
Flaggmästare sökes!
Under många år har Per Carlberg varit 
ansvarig för att vår flagga hissats och 
halats vid rätta tider, och det har han 
skött med den äran.
Nu är det dags för vaktombyte på den 
posten, och vi söker därför någon som 
vill ta på sig detta ansvarfulla uppdrag 
samt en ersättare, för de fall då den 
ansvarige är bortrest eller har annat för-
hinder.
Om någon är intresserad, kontakta 
Håkan, på telefonnummer 41 78 67, mail; 
korsbaret@tele2.se eller skriv några rader 
och lämna in på fastighetsexpeditionen.

Årsstämman
Tisdagen den 25 april kl. 18.00 är pre-
liminärt datum för ordinarie årsstämma 
2006. Platsen är som vanligt Handels-
högskolans lokaler. Kl. 17.30 börjar 
kaffe serveras i vestibulen. Observera 
att formell kallelse kommer att skickas 
ut senare.  Inga skriftliga motioner har 
inkommit, sista datum för detta var 31 
januari. Däremot blir det, liksom tidi-
gare år, en allmän frågestund efter års-
mötesförhandlingarna. Förbered gärna 
de frågor ni vill ställa till styrelsen då.
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Grönområdet utmed Västergatan, bak-
sidan av Nb 20 – 26 har ju varit en 
bedrövlig syn under det senaste året. 

Redan i december månad kunde vi möta 
dessa glada och duktiga trädgårdstjejer 
på vår gård, då de ansade buskar m m 
inför vintern. Ada Trädgård är en ekono-
misk förening bestående av enbart kvin-
nor. Från början var de två stycken, 
som träffades under trädgårdsut-
bildningen och som bestämde 
sig för att starta eget 2002. 
Sedan har de bildat en eko-
nomisk förening och nu är 
de sju medlemmar, med lite 
olika inriktning – en är arbo-
rist, en är designer och några är 
trädgårdsmästare. Alla har de ett 
brinnande intresse för trädgård.
Nu har brf Körsbäret tecknat avtal med 
Ada Trädgård om den årliga skötseln av 
gårdens planteringar, men det kommer 
även att bli en del nyanläggningar.

MONDO
kök, bar & glassbar

Lejonet & Björnen

Tel. 031-41 41 23
Öppettider: 11-22

Lunch 11-16 Dagens rätt

Fr o m 1 mars - 1 maj har vi ett
 särskilt erbjudande till 
boende i Brf Körsbäret:

After work
 Tapas-tallrik med ett glas vin 89.-
 Mat-paj med ett glas vin 59.-
 Lasagne med en stor stark 69.-
 En stor stark 29.-

Tag med annonsen!

Välkomna!

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

Eyja och Gudbjörg.

Vi erbjuder exklusiv hårvård som 
passar alla åldrar. Hos massör 

Björn kan du unna dig en avkopp-
lande och rogivande stund. 

Och som avslutning kan man 
njuta av en stunds fotvård hos 

fotterapeut Eyja.

Mia & Kjell Ytterstad

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

erfarenhet i yrket 
erbjuder följande priser:

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

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

ch permanent.

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

(Gäller t o m 31 maj 2006)

SUNE GUSTAVSSONS 
BILVERKSTAD OCH TVÄTT 
Brunnsgatan 12, 413 12 Gbg, 

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

 

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 

Ada Trädgård har gjort ett förslag till 
omplantering här, som tilltalade styrel-
sen mycket. Först ska man ta bort all 
befintlig växtlighet. Sedan ska det bli 
gräsmatta längst in mot huset. Omgivna 

av marktäckande plantering kommer 
fyra träd i rad, ännu ej bestämt 

vilka. Pelarbok är föreslaget, 
men det kan bli något annat, 
det får inte skymma för 
mycket för de boende längst 
ner. En rödbladig liguster-

häck, ganska bred och ca en 
meter hög, ska ringla sig fram 

i bågar och i varje båge ska det 
bli rabatter med perenner. Det ska 

blomma hela vägen! Hoppas nu bara 
att området inte i fortsättningen ska bli 
utsatt för nedskräpning av förbigående, 
det vore synd.

