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Redaktör ń har ordet.
Mörkret tätnar för varje dag. 

Julklapparna börjar samlas i gömda 
vrår och köket doftar av saffran och 

kryddnejlika. Nu längtar vi efter en ombo-
nad känsla både ute och inne. För de flesta 

är juldagarna något man ser fram emot och 
längtar efter, men ibland kan man tycka att det är 

advent som är julens skönaste tid. Det är nu som 
man kan träffas lite opretentiöst över en mugg 
glögg och något enkelt tilltugg. Julens storslagna 

matbord och julklappsorgier får vänta ett tag 
– nu får vi ta det lugnt och bara mysa. Det 
går att skapa en tät adventsatmosfär med 
mycket enkla medel. Det handlar förstås 

inte om att  skapa stress kring nya adventskrav och därmed 
förstöra stämningen. Det behövs inte heller. I advent har vi 
hjälp av mörkret. Det döljer barmhärtigt det som vi inte hann 
ta itu med i höstas och vi bestämmer själva vad ljusslingor och 
flämtande ljuslågor ska belysa.
Umgänge och gästfrihet hör av tradition advent och julen till. 
Den enkla gemenskapen och småpratet vänner eller grannar 
emellan blir ett viktigt och välkommet avbrott och vi kan göra 
tillbakablickar och så smått börja summera året som gått.

Med dessa tankar och ord inför den kommande julhelgen vill 
jag önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Er redaktör

forts. på sid 2

N Y F I K E N  P Å 
Helena Cifti

annorlunda och inspirerande miljö att 
arbeta i säger Helena, fastigheten är på 
3200 kvm bostads- och kontorsyta.
Skälet till att Helena accepterade en styrel-
sepost i föreningen är, som för flera andra 
i styrelsen, att hon ville ha insyn i sitt eget 
boende. Hon framhåller att det är viktigt 
att föreningen har en fortsatt välskött 
ekonomi och att underhållsplanen följs. 
I styrelsen råder en god stämning och ett 
gott arbetsklimat säger Helena. Hon trivs 
utomordentligt väl med att bo på Nils-
sonsberg, ett centralt boende, nära till det 
mesta säger hon och med trevliga grannar 
i föreningen.
I valet mellan bio och teater väljer hon 
bio och hon föredrar musical framför 
opera. Fisk är favorit framför kött och 
hon dricker gärna ett glas vin till maten 
när hon ombeds välja mellan vin och öl. 
Helena är mycket intresserad av att resa, 
hon har turistat i många länder och som 
pensionär hoppas hon att det blir mer av 
den varan framöver.
Vissa skåningar hävdar att Norrland börjar 
precis när Hallandsåsen passerats. Skulle 
detta äga sin riktighet är Helena´s fablaisse 
för surströmming ganska naturlig. 

I serien –Nyfiken På – intervjuas denna 
gång styrelseledamoten Helena Ciftci. 
Helena har varit styrelseledamot sedan 
2001. Hon tillträdde inte via en suppleant-
post, utan valdes direkt som ordinarie sty-
relseledamot och blev omgående styrelsens 
sekreterare, en grannlaga uppgift som hon 
skött med den äran under två ordförande i 
tio års tid.
Helena berättar att hon bott i föreningen 
sedan april 1994, att hon dessförinnan hade 
erfarenhet av centralt boende i Burgården 
och hon har också bott i radhus i Skogome. 
Hon kommer ursprungligen från en 
genuin bruksort i Bergslagen, nämligen 
Grängesberg. Hon har även varit bosatt i 
såväl Vingåker – förebilden till Hedeby i 
TV-serien Hedebyborna – som Västerås, 
innan hon styrde kosan till Göteborg. 
Under sin yrkesverksamma tid har Helena 
arbetat med ekonomi och hon har en lång 
anställning hos Skogssällskapet bakom sig. 
I Göteborg höll Skogssällskapet till i fast-
igheten Stora Torp, som ligger förnämligt 
beläget vid Delsjöområdets naturreservat. 
Fastigheten har anor från 1500-talet och 
fick sitt nuvarande utseende under 1870-
talet, då den utgjorde sommarbostad för 
grosshandlarfamiljen Ekman. En mycket 
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För andra, som har en annorlunda uppfattning om geografiska fakta, är det måhända 
mer uppseendeväckande att någon med rötterna i Bergslagen kan visa ett sådant 
genuint intresse för denna norrländska specialitet. Men så är det, Helena är förtjust i 
att få berätta om strömmingen, hur den ska tillagas och ätas. Hon har njutit av den 
sedan barnsben och det ämnar hon fortsätta med. 
Helena är allmänt idrottsintresserad och när redaktören pressar henne om vilket fot-
bollslag hon håller på avslöjar hon att IFK Göteborg ligger hennes hjärta närmast. 
Men, säger Helena, när barnbarnet Oscar 13 år fick höra det så sa han, ”farmor, nog 
är väl alla Gaisare innerst inne”.

