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Vi har bott här 
längst…
I förra numret av Körsbärsbladet gick 
det ut en efterlysning 
av hur många som bott 
i våra hus sedan de 
byggdes. Jag angav då 
inflyttningsåret 1978, 
men det visade sig vara 
helt fel. De första flyt-
tade in redan hösten 
1976 i A-huset. Tack 
vare alla som hört av 
sig har vi kunnat följa 
inflyttningen månad 
för månad i trappupp-
gångarna. Det startade 
med nr 11 och 12 i 
november 1976 och 
i mars-april 1977 var man framme 
vid uppgångarna 2 och 3 i A-huset.  
Sommaren 1977 började inflyttning-
arna i B-huset och året därpå, 1978, 
flyttade folk in i C-huset, de sista på 

hösten. Totalt var det 19 hushåll som 
hörde av sig, med telefonsamtal, brev 
och mail . Jag bjöd in till gemensam 
fotografering i rondellen, och nästan 

alla kom. Så här berät-
tar Erling Ekström: 
När vi först tittade 
på lägenheten var det 
bara betong på väggar 
och golv. Ändå kände 
vi att ”här vill vi bo”. 
Efter att ha bott i villa 
och varit utsatt för 
inbrott kändes det 
tryggt på Nilssonsberg. 
Allt är bra här, tycker 
både Kathe och Erling.
Charlotte Bouveng 
skriver i sitt mail: ”Jag 
flyttade in på nr 11 i 

november 1976. Nr 11 och 12 var de 
första uppgångarna som blev färdiga 
och man skyndade sig att fylla dem 
med boende. Vi bodde sedan länge 
på en byggarbetsplats. När man gick 

Körsbärets aboriginer vill Lars Lindqvist kalla det här sällskapet, och de är nog stolta över att tillhöra urbe-
folkningen.

Från vänster i bakre raden ser vi: Erling Ekström, Nb 11, Ove Nilsson, Nb 2, Kathe Ekström, Nb 11, Harald 
Sjöman, Nb 20, Charlotte Bouveng, Nb 13, Viola Almersjö, Nb 7, Gertie Moberg, Nb 10, Stig Stjernham-
mar, Nb 8, Lennart Wahlberg, Nb 21, Gunnar Gunnarsson, Nb 3, Gustav Abrahamsson, Nb 17. Erik 
Jacobsson och Britta Jacobsson, Nb 18, Marianne Lindqvist och Lars Lindqvist, Nb 15. 

Längst fram står från vänster: Helena Zorski Nb 20, Irene Sjöberg Nb 20, Ulla-Britt Abrahamsson, Nb 17 
och Sylvi von Zweigbergk, Nb 5. (Ej med på bilden är Otto Furst, Eva och Jan-Erik Rapp, Margreth Wejdle 
och Bernt Kamras, som ses här nedan)
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över gården på kvällen 
lyste en enda lampa med 
ett skarpt vitt sken och 
presenningar fladdrade i 
blåsten. Lite småkusligt. 
Så småningom kom fler 
boende och området blev 
färdigt och fint.1986 
flyttade jag, men läng-
tade tillbaka och 1991 
till påsk kunde jag flytta 
in på nr 13. Då var jag 
överlycklig över att ha 
kommit hem igen.”
I ett brev ställt till 
”Körsbärets Historie-
avdelning” låter det så 
här:”1977 köpte jag 
lägenheten av J M med 
inflyttningsdag tidigast 
jan. 1978 i C-huset. Då 
fanns det ännu  ingen 
gård, bara ett stort 
betongdäck. Marmor-
plattor i trapphus och 

stadsentré var ännu inte lagda osv. 
Lägenhetsköpet var förmodligen den 
klokaste privataffär jag gjort – så gott 
som jag trivts här under snart 30 år.” 
Lennart Wahlberg 
Och så här säger Irene Sjöberg: ”Tänk 
vad mycket som har hänt under de 
här åren. Att vi skulle få en klubblo-
kal och övernattningslägenhet var en 
utopi på den tiden”.
Sylvi i nr 5, var den som kom med 
idén att ta reda på hur många som bor 
kvar sedan starten, som lite kuriosa i 
området. Det blir ju lite mer person-
ligt i en bostadsrättsförening, man 
ses på gården och hälsar på varandra. 
Och PUB- kvällarna är så trevliga”..
Tack Sylvi för din lysande idé, och 
tack alla ni andra för att ni ställde 
upp för Körsbärs-
bladet! 