Från vänster Jenny Karlsson, Karin Agéeli, Lotta 
Kronlid och Anette Rattfelt.
Observera att kejsarolvon blommar, en väldoftande 
buske som vanligast blommar i mars månad.

Välkomna Ada Trädgård – våra nya trädgårdsskötare.

Information för 
nyinflyttade
Tisdagen den 28 mars kl. 19.00 blir det 
ett nytt informationsmöte för alla nyin-
flyttade. Ordföranden i Brf Körsbäret, 
Kersti Dyrssen, kommer att medverka 
och informera om trivselregler mm och 
tillfälle ges att fråga om det mesta som 
rör boendet på Nilssonsberg. 
Särskild inbjudan kommer att skickas ut 
till de berörda och man hoppas på lika god 
uppslutning som tidigare år. Stig Stjern-
hammar håller i detta, tel. 82 38 96.

Annonssvar
Annonsen om webbmaster i förra 
numret av Körsbärsbladet fick flera 
intresserade att höra av sig. Uppdraget 
som webbmaster för Körsbärets hemsida 
har nu gått till Johan Olofsson, boende 
på Nilssonberg. 

Garagestädning
Onsdagen den 5 april är det åter dags för 
garagestädning. Glöm inte flytta bilen 
när ”ert” plan ska sopas, det kostar 300 
kronor om bilen står kvar.

Otillåten parkering 
på gården. 
Vem ringer man?
Det har varit extra besvärligt nu i vinter 
att bilar ibland står parkerade på gården 
och hindrar framkomligheten för både 
utryckningsfordon, gående med barn-
vagnar etc. Många boende har hört av 
sig och frågat vem som har ansvar för 
parkeringsfrågor och vem man kan ringa 
till om man vill klaga. Det är företaget 
Controlla, som har hand om parkerings-
övervakningen, telefon nr 23 00 00. 
Om man vet vem bilen tillhör, kan man 
kanske börja med att ringa på och be 
vederbörande flytta bilen, med risk för 
att inte alltid bli vänligt bemött.
Observera att man måste vara vid bilen 
var 10:e minut, om man lastar ur, flyttar 
eller dylikt, annars riskerar man P-bot, 
för sådana är reglerna.

Så låt oss vara så hän-
synsfulla mot varan-
dra att vi inte okyn-
nesparkerar på gården 
och detta bör vi även 
upplysa våra hantver-
kare och andra besö-
kande om.
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En riktigt gó granne
Jag vill berätta om fru A. Hon var en av 
de mest positiva människor jag mött. 
Fru A. blev vår granne när vi flyttade in 
för många år sedan, och hon var till åren 
redan då. Men det hindrade henne inte 
från att ta trapporna istället för hissen – 
5 trappor upp. ”Man måste få motion”
På senare år när fru A. fyllt 90, var det 
dock nödvändigt för henne att ta hissen 
och så småningom blev rollatorn en 
ständig följeslagare, även om fru A. bara 
skulle till sopnedkastet. 
Varje dag, i ur och skur åkte fru A. ner 
till gården för att få frisk luft. Satt en 
timma eller två, om solen sken. Men 
regn var inget hinder. ”Det är härligt” sa 
hon. Man bytte några ord när man gick 
förbi, men det var viktigt att gå nära, 
för synen och hörseln var det inte så bra 
med på senare år. Fast intellektet var det 
inget fel på. Fru A. älskade barn. Själv 
hade hon flera barn, barnbarn och barn-
barnsbarn. Ändå frågade hon alltid hur 
våra små barnbarn mådde och hon kom 
ihåg deras namn dessutom. 
Man kände sig glad när man hade pratat 
med fru A. och man önskade att man 
kunde var så positiv när man blev riktigt 
gammal och sinnena tacklar av. Nu finns 
inte fru A. längre och det känns tomt i 
trappuppgången. Men hon har lämnat 
kvar minnet av en riktigt go´ granne.

