
på gång och tog fram sin kamera. 
Hon brände av ett par blixtar med 
kameran som skrämde tjuven och 
stölden avbröts. Vaksamhet är ett 
bra vapen. ”Skummisar” är i regel 
alltid ljusskygga och att vi har 
belysning på vår gård är en bra 
försäkring. Därför är det toppen 
om ni alltid anmäler om en lampa 
har slocknat, så vi kan ordna en ny 
omgående. 
Självklart är det också bra att hjälpa 
varandra genom att vara lite extra 
uppmärksam när ni misstänker att 
något skumt är på gång. Hjälp din 
granne som du önskar din granne 
hjälpte dig om dina saker är på väg 
att bli stulna.

Jodå, det är sant att det gjordes ett 
fräckt stöldförsök av en EU-moped 
på vår gård. Tack vare en snabb-
tänkt ägare till mopeden kunde 
stölden förhindras.

Omkring den 15/6 gjordes ett 
fräckt stöldförsök på gården utan-
för nr. 19. Där fanns en s.k. EU-
moped i cykelstället och i nattens 
mörker försökte en person genom-
föra en utstuderad stöld. Personen 
började med att försöka släcka de 
båda gatlyktorna som finns intill 
cykelstället. Detta misslyckades 
såtillvida att bara den ena lyktan 
slocknade. Mopedens ägarinna såg 
från sitt fönster att något skumt var 
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Välkomna 
till oss på

EYJAS SALONG & FINA FÖTTER
Västergatan 7, tel. 82 76 30

Frisörerna Eyja 
Massageteraput Björn

Fotterapeut Ann-Christine

Stöldförsök på vår gård!

Minns ni 
rosen? 
I förra numret tillägnade vi vår 
trädgårdskonsulent Arne Larsson 
en ros för det fina arbete han lägger 
ner på våra gårdar. Efter denna 
fantastiska sommar finns det skäl 
att lägga fler rosor i den buket-
ten. Flera personer från området 
har ommit till mig och uttryckt 
beundran för den fina planeringen 
i växtföljden. När en buske har haft 
sin blomningstid har nästa kommit 
med än praktfullare blomning. 
Kring den 1 augusti hade dessutom 
dom svärmande påfågelsfjärilarna 
och en del andra arter upptäckt 
vårblomprakt och svävade som 
ett ivrigt moln över Spirea- och 

Höstsyrénbuskarna vid nr 13-15. 
Den som är observant kanske 
också lagt märke till att det blivit 
ett mycket livligare fågelliv i bus-
karna. Det är inte bara måsar, 
skator och gråsparvar. Gör en 
liten ornitologisk undersökning 
så får du se. Nu tycks ju torkan gå 
väldigt hårt åt våra planteringar 
och vi hoppas på lite regn som 
ska återställa ordningen. 
Tycker du det är trevligt med 
blommor och fåglar, tycker du 
säkert om att blomrabatterna är 
prydliga också. Tag dig den lilla 
tiden och besväret det kostar att 
plocka bort ett ogräs i kanten och 
kanske ett glasspaket också. Det 
är aldrig långt till en papperskorg 
och du kan glädja andra samtidigt 
som du kan känna dig stolt över 
din insats. Red. har prövat och det 

Expedition:
Besöksadress: Västergatan 9 plan 1, 411 43 Göteborg, tel. 41 24 12
Expeditionstid: första helgfria måndag varje månad kl 19 – 19.30. 

Fastighetsskötare:
Henning Larsen, tel. 41 78 67, expeditions- och besökstid måndag- torsdag 
kl 09 - 09.30 samt måndag kl 17 - 18. Övrig tid telefonsvarare. 
Akuta skador fredagar anmäls till Primär, tel 709 10 50
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, Beatrice Lesslies gata 10, 421 31 V. Frölunda
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: Madeleine Myrman tel.709 10 04.

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
Lorens Weibull, intendent Nilssonsberg 17 tel  41 30 41
Suppleanter:
Marianne Wiberg Nilssonsberg 22 tel  41 37 17
Gustav Abrahamsson Nilssonsberg 17 tel  82 10 38
Karl-Erik Rydin Nilssonsberg 8 tel  41 83 51

Redaktör för Körsbärsbladet
Sven Hjelmström Nilssonsberg 19 tel  41 41 99
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www.brf-korsbaret-gbg.org/ 

kändes så bra att kunna bidra till 
lite större prydlighet på gården.
Är det någon som känner till skulp-
tören som gjort springvattnet på 
rondellen utanför nr 13? Red. vill 
gärna veta vem han är och vad 
springvattnet har för namn. Jag 
tror att konstnären gärna vill se hur 
det ser ut idag.

Uppmärksamhet och 
vaksamhet kan stoppa 
tjuven innan de begår 
brottet.

Sommarerbjudande

Damklippning 190:-
Herrklippning 170:-
Barnklippning 120:-
Permanent m. klippning fr.395:-
Slingor, Toning, Färgning fr.250:-

S along Mona
Ö.Husargatan  2B
Tel. 031-41 31 84

Pensionärer och studenter har 
25% rabatt på klippning

Öppet  
vardagar 1100-1830

Drop in och tidsbeställning 

tel. 41 31 84

Välkomna!

Svaret på bildgåtan! 
Mellan nr 18 och 19 , 

på Fina Fötters tak
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VÅRA HUS. 

GYNNA DEM!

