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Mia & Kjell Ytterstad

Välkomna 
till oss på

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

Frisörerna Eyja 
Massageteraput Björn

Fotterapeut Ann-Christine

Välkomna 
till massageterapeut 

Björn Trelvik
(Eyjas Salong, Västergatan 7)
Klassisk massage, idrotts-

skador, rehabilitering 
Tidsbeställning: 709 77 90 

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: 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
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

HEMSIDA
www.brf-korsbaret-gbg.org/ 

En god jul och ett förhoppningsvis 
gott nyår har passerat. Det traditio-
nella glöggpartyt i Kärnan lockade 
ganska många glada och trevliga be-
sökare som bjöds på glögg, kaffe med 
dopp samt en trolleriföreställning av 
den skicklige Petrollium. Barn och 
vuxna fann kvällen trevlig, minglade 
och bekantade sig med varandra och 
tackade arrangörerna Stig Stjern-
hammar och makarna Holmberg för 
detta. De lägger ner mycket tid och 
arbete för allas trevnad. 

Så mycket tid att red. överväger att 
låta detta nummers ROS tillfalla fest-
fixarna Stig, Ulla och Carl-Erik!! Håll 
tillgodo från bladet och styrelsen!

Vi är nu inne på det oskrivna bladet 
2003 och ser med spänning fram 
mot vad det kan bära i sitt sköte. 
Orosmoln finns vid horisonten med 
krigshot och oljekris. Och så har vi 
växthuseffekten som det börjar skri-
vas mer öppet om. 
Skall vi få en klimatförändring av 
globala mått? Och torskfisket, hur 
ska det gå med det? Så´nt påverkar 
alla, även en bostadsrättsförening i 
Göteborg.

Flera kampanjer för att komma till-
rätta med cykel-eländet har genom-
förts (1999 och 2002). Men det är 
fortfarande alltför många cyklar som 
står i cykelrummen och cykelställen 
på gårdarna och som uppenbarligen 
inte används. Styrelsen och de aktiva 
cyklisterna vädjar nu till dem som 
inte använder sina cyklar att lämna 
dem till fastighetsskötaren för lång-
tidsförvaring. Det finns ett särskilt 
utrymme i garagets bottenvåning 
för detta ändamål. Hittills har två (!) 
cyklar lämnats in där. Det kan näm-
nas att förra årets kampanj medförde 

EN VÄDJAN!
att 150 obrukbara cyklar kunde kö-
ras till tippen sedan det konstaterats 
att ingen ägare anmält sitt intresse 
för cykeln. Trots denna rensning 
finns det alltså fortfarande alldeles 
för många cyklar med ett tjockt la-
ger damm som bara står och samlar 
ännu mer damm. Vet du med dig att 
du har en sådan dammsamlare, gå 
till Henning med den och få den 
långtidsförvarad under lås! Den 
skall naturligtvis vara märkt . 
Du gör inte bara dig själv en 
tjänst utan även de aktiva 
cyklisterna. Tack!

Redaktören vill tacka alla de med-
lemmar som har kommit med upp-
skattande ord om Körsbärsbladet när 
vi mötts i affären eller på gården. 
Det värmer!

Påminnelse!
Årsstämma 2003-02-09
Stämman äger rum den 22 april på 
vanlig plats i Handelshögskolan. 
Kallelse anslås på anslagstavlorna i 
entréerna!

Januaritankar 
     2003

Tänk på att de flest av våra annonsörer finns i våra kvarter. 
Gynna dem så kanske de stannar kvar. 

Det skulle inte bli detsamma om de inte fanns i närheten och 
gav sin fina service till oss, eller hur?



Brrrrr!!!!!

KÖRSBÄRSBLADET KÖRSBÄRSBLADET

För att budgeten inte ska 
spricka måste vi också hoppas 
att vi slipper mer klotter av det 

slag som dök upp på gavlarna till nr 
18 och 19 ovanför Fina Fötter i mit-
ten av januari. Faktiskt dagen efter 
man avlägsnat klottret på betongen 
nere på Västergatan. 
Klottrarna hade använt sig av ställ-

Det kommer en vår!!
Jag fortsätter dagboken från januari. 
Den 28 januari kunde jag konstatera 
att knopparna på trollhasseln är pre-
cis i sprickningsstadiet. De kommer 

att blomma i 
början av fe-
bruari vilket 
innebär att 
det kommer 
en vår snart.

