt yrkesverk-
samma liv var jag byråkrat på en myn-
dighet och skolad i en formalprosa – av 
allra värsta slag skulle nog många säga 
– där ord som ”lamentera”, ”ehuru”, 
”kalamitet”, ”diskrepans”, och ”beivra” 
tillhörde favoriterna. Jag lovar att inte 
använda något av dessa ord framöver, i 
alla fall inte i Körsbärsbladet. Hur lätt-
samt mitt skrivande sedan kommer att 
bli vågar jag inte ge några utfästelser om. 
Inte heller om kreativiteten, den består 
ju som bekant av 5 procent inspiration 
och 95 procent transpiration.

Ett medlemsblad som vårt Körsbärsblad 
skall i allt väsentligt innehålla aktuell 
information till medlemmarna om vad 

Ny redaktör

Nu 
tackar jag 

för mig...
Gösta Carlsson, Lennart Wåh-

lander, Sven Hjelmström – nu 
ansluter även jag mig till den lilla 

skaran av före detta redaktörer för 
Körsbärsbladet. 

Jag vill tacka alla trevliga människor 
på Nilssonsberg som under de gångna 

åren medverkat till att Körsbärsbladet 
har blivit så bra som jag velat ha det.

Gustav Abrahamsson, suppleant i 
bostadsrättsföreningens styrelse, har 
förklarat sig villig att överta redaktörs-
posten från och med detta nummer.
  Jag önskar honom 
   lycka till!

Anita Bengtsson

som händer i föreningen. Det finns 
ändå, menar jag, utrymme för lite filoso-
ferande av mer allmänt slag. Jag planerar 
därför en spalt betitlad ”Redaktör´n har 
ordet” – ett forum för tankar och fun-
deringar om lite av varje. Under rubri-
ken ”Goa gubbar” eller ”Hört på sta´n” 
kommer en och annan historia att berät-
tas. Bor man i Kal och Ada´s hemstad så 
måste man bara få återge något av alla 
dessa lustifikationer och vitsar som det i 
Göteborg hör traditionen till att berätta. 
I övrigt skall förhoppningsvis Körsbärs-
bladet innehålla det som ni är vana vid 
att få läsa om.
Om någon medlem själv vill skriva en 
artikel i Körsbärsbladet, som t.ex. Sven 
Hjelmström gjort vid flera tillfällen, så 
går det alldeles utmärkt, förutsatt att den 
har ett allmänt intresse.
Det var min presentation och program-
förklaring när jag nu tar över ”redak-
törspennan” efter Anita.

Gustav Abrahamsson

CYKELÄGARE
Flera åtgärder för att komma till rätta med cykel-
problemet på Nilssonsberg har gjorts genom åren. 
Nu är det åter alltför många cyklar som står på 
gården och i cykelrummet Västergatan 9 samt 
cykelstället Västergatan 5. 
Många av dessa cyklar används uppenbarligen 
aldrig.
Styrelsen vädjar nu till dem som inte använder 
sina cyklar att lämna dem till Håkan för långtids-
förvaring. 
Det finns ett särskilt låst utrymme i garagets bot-
tenvåning för detta ändamål. För er övriga gäller 
att ni får hämta ”stripes” hos Håkan på fastighets-
expeditionen och fästa dem runt styret 
på cyklarna. De cyklar som inte är 
märkta med stripes kommer så 
småningom att tas bort. Däref-
ter har man sex månader på sig 
att hämta cykeln. 
Obs! att ovanstående inte gäller 
för cyklar som mot avgift är 
parkerade i cykelrummen 
på Övre Husargatan 2 och 
Västergatan 5. 
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Vem vill vara med i kommittén?
Fler intresserade medlemmar sökes till 
Kärnan kommittén.
Kommittén arbetar flitigt med att 
anordna Pub-kvällar, lussekaffe, golf-
turneringar, TV-visningar, grillkvällar, 
information till nyinflyttade m.m. 
Både yngre och äldre boende behövs i 
kommittén. Man efterlyser också flera 
idéer till aktiviteter som vi boende kan 
vara intresserade av.