SUNE GUSTAVSSONS 
BILVERKSTAD OCH TVÄTT 

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

Mobiltel: 0708-50 34 93



100:-

Välkomna 
till massageterapeut Björn Trelvik

(Eyjas Salong, Västergatan 7)
Klassisk massage, idrottsskador, 

rehabilitering 
Tidsbeställning: 709 77 90 

----------------------------------------------------------------

Jag bjuder på 100:- första gången.

Ta med kupongen

KÖRSBÄRSBLADET KÖRSBÄRSBLADET

Mia & Kjell Ytterstad

FYNDA BRA & BILLIGT!

RÖDA KORSET
KUPAN

Övre Husargatan 2-4
Tel. 031-741 62 30

Öppettider
Måndag, onsdag, fredag

10.00 - 16.00
Tisdag och torsdag

10.00 - 18.00
Lördag

10.00 - 14.00

Välkomna!

Numrets ros ägnas våra duktiga 
städare Demitris och Savas. Vi 
är själva 

inte särskilt duk-
tiga på att hålla 
rent i trappor 
och entréer samt 
i korridorer. Där ser 
dessa båda städare till 
att det alltid ser snyggt 
och propert ut. Det är 
ju så med städning - 
det syns bara när det 
inte blir gjort. 

Vem svarar för underhållet?

Några informationsblad med den 
texten finns att hämta hos Henning. 
Där klargörs var gränserna går för 
vilket underhåll vi som medlem-
mar måste stå för och vilket som 
BRF Körsbäret betalar. Det kan 
ibland uppstå knepiga frågor och 
detta blad kan hjälpa till att reda 
ut frågetecknen. Det är ju aldrig 
fel att ha en tolkning av bostads-
rättshavarens underhållsskyldig-
het enligt föreningsstadgan och 
Bostadsrättslagen att tillgå. För 
det mesta är det ju inga problem, 
men klara besked är alltid bäst.

KONST I KÄRNAN?
Liksom förra säsongen ordnas i  Kärnan-
kommitténs regi så kallad FRI KROKI i 
lokalen vid Västergatan 9. Lördagar kl. 
13.00-15.20 med 20 min. kaffepaus. Pris 
60kr./sammankomst inkl. fika. Vi börjar 
den 14 september.
DESSUTOM anordnas kurs i teckning 
och akvarellmålning för Körsbärets med-
lemmar under höstterminen 2002. 

OBS! 
Ny kod i storsoprummet
Från den 1/9 gäller kodnr 1945 

i storsoprummet.

Annedals trädgårdsförening som 
arbetar för att vi skall få behålla 
det lilla grönområde som finns i 
vår närhet, vill påminna om den 
anslagstavla som man satt upp på 
gräsmattan intill spårvagnshållplatsen 
Brunnsgatan. Inte långt därifrån har 
man också planterat ett Körsbärsträd 
för att påminna om det gamla 
kvartersnamnet som vår BRF har tagit 
som sitt. På anslagstavlan avser man 
att kungöra möten och aktiviteter som 
kan vara intressanta för oss alla. Och 
visst är det fantastiskt att den fått stå 
kvar orörd hela sommaren.

TVÄTTSTUGEBOKNING – har alla förstått?

TVÄTTSTUGORNA KAN BOKAS 
VARDAGAR KL. 8-22, 

LÖRDAGAR KL. 8-18, SÖN- OCH HELGDAGAR KL. 12-18.
ENSKILDA TVÄTTPASS FRAMGÅR AV ANSLAG VID 

BOKNINGSTERMINALEN.

Cykelröjningen fortsätter. 
I slutet av september skall de sista 
omärkta cyklarna tas bort från 
gårdarna. Den som inte vill ha 
sin cykel bortförd bör hämta en 
märkbricka hos Henning med det 
snarast.

Vid det här laget har väl 
alla som använder våra 
tvättstugor haft tillfälle 
att bli informerade av 
våra duktiga informatörer 
Henning och Stig om hur 
det fungerar i våra tvätt-
stugor. Red´s uppfattning 
är att alla nu har kommit 
in i rutinen och klarar 
av den elektriska sidan i 
förfarandet. Frågan är i 
vilken mån systemet med-
verkar till en bättre ord-
ning med efterstädning i 
de enskilda fallen. Hur ska vi kunna kontrollera vilka av våra kära grannar 
som har lämnat golven i så bedrövligt skick, och så mycket ludd! Vad ska vi 
göra åt detta problem? Fråga inte Red., fråga den som vet. Ett tips kan dock 
vara att prata med dina grannar och de du möter i tvättstugan. 

Skyltningen till Nilssonsberg.
Invid uppfarten från Brunnsgatan har 
skylten NILSSONSBERG nu satts upp. 
Det är viktigt för alla som kommer med 
bil och söker en adress i vårt område. 
Nu fattas bara skyltning vid gatuentré-
erna Skanstorget och Västergatan 5 och 
9 och som talar om att dessa adresser 
tillhör Nilssonsberg.

Bildgåtan
Var är denna bild tagen?

Tips: Inom BRF 
Körsbärets område, i 

fågelperspektiv. 
Svar på sista sidan.
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11 sammankomster på lördagar kl. 10.00-
12.00 med start den 14 september (inga 
möten 5/10, 2/11 samt 30/11). Kursavgift 
200 kr./termin, fika ingår men materialet 
bekostas av deltagarna. 
Lärare är Henry Peterson.

Anmälan till dessa båda kurser görs till 
Stig Stjernhammar på tel. 82 38 96 eller 
Carl Holmberg på tel. 82 33 05


