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Ordinarie årsstämma avhölls 
enligt tradition i april, närmare 
bestämt den 24. 

Det närvarade 58 medlemmar ur 
föreningen och tolkningen på detta 

”låga” deltagande torde vara att 
”hälsan tiger still”. 

Till årets ordinarie förenings-
stämma hade inga motioner 
inkommit i  stadgeenlig ordining. 

Årsstämma –2000

Välkomna 
till er skönhetssalong

FINA FÖTTER
Västergatan 7 

”Lena” Tel:82 76 33 
Eyjas salong ”Eyja” Tel:82 76 30

Ludde... 
...söker dagmatte 2-3 dagar i 

veckan. Ludde är en 9-årig westie. 
Telefon kvällstid: 41 26 66(Berglöw). Sveriges Pensionärsförbund – 

SPF – med sin lokalavdel-
ning SPF 889 Linnéstaden hyr 
sedan några år vår föreningslokal 
Kärnan två dagar i veckan för sina 
styrelsesammanträden, studiecirk-
lar, kvällsträffar m.m. Här följer 
lite information om vad SPF-arna 
också sysslar med. 

SPF Linnéstaden utövar en form 
av väntjänst vid Annedals-
hus, ett äldreboende och 
servicehus i vår stadsdel 
på andra sidan Brunnsga-
tan.  Föreningen har tolkat 
begreppet väntjänst som att 
den skall utgöra en guld-
kant på tillvaron för de gamla som 
vistas i den enahanda miljön på ett 
”hem” av den här typen. Väntjänst 
skall inte vara synonymt med välgö-
renhet = ”matkorgar till fattighuset” 
eller ”basarer bland besuttna fruar 
till förmån för de fattiga”, utan just 
en liten guldkant  på samhällets 
självklara service till de gamla.

På hösten 1995 träffades pro-
jektsamordnaren vid Annedalshus 
Lotta Malm och Carl-Otto

Cronander från SPF Linnéstaden 
(och medlem i BRF Körsbäret) för 
att diskutera om några från fören-
ingen var intresserade av att delta 
i någon form av fritidsverksamhet 
vid Annedalshus. Cronander kal-
lade till ett möte i januari 1996 
där representanter för fack, perso-

nal och ledning för servicehuset 
deltog, liksom ett antal medlem-
mar i SPF. Det beslutades att en 
verksamhet som fick namnet ”Café 
Mysingen” skulle startas. Verksam-
heten har fortsatt varje onsdag 
eftermiddag då det har serverats 
kaffe med dopp och någon form 
av underhållning för ett femtiotal 
gäster. Bland underhållarna kan 

nämnas Frälsningsarmén, diverse 
lokala musikgrupper, bildspel, före-
drag m.m. När kassan har varit 
skral eller när externa underhållare 
inte har kunnat anskaffas har några 
SPF:are ställt upp och sjungit och 
spelat, och någon har berättat upp-
skattade historier. Caféets gäster 
betalar 10 kronor per gång, och 
bidrag från SPF Linnéstaden har 
gjort att verksamheten har kunnat 
hållas i gång. 

På måndagsförmiddagarna samlas 
en damgrupp för diskussion, under-
hållning och gemensam lunch under 
ledning av ett par alternerande 
SPF:are. På torsdagsförmiddagarna 
träffas en grupp herrar under led-
ning av en av de våra kring kaffe 
eller öl och smörgås och diskuterar, 

tippar och har allmänt trevligt. 
Samordnare för alla aktiviteterna 
på Annedalshus och sammankal-
lande för deltagande SPF-are är 
Inga Johansson, en sann eldsjäl 
i verksamheten på Mysingen , i 
samråd med Lotta Malm. Vid jul, 
påsk, midsommar och andra högti-
der ordnas lite extra förplägnad och 
underhållning.

Medlemmar i SPF 
Linnéstaden – både 
män och kvinnor i pen-
sionärsålder - är väl-
komna i denna verk-
samhet, det känns posi-
tivt att kunna göra till-

varon för de gamla på Annedalshus 
lite ljusare. Vi får ingen kontant 
ersättning för vår insats, bara till-
fredsställelsen av att ha gjort ”boen-
det” lite mysigare. Vi skall minnas 
att vi en vacker dag själva blir bero-
ende av att frivilliga träder in i sam-
hällets roll för vår trivsel. Samhäl-
lets resurser ser ju ut att bli mindre 
och mindre. 

BRF Körsbärets medlemmar 
hälsas välkomna som medlemmar 
i SPF Linnéstaden och till vår vän-
tjänst på Annedalshus! 