Bernt Kamras, Nb 26, 
kom för sent till grupp-
fotograferingen. Här står 
han med hustru Elena och 
sonen Alexander.
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Öppen förskola i 
Kärnan?
En medlem i Körsbäret, tillika små-
barnsförälder, har uttryckt intresse för 
en Öppen förskola* i Kärnan-lokalen.
Det har flyttat in alltfler unga famil-
jer i området och man ser ofta små 
barn på gården. Vi vill gärna veta 
hur många som skulle  kunna vara 
intresserade av en Öppen förskole-
verksamhet i Kärnan. Maila in ert 
svar till: magnus.nordin@primar.nu 
Vi söker också en person med lämp-
lig utbildning och bakgrund, som kan 
tänka sig att leda en sådan verksamhet. 
Känner ni någon eller är Du själv intres-
serad, hör av Dig till Magnus Nordin.

*Öppen förskola är en lokal utrustad 
med lämpliga leksaker, dit föräldrar med 
barn i förskoleåldern, kan komma några 
timmar, en eller flera dagar i veckan, 
tillsammans med sina barn för att träffa 
andra hemmavarande föräldrar och ge 
barnen möjlighet att leka med andra 
barn.
 

Vem vill vara med i 
Kärnan-kommittén?
Fler intresserade medlemmar sökes till 
Kärnan-kommittén. 
Kommittén arbetar flitigt med att 
anordna Pub-kvällar, lussekaffe, golf-
turneringar, TV-visningar, grillkvällar, 
information för nyinflyttade mm. Både 
yngre och äldre boende behövs i kom-
mittén. 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 Stjern-
hammar eller till Håkan på fastighets-
expeditionen. Och om ni har idéer till 
aktiviteter, så skriv ner dem och lämna 
in på fastighetsexpeditionen.
Solveig Olausson, som haft ansvar för 
uthyrningen av Kärnan-lokalen, lämnar 
kommittén i höst och det blir nu på nytt 
Stig Stjernhammar som vi ska vända oss 
till när vi vill hyra lokalen. Hans tel.nr 
återfinns i gröna rutan på sista sidan. 

Nya lägenheter
Ytterligare en kontorslokal på Nils-
sonsberg har sålts för att byggas om till 
lägenheter. Den här gången är det f d 
mäklarfirman FastighetsForum på Väs-
tergatan 9, som har upphört. Ombygg-
naden pågår för fullt och så småningom 
kommer två nya lägenheter att bjudas ut 
till försäljning på marknaden. 
Som sagt, det är ”bostadisering” som 
gäller nu, inte kontorisering…

TV-kanaler
Som vi tidigare berättat, kommer inte 
nedsläckningen av det analoga TV-nätet 
att påverka oss här på Nilssonberg, då de 
digitala signalerna omvandlas till ana-
loga i kabel-TV-nätet.
Från och med 1 september har vi föl-
jande TV-kanaler i kabel-tv-nätet
Svt 24, Svt 1 och 2, Tv 3, Tv 4, Tv 4+, 
Tv-4 Sport, Kanal 5, Tv 6, Tv 8,Tv 9, 
Kanal lokal, Öppna kanalen, MTV, 
Barn/Kunskapskanalen, Tv 5 (fransk), 
CNN, DR Tv 1 (dansk), ZDF (tysk) 
och Discovery.
Om man vill komplettera med ytterligare 
kanaler kan man kontakta ComHem, 
tel. 0771-55 55 00 eller 
www.comhem.se. 

Snabbt Internet
Telia håller på att avsluta installationen 
av fibernätverk i våra fastigheter, vilket 
innebär att vi kommer att kunna surfa 
riktigt snabbt – upp till 100Mbit/s. 
(Telia Bredband  Fibertan)
Preliminärt har vi fått information om 
att kostnaden för 10Mbit/s både in och 
ut kommer att bli 275;-/mån.
Mer information finns på:
www.se/fibertan

Sopor, sopor…
Håkan meddelar att ordningen i stor-
soprummet har blivit mycket bättre 
under sommaren. Hoppas att det håller 
i sig.
Däremot har det stundtals i sommar 
luktat förskräckligt illa i garageinfar-
ten och i backen upp från Västergatan. 
Detta är ingenting som fastighets-
skötaren eller bostadsrättsföreningen 
kan påverka. På grund av att vi har en 
sopsug som betjänar inte bara det här 
kvarteret, utan flera andra i grann-
skapet, får vi tydligen leva med detta. 
I år har det varit värre än vanligt. Då 
Håkan kontaktade sopsugsentreprenö-
ren fick han besked om att vi i sommar 
fått extra mycket lukt på grund av att 
det gått hål på sopsugsledningar, så att 
vatten trängt in bland soporna och gjort 
dem extra våta. Detta åstadkommer en 
förruttningsprocess, som ger betydligt 
mer lukt än normalt. Vi hoppas att det 
är reparerat nu.
I augusti månad brukar det ”stinka” 
som mest, så förhoppningsvis blir det 
bättre när hösten kommer. Den miss-
prydande skorstenen på gaveln av A-
huset hjälper väl inte så mycket mot 
”dofterna”, men vi som bor där blev i 
alla fall av med de värsta skakningarna 
och oljuden från fläkten, efter det att 
skorstenen byggdes. 