TV-kanaler
Förhandlingarna med comhem ang. till-
läggskanaler är nu avslutade. 
Resultatet blev att vi fortsätter med de 
5 kanaler vi tidigare haft, franska Tele 
5, tyska ZDF, Danska Dr1, CNN och 
BBC World (ej BBC Prime). Tyvärr går 
det inte att påverka detta utbud mera, 
övriga kanaler får vi själva teckna avtal 
med comhem om.
I föregående nummer av Körsbladet 
redogjordes för vilka kanaler som ingår 
i basutbudet. Då informerades även om 
att det analoga tv-nätet inte kommer att 
släckas ner vid övergången till digitalt år 
2007.

Vem betalar el-reparationer?

På förekommen anledning vill fastig-
hetsförvaltaren och styrelsen informera 
om att det finns anledning att göra en 
översyn av proppskåpet i lägenheten. 
Det har nämligen hänt i några lägenhe-
ter, att den s k nollskruven har lossnat, 
vilket inneburit man fått problem med 
sin el-utrustning, bl. a kyl och frys, och 
de boende har själva fått stå för repara-
tioner. Styrelsen förbereder ett ”säker-
hetspaket”, som ska innefatta bl a säker-
hetsbesiktning  av proppskåpet, instal-
lation av jordfelsbrytare, brandvarnare, 
larm i diskbänkskåp, s k ”läck-varnare” 
och installation av jordat uttag till t ex 
dator. Eventuellt kommer föreningen 
att kunna stå för vissa kostnader när det 
gäller dessa åtgärder. Mera information 
kommer senare.

Byte av packning 
till kranar
Kranar som ”tjuter” kan vara irriterande 
för grannarna. Alla vet väl att det är 
kostnadsfritt att få fastighetsskötarens 
hjälp med packningsbyte, om det är ori-
ginalkranar, d v s de som är kvar sedan 
huset byggdes. Däremot får man själv 
bekosta bytet om man satt i nya kranar, 
men Håkan ställer upp och hjälper till, 
om man kontaktar honom.

Hur går det ...
med förrådsinventeringen?
Håkan har lagt ner ett omfattande arbete 
på att kartlägga vilka förråd som tillhör res-
pektive lägenhet. Han har gjort ritningar 
över alla befintliga förråd och registrerat 
dem som varit ordentligt märkta, vilket 
gäller ca 85% av förråden. Fortfarande 
finns det dock många ”luckor” i kartan, 
d v s förrådsutrymmen som ej blivit 
märkta. På nytt uppmanas alla som inte 
redan gjort det, att märka sina förråd, 
för att det ska kunna bli klart med för-
rådsfördelningen inom rimlig tid.

Föreningslokalen 
Kärnan
På begäran presenterar vi här på nytt 
telefonnumret till Solveig Olausson, som 
är ansvarig för uthyrning av föreningslo-
kalen. I fortsättningen kommer telefon-
numret att finnas med i ”gröna rutan” 
på sista sidan. Solveigs telefonnummer 
är 82 38 38 och hon har telefonsvarare 
på när hon inte är hemma.
Lokalhyran är numera 400 kr/dygn för 
Körsbärets medlemmar och 800 kr/dygn 
för externa boende.
Vi vill särskilt påpeka att man måste ta 
med sig soporna och slänga dem i de 
vanliga sopnedkasten, när man städat 
och lämnar lokalen.

Traditionellt 
lussekaffe i 
Kärnan
Söndagen den 11 
december anordnade 
Kärnankommittén sitt årliga kaffe och 
glöggparty, ett mångårigt evenemang, 
som lockar både gammal och ung. En 
trivsam ljuspunkt i decembermörkret!