Kontakta medlemssekreteraren 
Kerstin Larsson, tel. 82 19 98 och 
informera dig om medlemskap i 
vår pensionärsförening!
(Sven Hjelmström, medlem i SPF 
Linnéstaden.)

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 
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”GULDKANT 
PÅ MYSINGEN”

Efter stämman hölls en informell 
frågestund där medlemmarna läm-
nade många trevliga omdömen om 
styrelsen och flertalet bra förslag 
som styrelsen tog till sig.
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VÅR 
FLAGGA
Flagghissningen på gården har för-
tjänstfullt skötts av Agneta Berglöw 
sedan vi fick flaggstången. För att 
inte någon flaggdag skall missas 
har nu Per Carlberg, en av våra 
tidigare ordföranden, åtagit sig att 
sköta om flaggan när Agneta är för-
hindrad. Det är ett hedersuppdrag, 
som vi föreningsmedlemmar skall 
vara tacksamma åt att någon vill 
åta sig!

Arkaden över butikslokalerna 
och Röda Korset har sedan 

några år varit utsatt för läckage 
och har varit besvärlig att under-
hålla. Styrelsen har beslutat att ta 
bort den och förse de lägenheter, 
som har haft arkaden som balkong 
med riktiga balkonger. Lokalerna 
kommer att få in mera dagsljus och 
fasaden mot Ö. Husargatan och 
Brunnsgatan blir snyggare. Betong-
pelarna som bär upp  arkaden 
kommer att bli kvar och förses med 
armaturer.

I början av april restes en bygg-
ställning på gaveln till A-huset. 

Den är avsedd för montering av 
en frånluftsskorsten från sopsugen. 
Denna ventilation har sedan huset 
byggdes skett genom en trumma 
som gått inne i fastigheten. Detta 
har vållat stora bullerproblem, och 
nu har äntligen en lösning kunnat 
tas fram på detta. Klottrarna bör 
dock akta sig för att försöka ta 
sig upp, det är ganska riskabelt för 
amatörer i ställningsklättring. Skor-
stensbygget blir klart före somma-
ren.

HISSARNA

Hissarna i lägenhetsuppgångarna 
är nu lika gamla som husen och 
behöver renoveras. Under år 2001  
skall 8 stycken åtgärdas, sedan 
följer återstoden under de följande 
två åren. 

Samtliga 26 hissar skall reno-
veras och säkerhetsanordningarna 
förbättras. Arbetet startar efter 
sommaruppehållet. Under arbetet 
kommer den aktuella hissen att vara 
avstängd högst fem dagar, informa-
tion om avstängningen kommer att 
ges minst tre veckor i förväg.  

Planeringen berör inte de fyra 
hissarna mot Ö. Husargatan, 
Brunnsgatan och Västergatan som 
sorterar under Garageföreningen 
och där har inte B.R.F. Körsbäret 
ensam beslutanderätt.

Renova har begärt tillstånd att få 
uppföra ett antal återvinnings-

stationer, bl.a. vid Spekebergsga-
tans vändplats intill spårvägsspå-
ren på västergatan ungefär mitt för 
nr 7. Dit skall vi alltså bära glas, 
papp, plåt och annat sorterings-
pliktigt avfall till hösten då den 
beräknas bli klar.

Just där har ett nygift skatpar 
byggt ett fint trerumsbo och dess-
utom ett mindre annexbo i ett 
annat träd. Skator gör så ibland, en 
av kontrahenterna kanske behöver 
en liten reträtt-plats emellanåt om 
ungarna blir för stökiga.

De garageplan som är färdigre-
noverade har nu fått sina nya 

färger med dörrar i rött, pelare i 
blått och väggar i vitt, tricolorens 
färger alltså. (Nu är det ju många 
länder som har dessa färger i sina 
flaggor förutom Frankrike, t.ex. 
Ryssland, Holland, Norge m.fl. 
men det känns lite internationellt 
liksom, att köra in i garaget, eller 
hur?)

SUNE GUSTAVSSONS 
BILVERKSTAD OCH TVÄTT 

Brunnsgatan 12, 413 12 Gbg, 
Tel/Fax: 82 33 70, 

Mobiltel: 0708-50 34 93

APROPÅ 
LUDDE….

Agneta Berglöw hälsar 
och ber oss komma ihåg 
att ta ur och rensa filtret 
i torktumlarna innan 
vi lämnar tvättstugan. 
Det är ganska otrevligt 
att hantera andras kvar-
lämnade ludd !

ARKADEN 
MOT Ö. HUSARGATAN

STÄLLNING – 
MEN INTE FÖR 
KLOTTER

TRICOLOREN 
I GARAGEN

ÅTERVINNINGS-
STATION
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Mia & Kjell Ytterstad

Styrelsen 
önskar er alla 

en trevlig 
sommar!