Vintern 

har ju varit ganska sträng (detta skrivs 
den 15 januari, det kan ju ändra sig). 
Förmodligen kan värmekostnaden 
komma att bli högre än beräknat och 
vi får hopas att budgeten för 2003 
inte spricker. Så nu får vi be om att 
sol och vår är på väg och kölden släp-
per sitt grepp om Göteborg

Vad händer på 
Skansberget?
Planerna på bebyggelse på Skansber-
get har kommit en bit på väg. På Lin-
néstadens bibliotek i gamla brandsta-
tionen på 3:e Långgatan finns nu en 
utställning av hur Stadsbyggnads-
kontoret tänker sig att placera ett par 
huskroppar på Risåsgatan. Det är ju 
ont om studentbostäder i centrala 
lägen. Man ska också bygga till en 
förskolebyggnad och lekplats samt 
snygga upp sluttningen upp mot 
Skansen Kronan. Ta en promenad 
ner till biblioteket och titta på ut-
ställningen, det är intressant att veta 
vad som pågår i våra trakter. 

Garagestädning rättelse
I förra numret av Körsbärsbladet angavs att garage-
städning skulle ske onsdagen den 5:e mars. Där stod 
också att städning skulle utföras den första onsdagen 
i andra och fjärde kvartalet. Detta går uppenbarligen 
inte ihop! Rätt datum är alltså ONSDAGEN DEN 
2:A APRIL och inget annat. Uppgiften i Bladet var 
signerad ”styrelsen” och denna beklagar missen.

Kärnankommittén 

har nyligen gjort reklam för fören-
ingslokalen genom anslag i port-
gångarna. Det skadar inte med en 
påminnelse här i Körsbärsbladet. Vi 
har alltså en fin lokal för fester, kurser, 
träffar av olika slag för upp till 45 per-
soner. Köket är fullt utrustat med glas, 
porslin och bestick. Fredag - söndag är 
lokalen tillgänglig för medlemmarna. 
Kommittén består av: 
Stig Stjernhammar tel. 82 38 96 
Carl-Erik Holmberg tel. 82 33 05 och 
Bernhard Gustafsson tel. 20 21 58. 
Välkomna att höra av er till oss med 
era frågor och bokningar.

Många har fått stå ut med obehaget 
att man borrat i fasaderna för att 
renovera brister i murverket. Det 
har dammat och smutsat ner föns-
ter, damm har smugit sig in genom 
springor man inte trodde fanns och 
så har det förstås väsnats något allde-
les otroligt. Men tänk vad man kan 

Citysalongen
Ö.Husargatan 2

Tel. 031-41 84 34
Drop-in och tidsbeställning

Herrklippning 120:-
Damklippning 150:-
Barnklippning 100:-

Permanent och klippning fr. 380:-
Slinga fr. 230:-

Öppet måndag – fredag 10.00-18.00
Lördag 11.00 - 19.00

SUNE GUSTAVSSONS 
BILVERKSTAD OCH TVÄTT 

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

Mobiltel: 0708-50 34 93

I föreningslokalen Kärnan sitter 
på lördagarna en grupp medlem-
mar i vår förening och tecknar 
eller målar akvarell under ledning 
av Henry Petersson. Han ger goda 
råd och tips till sina elever. Det är 
också en trevlig form av samvaro, 
det kan red. intyga. 

För mer info och anmälningar
» Stig Stjernhammar, tel. 82 38 96 
» Carl-Erik Holmberg tel. 82 33 05
» Henry Petersson, tel. 41 11 42. 

Klotter – 
 snyggt eller dålig smak?

tåla, när man vet att det är vårt eget 
hus som får sig en nödvändig ansikts-
lyftning som gör att fastighetsvärdet 
står sig! Och tvätta fönstren det 
måste vi ändå göra framåt våren. Det 
extra arbete som denna renovering 
ger oss  är det i slutändan värt att stå 
ut med.

RENOVERING GER OSS EXTRA ARBETE 

ningarna på nr 19 för att komma 
upp till en hög nivå. 
Den konstnärliga nivån på klottret 
blev tyvärr inte högre för det. Den 
23 januaritogs klottret bort men red. 
hann ta en bild på eländet dessförin-
nan. Någon tyckte det var vackert, 
men red. kan absolut inte hålla med. 
Vad tycker ni själva?

Ett hett tips!
Ni kan ju alltid nå era grannar och 
andra i vårt kvarter genom att skriva 
en insändare i Körsbärsbladet. Hör 
av er till red. med er artikel så hjälper 
han er.

VIKTIGT!
En rättelse vad beträffar 

tilläggsförsäkring till 
hemförsäkring.

Tidigare har vi meddelat att tillägg 
för hemförsäkringen inte behövts av 
de som har sin hemförsäkring i If på 
grund av att fastigheten är försäkrad i 
samma försäkringsbolag (If ). DETTA 
ÄR FEL! Föreningen måste ha en till-
läggsförsäkring som eliminerar detta 
och det saknar föreningen. För när-
varande ser det inte heller ut som att 
det är ekonomiskt försvarbart för för-
eningen att teckna en sådan. Därför är 
mitt råd att se över er hemförsäkring 
omgående. 

Med ursäkt 
Magnus Nordin 

fastighetsförvaltare

i