Hör av Dig om Du har lust att vara med, 
till någon i styrelsen, till Stig Stjernham-
mar eller till Håkan på fastighetsexpedi-
tionen. 

Körsbärets stadgar
Vid bostadsrättsföreningens ordinarie 
föreningsstämma den 22 april 2008 
beslutade stämman om stadgeändringar 
och att styrelsen skall lämna information 
om ändringarna. Denna informations-
träff beräknas äga rum i Kärnanlokalen 
tisdagen den 14 oktober kl. 18.

Kärnan kommittén meddelar................ 
att en PUB-kväll planeras fredagen den 
26 september. 
Detta kommer att anslås separat. 
Vinprovning är populärt och många 
intresserade har anmält sig. 
Träff i Vinprovningsgruppen, som vi 
skrev om i Körsbärsbladet nr. 1/2008, 
är tänkt att äga rum fredagen den 17 
okt. kl. 19.00. Kostnaden beräknas till 
150-200 kr per person, beroende på hur 
många som kommer av dem som anmält 
intresse. 
Var och en skall ta med sig 4 st. vinglas 
till denna sammankomst som Stig Stjern-
hammar, tel. 82 38 96, håller i. 
Traditionellt luciakaffe blir det söndagen 
den 14 december.

Garagestädning
Red. vill påminna om att maskinell gara-
gestädning sker två gånger om året, den 
första onsdagen i andra resp fjärde kvarta-
let. Och nu är alltså snart dags igen, ons-
dagen den 1 okt. 2008, kl. 08.00-14.00. 
Man är då skyldig att flytta sin bil och 
om det inte sker får man betala 300 kr 
för manuell städning av de platser där 
maskinen inte kommer åt. Om Du har 
förhinder, kontakta vår fastighetsskötare 
Håkan i god tid före den 1 oktober så 
kanske han kan hjälpa Dig.  

RÖDA KORSET
Röda Korsets Annedalskrets planerar att 
under hösten ha några aktiviteter i form 
av t.ex. föredrag, musikunderhållning, 
högläsning eller liknande. 
Detta har diskuterats, 
men vad det exakt blir 
är i skrivande stund 
inte beslutat. 
När man bestämt sig 
kommer det att anslås 
särskilt. 

Ylva, Bimme och Karin vid sitt ”verk”.
Saknas på bilden gör Marianne, Anette och Sofia som också arbetat med ”Skogsbrynet” 

Som vi alla kunnat se har Ada Trädgård 
på senare tid varit här ofta och arbetat 
frenetiskt. Bimme berättar att vädret 
varit gynnsamt för en riklig växtlighet 
denna säsong och att man just nu tar 
bort och gallrar samt beskär för återväxt. 
Nedersta grenvåningarna på träden vid 
entrén Brunnsgatan har blivit väl yviga 
och kommer att skäras ner. Vi som bor 
på entréplan i fastigheterna har fått en 
talong för att kunna lämna önskemål 
om hur vi vill ha det framför våra föns-
ter. Detta kommer man sedan att arbeta 
med under hösten. Vidare planeras fler 
rabatter med perenner och marktäckare. 

Fuktighetsbevarande barkmull läggs för 
att hålla ogräset borta. Bukettapel skall 
ersätta Aronian, busken med de svarta 
bären, som togs bort i våras. På muren, 
mellan uppgångarna NB 22 och 26, avser 
man att försöka få en murgröna att växa.

Den lilla ”plätten” i hörnet vid backen 
framför A-huset är nu klar. Vilken liten 
fin oas det blivit! I skrivande stund fattas 
bara några stenplattor så att en bänk 
kan komma på plats. Sedan kan vi slå 
oss ner. Bimme och Karin berättar att 
plätten haft arbetsnamnet Skogsbrynet. 
Ett vackert namn, jag föreslår att den 

fortsättningsvis får heta så. Längst fram 
står en vacker blå cypress omgiven av 
blankt mörkgrönt bladverk. Sedan följer 
blåbärsbuskar, rödbladig smällspirea, en 
fin japansk rönn, röd sockblomma och 
himaljaen – en marktäckare med stål-
blå barr – och björkspirea. Jungfrunäva, 
äxing och brobladigt tuvrör, vårljung 
samt några dvärgidegranar följer sedan 
lite längre bak. Allt enligt Bimme och 
Karin. Gå dit och titta och njut av vad 
fint det blivit.
Tack Ada Trädgård för ett fint arbete! 
Det blir nog anledning att återkomma 
till Er framöver.