 ”Tre genera-
tioner Anders-
son lät sig väl 
smaka av det 
som bjöds”

PUB-kväll igen!!
Pub- kvällarna fortsätter att locka. Den 
17 januari var det dags igen. 
K-bladets red. kan inte låta bli att pre-
sentera bilder av det glada festfolket.

Men alla ni som 
inte varit där 

än, till er 
vill vi rikta 
en särskild 

i n b j u d a n . 
Alla är lika 

välkomna, kom 
tidigt eller sent 
och stanna så 
länge ni vill . 
Drinkarna är 
till självkost-
nadspris och det 
finns även alkoholfria alternativ. En 
trevlig överraskning senast var att man 
kunde få korv med bröd direkt från 
köket, om man kände sig lite hungrig.
Håll ögonen öppna, det lär komma fler 
Pub-kvällar i vår!

Information
Entrén vid Västergatan 5 
kommer att få en ny skylt, 
då den nuvarande syns 
dåligt för t ex taxi som ofta 
beställs dit.
Mot Övre Husargatan 
kommer det att sättas upp 
stolpar med belysning, 
liksom mot Brunnsgatan 
vid Röda Korset, där det nu 
är väldigt mörkt . 
Det planeras även uppsätt-
ning av s k pollare, med 
lampor, vid infarten mot 
spårvagnshållplatsen, offerter ska tas in 
beträffande detta. 

Balkonggolven
Slutbesiktning av balkonggolven är nu 
klar. Ett litet antal har fått sina rekla-
mationer accepterade och renovering 
kommer att ske under våren.

Vinterväder!
Snö och kyla, alltid överraskas vi år efter 
år. Vi som bor i Göteborg lär oss aldrig 
att arbeta med snö, så inte heller ansva-
riga för snöröjningen. Lika dåligt i år 
som tidigare år.
Men det är inte bara vi på Nilssonsberg 
som har det besvärligt med vinterväder. 
Tänker då främst på den bedrövliga 
skötseln av gångbanan från Brunnsgatan 
till Hemköp och Saronkyrkan. Vi som 
är kunder hos dessa företag har krav på 
bättre framkomlighet. En stor överrask-
ning upplevde vi nu år 2006 när någon 
av fastighetsägarna på ”berget” inves-
terat i en snöslunga, som häromdagen 
användes för att ploga upp gångbanor. 
Ett stort steg framåt, att vederbörande 

”Vårt” område – inom Övre Husargatan, 
Västergatan, Seminariegatan, Carl Grim-
bergsgatan och Södra Guldheden – har 
drabbats av stölder och inbrott, som acce-
lererade under hösten. Bara under novem-
ber månad rapporterades ca 15 fall. Såväl 
väskryckningar som lägenhetsinbrott hade 
förekommit, främst på dagtid. Det har 
vidare gällt personer som kommit fram 
för att växla till sig parkeringspengar och 
därefter tagit hand om väska eller plånbok 
för den de tilltalat. Enligt vittnen rörde det 
dig om två yngre män. I slutet av december 
greps de av polisen och erkände brotten.

Med anledning av den bekymmersamma 
utvecklingen anordnade Röda Korsets 
Annedalskrets den 6 december förra 
året ett ”öppet hus” på sin mötesplats, 
Brunnsgatan 6. Inte mindre än 66 per-
soner hörsammade inbjudan. 
Björn Landsten, tf chef för 
vårt närpolisområde, läm-
nade information om vad 
som hänt under senare tid. 
Björn gav också några goda 
råd och underströk vikten 
av att vi tänker oss för när 
vi rör oss ute och att vi inte har för stora 
summor pengar på oss. 