Rörarbeten - För att undvika extra kost-
nader från hantverkare som ska utföra 
arbeten som påverkar varm- och kall-
vattnet i Er lägenhet, bör ni i god tid 
kontrollera att vattnet går att stänga av 
innan hantverkarna anländer. 

Julgranar - Som vanligt vill vi att ni 
slänger julgranarna på gräsmattan 
mellan Nilssonsberg 27 (Stena) och 
trappan ner mot Lilla Bergsgatan 
(Handelshögskolan). Karta kommer 

att anslås vid grovsoprummet.

Cyklar - Det börjar bli trångt i 
cykelskjulen på gården. Därför ber jag 
er som inte använder era cyklar att ställa 
in dem i cykelrummet på Västergatan 9, 
alternativt i rummet för långtidsparke-
ring av cyklar. Cyklar, som ser ut att inte 
vara i cykeldugligt skick, kommer efter 
hand att forslas bort.

Städavgift - Den manuella städavgiften, 
som debiteras de bilar som ej flyttas från 

sina platser i garaget vid städ-
ning, kommer att höjas från 

300 kr till 500 kr fr.o.m. 
årsskiftet 2011/2012.

Avslutningsvis önskar vi 
från fastighetsexpeditionen Er 
alla en God Jul och ett Gott 
Nytt År.

Hälsningar Håkan.

I vår förening har det blivit tradition att styrelsen under hösten inbjuder nya med-
lemmar till ett informationsmöte. Den 9 november var det så dags igen och drygt 
20 stycken nyinflyttade medlemmar infann sig i Kärnanlokalen för att erbjudas såväl 
lekamlig som andlig spis. Kärnankommittén hade dukat fram kaffe och bullar och 
vår ordförande Lars Östlund informerade om sådant som kan vara bra att känna 
till som medlem, och i övrigt om vilka regler som gäller i brf. Körsbäret. Ett flertal 
frågor ställdes bl.a. om sophantering, tvättstugor, badrumsrenovering, Kärnanloka-
len och uthyrningslägenheten. Närvarande representanter från styrelsen samt fastig-
hetsskötare Håkan och förvaltaren Magnus Nordin hjälptes åt att besvara frågorna.  
Sammankomsten var uppskattad.

www.KorsbarEt.sEglöm inte att kolla vår nya webbsida 
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Vid styrelsens budgetmöte den 22 november 
beslutades om oförändrade hyresavgifter 
avseende lägenheterna för 2012. 
Styrelsen har tidigare fattat beslut om 
höjning av hyran för parkeringsplatserna 
med 25 kr per månad från och med den 1 
januari 2012. Det är samma höjning som 
de övriga intressenterna i garaget, Bygg-
Göta och Stena Fastigheter, gör vart år.

I N F o r m a t I o N s m ö t E

s t Y r E l s E N
m E d d E l a r

KallE – vEm?
Till och från genom åren har vi sett denne man i vårt område 
och då oftast med pensel i hand. Karl-Erik Larsson är hans 
namn, men av alla rätt och slätt känd som ”Kalle”, en glad-
lynt man, trevlig att samspråka med. Han arbetar åt Högmans 
Måleri. Senaste tiden har det mest varit bättrings- och komplet-
teringsarbeten jag gjort för föreningen säger Kalle, jag målar 
efter klottersaneringar och när skador av olika slag åtgärdats. 
Under hösten har jag bl.a. också målat hissarna i entréplan, led-
stängerna på gården och färgen på ”loket” utanför NB 24 är 
mitt verk. Under flera perioder tidigare, med början på 1980-
talet, var jag anlitad för omfattande måleriarbeten i föreningen 

berättar Kalle och även framöver kommer jag då och då att dyka upp här. Det är ju 
stora fastighetsytor som kräver fortlöpande underhåll. Så nu vet ni vem Kalle är när 
ni möter honom.

En familj på NB 1 fick ett trevligt besök 
under Halloween av syskonen Jon och 
Malva, som bor i området och som hade 
kompisar med sig, alla förklädda och 
maskerade på ett högst personlig vis som 
framgår av bilden. Besöket var mycket 
uppskattat.

hallowEEN
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Körsbärsbladets ros till-
delas denna gång Kärnan-
kommittén. Medlemmarna i kommittén 
administrerar uthyrningen av Kärnanlo-
kalen, planerar och organiserar PUB-aft-
nar, bokbytardagar, föredrag, vinprov-
ningar, mannekänguppvisning etc. etc. 
Allt detta för att måna om oss medlem-
mar och skapa trivsel och gemenskap i 
vår bostadsrättsförening. 
Höstens begivenheter har varit väl-
besökta och uppskattade. Det ligger 
mycket planering och praktiskt arbete 
bakom varje arrangemang och det här 
gänget är väl värda all uppskattning och 
beröm! På bilden ser vi alla fyra, Ann-
Mari, Sabbit, Shahla och Björn, på sin 
”arbetsplats” Kärnanlokalen. 

r o s E N a N N E d a l s -
P o j K a r

FörENINgEN

lokalKärnan

•	 Nästa Pubafton är inplanerad till 
lördagen den 28 januari. Vi inleder 
kvällen med att byta böcker.