TRÄDGÅRDEN

Från Kärnan kommittén
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Besök gärna vår hemsida: www.korsbaret.se

Här hittar ni mer information om vår förening.

Gårdsfest i augusti
Kärnan-kommittén hade inbjudit till 
gårdsfest fredagen den 22 augusti, om 
vädret tillät, och det fick man väl säga 
att det gjorde.  Visserligen blåste det 
lite snålkalla vindar, men det regnade i 
alla fall inte. En tapper skara dök upp 
vid grillen, där Sabit flitigt grillade korv 
till besökarna. Ann-Marie och Shala var 
som vanligt gästvänliga värdinnor och 
kommittén är verkligen värda var sin 
ros för att de ordnar trivselkvällar för oss 
boende. 

Den tidigare aviserade golftävlingen på Särö Golfklubb har 
fått ställas in, då arrangören, förra årets vinnare Barbro Sva-
lander, har flyttat från Nilssonsberg.
Men nya arrangörer har nu trätt in på arenan, och tävlingen 
kommer istället att äga rum på Chalmers golfklubb lördagen 
den 11 oktober.  
Golfbanan är belägen strax utanför Landvetter, riksväg 40 
med avfart Björrödsmotet och beskrivs i golfguiden som ”en 
välskött parkbana med några skogshål och vacker natur”. 
Gerd och Jonny, som är medlemmar i Chalmers golfklubb 
kommer säkert att se till att det blir en trevlig tävling. 
På kvällen blir det traditionsenligt fest med prisutdelning i 
Kärnan och fina priser utlovas.
Anmälan senast den 26 september, till Jonny Liljegren, tel. 
82 82 70 eller  mail: jonny.liljegren@telia.com. Det går också 
bra att anmäla sig till Håkan på fastighetsexpeditionen.

1. Paret Ekström i Nb 16, tog med sig 
barnbarnen William och Josefin till gårds-
festen.
2. Alltid trevligt med nya ansikten. 
Här syns Maurice Mann och Christina 
Thalén i Nb 7, tillsammans med Sven, 
Babs och Lars, som vi känner igen.
3. Ann-Mari och Sabit.

Bostadsrättsföreningen Körsbärets teck-
nings- och akvarellkurs under ledning 
av Henry Petersson, hade vernissage den 
31 maj, där deltagarna visade upp sina 
alster. Man fick se prov på både akvarel-
ler och modellteckningar, men även en 
del oljemålningar visades. 
Att det krävs både talang och mycket 
övning är helt klart, och flera av delta-
garna har hållit på i många år och säkert 
utvecklats betydligt.
Trots den tidiga sommarvärmen, var det 
många som tittade in i Kärnan och pas-
sade på att bli bjudna på läskande drin-
kar och snacks, medan de beskådade 
konstverken. Tack Henry och Barbro för 
ett trevligt arrangemang!
Kursen fortsätter i höst på måndagskväl-
lar, och nya medlemmar är välkomna. 
Hör av er till Henry , tel. 41 11 92.

Kompisen pontus är imponerad 
av Lenore Weibulls fina akvarell

Titti, Eva och Sara

Konstutställning i Kärnan

Barbro Olofsson 
fortsätter utveckla 
sin akvarellteknik.

Titti Weibull tillhör 
veteranerna numera.

Modell studie av 
Nadja Gramson.

Körsbärsmästerskapet i golf
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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
Gustav Abrahamsson Nilssonsberg 17 tel 82 10 38

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

Eyja´s Salong  
och Fina Fötter

Hos oss blir du väl 
omhändertagen. 

Frisör Gudbjörg erbjuder 
exklusiv hårvård som 

passar alla åldrar. 
Hos fotterapeut Eyja får 
du en avkopplande och 

skön fotvårdsbehandling.

Välkomna till
Västergatan 7 i Annedal

Tel. Eyja´s 

031-82 76 30

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!