Vi uppmanades iaktta försiktighet när 
det gäller bankomatuttag. Bär gärna 
axelremsväskan under kappan eller 
jackan. Folk som kommer fram och vill 
växla pengar ska vi hänvisa till affärer 
eller banker. 
Var noga med att låsa dörren så fort vi 
kommer in i lägenheten. 
Släpp inte in någon utan att vara absolut 
säker på vem det är som ringer på. Det 

har förekommit att folk försökt ta sig in 
och felaktigt påstått att de kommer från 
t.ex. hemtjänsten. 
Be gärna bekanta som kommer på besök 
att ringa på sin mobiltelefon när de är 
framme. 
Öppna inte för sådana personer som vill 
sälja vid dörrarna. 
Det är viktigt att anmäla allt som inträffar 
till polisen, som också är tacksamma för 
tips och iakttagelser som görs i området. 
Polisen når vi på tel. 114 14 och numret 
till deras tipstelefon är 031 – 7393188.

Sammanfattnings-
vis fick vi goda 
upplysningar av 
Björn Landsten 
och de flesta av 
oss fick nog en 
tankeställare och 

förhoppningsvis är vi vak-
samma framöver.
Efter Björn information 
och kloka förmaningsord 
bjöd Annedalskretsen på 
kaffe, glögg och peppar-
kaka och vi fick tillfälle 

att mingla lite. Ett stort tack till Röda 
Korsets Annedalskrets för en trevlig och 
informativ sammankomst.

Körsbärsbladets utsände mingelreporter.
Gustav Abrahamsson

Välbesökt informationsmöte hos 

Röda Korset

tänker på alla boende som behöver 
denna omtanke. Att det tagit många år 
att komma fram till detta beslut får vi 
leva med. 

Carl-Otto Cronander

*Snöslungan tillhör Håkan och hans kom-
panjoner, och det var han som på eget ini-
tiativ ställde upp och röjde undan snön 
uppe på gården. Äras den som äras bör! 

Red:s anm
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d v s förrådsutrymmen som ej blivit 
märkta. På nytt uppmanas alla som inte 
redan gjort det, att märka sina förråd, 
för att det ska kunna bli klart med för-
rådsfördelningen inom rimlig tid.

Föreningslokalen 
Kärnan
På begäran presenterar vi här på nytt 
telefonnumret till Solveig Olausson, som 
är ansvarig för uthyrning av föreningslo-
kalen. I fortsättningen kommer telefon-
numret att finnas med i ”gröna rutan” 
på sista sidan. Solveigs telefonnummer 
är 82 38 38 och hon har telefonsvarare 
på när hon inte är hemma.
Lokalhyran är numera 400 kr/dygn för 
Körsbärets medlemmar och 800 kr/dygn 
för externa boende.
Vi vill särskilt påpeka att man måste ta 
med sig soporna och slänga dem i de 
vanliga sopnedkasten, när man städat 
och lämnar lokalen.

Traditionellt 
lussekaffe i 
Kärnan
Söndagen den 11 
december anordnade 
Kärnankommittén sitt årliga kaffe och 
glöggparty, ett mångårigt evenemang, 
som lockar både gammal och ung. En 
trivsam ljuspunkt i decembermörkret!

 ”Tre genera-
tioner Anders-
son lät sig väl 
smaka av det 
som bjöds”

PUB-kväll igen!!
Pub- kvällarna fortsätter att locka. Den 
17 januari var det dags igen. 
K-bladets red. kan inte låta bli att pre-
sentera bilder av det glada festfolket.

Men alla ni som 
inte varit där 

än, till er 
vill vi rikta 
en särskild 

i n b j u d a n . 
Alla är lika 

välkomna, kom 
tidigt eller sent 
och stanna så 
länge ni vill . 
Drinkarna är 
till självkost-
nadspris och det 
finns även alkoholfria alternativ. En 
trevlig överraskning senast var att man 
kunde få korv med bröd direkt från 
köket, om man kände sig lite hungrig.
Håll ögonen öppna, det lär komma fler 
Pub-kvällar i vår!