•	 Höstens mannekänguppvisning blev 
en succé och vi planerar en uppfölj-
ning under våren. 

•	 Ett Tupperware-party är inplanerat 
någon gång på vårsidan liksom en 
vinprovning.

•	 En grillafton är tänkt att äga rum i 
slutet av maj/början av juni.

•	  Om någon medlem har egna idéer 
och uppslag till aktiviteter i Kärn-
anlokalen, kontakta någon av oss i 
kommittén. m a N N E K ä N g

uppvisning
En kulen novemberkväll träffades vi i 
Kärnan, 21 medlemmar, för att tillsam-
mans prova ett urval av röda viner. Som 
sig bör i dessa sammanhang var det Cata-
rina och Henrik från Munskänkarna som 
ledde sammankomsten. De hade också 
valt ut de viner vi skulle prova under 
kvällen. Det var sammanlagt 6 st. viner, 
från såväl ”Gamla”- som ”Nya Världen”, 
dvs. Spanien, Italien, Frankrike (2 st.), 
USA och Australien. Vinkunskap kan 
vara invecklad, men det äkta paret från 
Munskänkarna är duktiga pedagoger 
och förklarar på ett begripligt sätt det 
här med vinets utseende, doft och smak. 
Sanningens ögonblick inträffar när man 
höjer glaset och smakar på innehållet. 
Lycka eller besvikelse? Ja, både och kan 
man väl säga, i varierande grad. Vi sör-
plade och smackade och lärde oss en hel 
del. När själva provningen var genom-
förd bjöd Kärnankommittén på lite gott 
att äta. Att prova vin tillsammans är ett 
utomordentligt trevligt sätt att umgås 
med – och lära känna – inte bara nya 
viner utan också sina grannar!

Föreningen Annedalspojkar- och flickor 
har funnits i mer än 60 år i vår närmiljö 
på Brunnsgatan 14. Föreningen verkar 
för närhet till människa och miljö i en 
lummig oas alldeles intill oss. 
Föreningen behöver fler medlemmar 
och för endast 150 kr/år får du tillgång 
till bland annat en härlig trädgård att 
njuta av. En lugn plats utan stress dit 
du kan ta med dina vänner för en fika. 
Om du har ”gröna fingrar” och tycker 
om växter kanske trädgården blir ditt 
alternativ. Det finns ett lokalt museum, 
verktyg med reparationsytor för hän-
diga personer, musikband repeterar i 
lokalerna och de har samlingslokaler för 
gemensamma möten, om du vill vara 
aktiv. För mer information kontakta:
Nancy Lindström, tel. 031-47 92 47 
eller Carl Nilsson tel. 0705-86 05 06, 
eller bli medlem och sätt in 150 kr på 
plusgiro 243 719-2. 
Ange för- och efternamn, adress, tele-
fon, samt personnr (6 siffror).

Mannekänguppvisningen i Kärnan ons-
dagen den 28 september var en riktig 
hit. ”Tivoli-Marstrand” kallar sig tje-
jerna som visade höstens mode och våra 
egna damer, Ann-Mari och Shahla, man-
nekängade också. Det kom mycket folk 
och efter modevisningen gavs möjlighet 
att handla kläder. Under visningen bjöds 
vi på dricka med tilltugg. Kvällen, som 
var mycket uppskattad, gav mersmak! 
Här en liten bildkavalkad från hös-
tens aktiviteter.

agendaKärnan
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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

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 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
Staffan Claeson vice ordf Nilssonsberg 23 tel 0706-30 58 81
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:
Johnny Liljegren Nilssonsberg 9 tel 82 82 70
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 

HEMSIDA   www.korsbaret.se

Sune GuStavSSonS 
BilverkStad och tvätt 
Brunnsgatan 12, 413 12 Gbg 

Tel/Fax: 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

Café & Bar

MONDO
Brunnsgatan 12 • Tel. 031-41 41 23

STÄNGT!
tills vidare på grund 

av omfattande
renoveringsarbeten.

Ny r
egi!

BoStadSrättSFÖreninGen 
kÖrSBäret 19-21
Ansvarig utgivare för Körsbärsbladet: Lars Östlund