Vikarierande  
fastighetsskötare
Under fyra veckor i sommar har Philip 
Wounsland vikarierat för Håkan som 
fastighetsskötare i Körsbäret. Philip är 
en 18-årig gymnasist, som jobbar efter 
skolan, när han har tid. Han var mycket 
uppskattad som vikarie för Håkan,  och 
vi får kanske se mer av honom framöver.
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PUB-afton
Det är åter dags för PUB-kväll i 
Kärnan-lokalen  
Fredagen den 12 oktober kör vi 
igång kl. 18.00 och sedan är det 
”drop in” fram till kl. 21.00. Då 
står Roger i baren igen. 
Välkomna

Golfturnering 
Babs blev 2007 års 
Körsbärsmästarinna 
Lördagen den 1 september gick Körs-
bärsmästerskapen i golf för tredje året 
i rad, i år på S:t Jörgens golfbana på 
Hisingen. Tävlingsledare var tvåfaldige 
mästaren Leif Johansson, som nu fick 
spela på sin hemmabana.
Svensk Golfs banguide beskriver banan 
så här: ”Öppen parkbana präglad av vat-
tenhinder och spännande greener och 
med Göteborgs kanske mest utmanande 
par-3 hål.” Och just där, på hål nr 8 
startade tävlingen, i strålande solsken. 
Innan tävlingen var slut hade det hunnit 
mulna på, och en kylig blåst med regn 
trängde sig på, men ingen hördes klaga 
på vädret.
Och hur gick det då? Leif Johansson hade 
onekligen stora förväntningar på sig, 
eftersom han vunnit de två föregående 
åren. Men den här gången fick han se 
sig besegrad av de föregående årens trea, 
Babs Svalander, som med 72 slag vann 
överlägset den här gången. Leif blev tvåa 
med 77 slag och Magnus Alfrost blev 
trea också med 77 slag men med högre
hcp.

Efteråt var det middag i Kärnan och där 
pratades det mycket golf. Det framgick 
bl.a. att många bollar hamnat i vattnet. 
Leif J. medgav att han känt en viss press 
av favoritskapet, trots att han spelade 
på sin hemmabana, men han var nöjd 
med andra platsen och tyckte det var bra 
att hålla spänningen vid liv. Och Babs 
sken i kapp med vinnarpokalen, och Stig 
kommenterade att pokalen aldrig lyst 
så vackert som idag. 
Babs tyckte inte att 
hon spelat särskilt bra, 
men hon tackade sina 
trevliga medspelare för 
supporten. Babs, som 
har 29,9 i hcp, berät-
tar att hon spelat golf i 
6 år, och de första åren 
spelade hon bara på 
korthålsbanan i Särö 
golfklubb, där hon är 
medlem. Det har säkert 
varit bra för närspelet (red:s anm)
 Nu är det Babs tur att ansvara för 
arrangemanget av nästa års golfturne-
ring. Kanske blir det redan i vår, uppen-
barligen är det svårt att samla deltagare 
på hösten, då det pågår många andra täv-
lingar. Men troligt är att det blir på Särö 

Golfbana nästa 
år. 
Kärnan-kom-
mittén, bestå-
ende av Helena, 
Solveig och 
Stig, hade som 
vanligt ordnat 
en utmärkt fest-
middag efteråt 
med prisutdel-
ning, och stäm-
ningen var det 
inget fel på!

En glad mästarinna

Ny ägare till  
Glassbaren
Lejonet & Björnen har fått en ny ägare, 
Shikri Jamin. Enligt uppgift ska verk-
samheten drivas precis som tidigare, 
och namnet är också detsamma, Café 
Mondo

Middagen var utmärkt!

Hela gänget samlat före start. Fr vä. 
Roland, Jonny, Leif, Sanny, Gerd, 
Jan, Eva, Babs, Bengt-Olof, Skai och 
Magnus.

2:a och 3:e pristagarna Leif 
Johansson och Magnus Alfrost.
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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
Anita Bengtsson Nilssonsberg 1 tel 82 37 00

Ansvarig för  uthyrning-Kärnan Stig Stjernhammar  tel 82 38 96

HEMSIDA 
www.korsbaret.se 

MONDO
kök, bar & glassbar

Lejonet & Björnen
Tel. 031-41 41 23

Öppettider: 11-22
Lunch 11-16 Dagens rätt

Välkomna!

Vi erbjuder exklusiv hårvård 
som passar alla åldrar. Hos 

massör Björn kan du unna dig 
en avkopplande och rogivande 
stund. Och som avslutning kan 
man njuta av en stunds fotvård 

hos fotterapeut Eyja.

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

 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 

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

av Eyja och Gudbjörg.

SuNE GuSTAvSSONS 
BIlvERKSTAD Och TvÄTT 
Brunnsgatan 12, 413 12 Gbg 

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

Erbjudandet gäller ett tillfälle per person t. o. m. 1 jan 2008