Information
Entrén vid Västergatan 5 
kommer att få en ny skylt, 
då den nuvarande syns 
dåligt för t ex taxi som ofta 
beställs dit.
Mot Övre Husargatan 
kommer det att sättas upp 
stolpar med belysning, 
liksom mot Brunnsgatan 
vid Röda Korset, där det nu 
är väldigt mörkt . 
Det planeras även uppsätt-
ning av s k pollare, med 
lampor, vid infarten mot 
spårvagnshållplatsen, offerter ska tas in 
beträffande detta. 

Balkonggolven
Slutbesiktning av balkonggolven är nu 
klar. Ett litet antal har fått sina rekla-
mationer accepterade och renovering 
kommer att ske under våren.

Vinterväder!
Snö och kyla, alltid överraskas vi år efter 
år. Vi som bor i Göteborg lär oss aldrig 
att arbeta med snö, så inte heller ansva-
riga för snöröjningen. Lika dåligt i år 
som tidigare år.
Men det är inte bara vi på Nilssonsberg 
som har det besvärligt med vinterväder. 
Tänker då främst på den bedrövliga 
skötseln av gångbanan från Brunnsgatan 
till Hemköp och Saronkyrkan. Vi som 
är kunder hos dessa företag har krav på 
bättre framkomlighet. En stor överrask-
ning upplevde vi nu år 2006 när någon 
av fastighetsägarna på ”berget” inves-
terat i en snöslunga, som häromdagen 
användes för att ploga upp gångbanor. 
Ett stort steg framåt, att vederbörande 

”Vårt” område – inom Övre Husargatan, 
Västergatan, Seminariegatan, Carl Grim-
bergsgatan och Södra Guldheden – har 
drabbats av stölder och inbrott, som acce-
lererade under hösten. Bara under novem-
ber månad rapporterades ca 15 fall. Såväl 
väskryckningar som lägenhetsinbrott hade 
förekommit, främst på dagtid. Det har 
vidare gällt personer som kommit fram 
för att växla till sig parkeringspengar och 
därefter tagit hand om väska eller plånbok 
för den de tilltalat. Enligt vittnen rörde det 
dig om två yngre män. I slutet av december 
greps de av polisen och erkände brotten.

Med anledning av den bekymmersamma 
utvecklingen anordnade Röda Korsets 
Annedalskrets den 6 december förra 
året ett ”öppet hus” på sin mötesplats, 
Brunnsgatan 6. Inte mindre än 66 per-
soner hörsammade inbjudan. 
Björn Landsten, tf chef för 
vårt närpolisområde, läm-
nade information om vad 
som hänt under senare tid. 
Björn gav också några goda 
råd och underströk vikten 
av att vi tänker oss för när 
vi rör oss ute och att vi inte har för stora 
summor pengar på oss. 

Vi uppmanades iaktta försiktighet när 
det gäller bankomatuttag. Bär gärna 
axelremsväskan under kappan eller 
jackan. Folk som kommer fram och vill 
växla pengar ska vi hänvisa till affärer 
eller banker. 
Var noga med att låsa dörren så fort vi 
kommer in i lägenheten. 
Släpp inte in någon utan att vara absolut 
säker på vem det är som ringer på. Det 

har förekommit att folk försökt ta sig in 
och felaktigt påstått att de kommer från 
t.ex. hemtjänsten. 
Be gärna bekanta som kommer på besök 
att ringa på sin mobiltelefon när de är 
framme. 
Öppna inte för sådana personer som vill 
sälja vid dörrarna. 
Det är viktigt att anmäla allt som inträffar 
till polisen, som också är tacksamma för 
tips och iakttagelser som görs i området. 
Polisen når vi på tel. 114 14 och numret 
till deras tipstelefon är 031 – 7393188.

Sammanfattnings-
vis fick vi goda 
upplysningar av 
Björn Landsten 
och de flesta av 
oss fick nog en 
tankeställare och 

förhoppningsvis är vi vak-
samma framöver.
Efter Björn information 
och kloka förmaningsord 
bjöd Annedalskretsen på 
kaffe, glögg och peppar-
kaka och vi fick tillfälle 

att mingla lite. Ett stort tack till Röda 
Korsets Annedalskrets för en trevlig och 
informativ sammankomst.

Körsbärsbladets utsände mingelreporter.
Gustav Abrahamsson

Välbesökt informationsmöte hos 

Röda Korset

tänker på alla boende som behöver 
denna omtanke. Att det tagit många år 
att komma fram till detta beslut får vi 
leva med. 

Carl-Otto Cronander

*Snöslungan tillhör Håkan och hans kom-
panjoner, och det var han som på eget ini-
tiativ ställde upp och röjde undan snön 
uppe på gården. Äras den som äras bör! 

Red:s anm



Flaggmästare sökes!
Under många år har Per Carlberg varit 
ansvarig för att vår flagga hissats och 
halats vid rätta tider, och det har han 
skött med den äran.
Nu är det dags för vaktombyte på den 
posten, och vi söker därför någon som 
vill ta på sig detta ansvarfulla uppdrag 
samt en ersättare, för de fall då den 
ansvarige är bortrest eller har annat för-
hinder.
Om någon är intresserad, kontakta 
Håkan, på telefonnummer 41 78 67, mail; 
korsbaret@tele2.se eller skriv några rader 
och lämna in på fastighetsexpeditionen.

Årsstämman
Tisdagen den 25 april kl. 18.00 är pre-
liminärt datum för ordinarie årsstämma 
2006. Platsen är som vanligt Handels-
högskolans lokaler. Kl. 17.30 börjar 
kaffe serveras i vestibulen. Observera 
att formell kallelse kommer att skickas 
ut senare.  Inga skriftliga motioner har 
inkommit, sista datum för detta var 31 
januari. Däremot blir det, liksom tidi-
gare år, en allmän frågestund efter års-
mötesförhandlingarna. Förbered gärna 
de frågor ni vill ställa till styrelsen då.
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KÖRSBÄRSBLADET

Grönområdet utmed Västergatan, bak-
sidan av Nb 20 – 26 har ju varit en 
bedrövlig syn under det senaste året. 

Redan i december månad kunde vi möta 
dessa glada och duktiga trädgårdstjejer 
på vår gård, då de ansade buskar m m 
inför vintern. Ada Trädgård är en ekono-
misk förening bestående av enbart kvin-
nor. Från början var de två stycken, 
som träffades under trädgårdsut-
bildningen och som bestämde 
sig för att starta eget 2002. 
Sedan har de bildat en eko-
nomisk förening och nu är 
de sju medlemmar, med lite 
olika inriktning – en är arbo-
rist, en är designer och några är 
trädgårdsmästare. Alla har de ett 
brinnande intresse för trädgård.
Nu har brf Körsbäret tecknat avtal med 
Ada Trädgård om den årliga skötseln av 
gårdens planteringar, men det kommer 
även att bli en del nyanläggningar.

MONDO
kök, bar & glassbar

Lejonet & Björnen

Tel. 031-41 41 23
Öppettider: 11-22

Lunch 11-16 Dagens rätt

Fr o m 1 mars - 1 maj har vi ett
 särskilt erbjudande till 
boende i Brf Körsbäret:

After work
 Tapas-tallrik med ett glas vin 89.-
 Mat-paj med ett glas vin 59.-
 Lasagne med en stor stark 69.-
 En stor stark 29.-

Tag med annonsen!

Välkomna!

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 

KÖRSBÄRET 19-21

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:
Kersti Dyrssen, ordförande Nilssonsberg 22 tel  41 81 46
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:
Marianne Wiberg Nilssonsberg 22 tel  41 37 17
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 Solveig Olausson tel. 82 38 38

HEMSIDA 
www.korsbaret.se 

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

Eyja och Gudbjörg.

Vi erbjuder exklusiv hårvård som 
passar alla åldrar. Hos massör 

Björn kan du unna dig en avkopp-
lande och rogivande stund. 

Och som avslutning kan man 
njuta av en stunds fotvård hos 

fotterapeut Eyja.

Mia & Kjell Ytterstad

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

erfarenhet i yrket 
erbjuder följande priser:

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

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

ch permanent.

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

(Gäller t o m 31 maj 2006)

SUNE GUSTAVSSONS 
BILVERKSTAD OCH TVÄTT 
Brunnsgatan 12, 413 12 Gbg, 

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

 

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 

Ada Trädgård har gjort ett förslag till 
omplantering här, som tilltalade styrel-
sen mycket. Först ska man ta bort all 
befintlig växtlighet. Sedan ska det bli 
gräsmatta längst in mot huset. Omgivna 

av marktäckande plantering kommer 
fyra träd i rad, ännu ej bestämt 

vilka. Pelarbok är föreslaget, 
men det kan bli något annat, 
det får inte skymma för 
mycket för de boende längst 
ner. En rödbladig liguster-

häck, ganska bred och ca en 
meter hög, ska ringla sig fram 

i bågar och i varje båge ska det 
bli rabatter med perenner. Det ska 

blomma hela vägen! Hoppas nu bara 
att området inte i fortsättningen ska bli 
utsatt för nedskräpning av förbigående, 
det vore synd.

Från vänster Jenny Karlsson, Karin Agéeli, Lotta 
Kronlid och Anette Rattfelt.
Observera att kejsarolvon blommar, en väldoftande 
buske som vanligast blommar i mars månad.

Välkomna Ada Trädgård – våra nya trädgårdsskötare.

Information för 
nyinflyttade
Tisdagen den 28 mars kl. 19.00 blir det 
ett nytt informationsmöte för alla nyin-
flyttade. Ordföranden i Brf Körsbäret, 
Kersti Dyrssen, kommer att medverka 
och informera om trivselregler mm och 
tillfälle ges att fråga om det mesta som 
rör boendet på Nilssonsberg. 
Särskild inbjudan kommer att skickas ut 
till de berörda och man hoppas på lika god 
uppslutning som tidigare år. Stig Stjern-
hammar håller i detta, tel. 82 38 96.

Annonssvar
Annonsen om webbmaster i förra 
numret av Körsbärsbladet fick flera 
intresserade att höra av sig. Uppdraget 
som webbmaster för Körsbärets hemsida 
har nu gått till Johan Olofsson, boende 
på Nilssonberg. 

Garagestädning
Onsdagen den 5 april är det åter dags för 
garagestädning. Glöm inte flytta bilen 
när ”ert” plan ska sopas, det kostar 300 
kronor om bilen står kvar.

Otillåten parkering 
på gården. 
Vem ringer man?
Det har varit extra besvärligt nu i vinter 
att bilar ibland står parkerade på gården 
och hindrar framkomligheten för både 
utryckningsfordon, gående med barn-
vagnar etc. Många boende har hört av 
sig och frågat vem som har ansvar för 
parkeringsfrågor och vem man kan ringa 
till om man vill klaga. Det är företaget 
Controlla, som har hand om parkerings-
övervakningen, telefon nr 23 00 00. 
Om man vet vem bilen tillhör, kan man 
kanske börja med att ringa på och be 
vederbörande flytta bilen, med risk för 
att inte alltid bli vänligt bemött.
Observera att man måste vara vid bilen 
var 10:e minut, om man lastar ur, flyttar 
eller dylikt, annars riskerar man P-bot, 
för sådana är reglerna.

Så låt oss vara så hän-
synsfulla mot varan-
dra att vi inte okyn-
nesparkerar på gården 
och detta bör vi även 
upplysa våra hantver-
kare och andra besö-
kande om.


