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och sedan skjuter in de andra, om man 
vill öppna hela vägen. Väggarna nedtill 
på balkongen är klädda med vit blank 
plywood.
Och så den inte oväsentliga frågan: 
vad kostar det? 26.900 kronor har Stig 
betalat. Då ingår inte golv eller tak. De 
boende på översta våningen, som inte 
har helt tak över sin balkong, har betalat 
9000 kronor för ett specialtak i genom-

skinlig plast, som skyddar 
mot solljus. 
Hur ska man då gå till-
väga, om man vill följa 
efter ”pionjärerna”?
Ja, nu finns ju både rit-
ningar och bygglov, så det 
viktigaste är alltså att man 
kommer överens med de 
boende i samma lodräta 
rad, om att man vill satsa 
på detta. Sedan kontaktar 
man leverantören Win-
door och bestämmer en 
tid när arbetet ska göras. 
En vecka tog det att glasa 
in fem våningar i nr 8. 

Ring Stig Stjernhammar om ni vill veta 
mera, tel. 823896.

Premiär 
för inbyggda balkonger
I uppgång nr 8 blev de först med att 
bygga in sina balkonger och det ser rik-
tigt bra ut, när man passerar utanför på 
Ö. Husargatan. En av pionjärerna är 
Stig Stjernhammar, som ställer upp och 
förevisar balkongen för Körsbärsbladet.
Stig berättar att de är mycket nöjda med 
resultatet av inbyggnaden. 
Ännu är det för kallt för 
att sitta på balkongen utan 
särskild uppvärmning, 
men han ser fram emot 
våren och sommaren. 
Men de har sett positiva 
effekter redan nu, när det 
gäller ljudet från gatan och 
temperaturen i vardags-
rummet. Och det kanske 
allra bästa är att man nu 
slipper allt sot och annan 
nedskräpning utifrån. 
Inglasningen är mycket 
gediget gjord, alla fönster 
kan öppnas och putsas 
från insidan. Stig visar hur man med ett 
enkelt handgrepp öppnar den inre rutan 

Höjning garagehyror
Ett antal garagehyresgäster blev upprörda 
över hyreshöjningen med 100 kr/mån. 
från och  med  januari 2007. Klagomål 
har framförts till flera styrelseledamöter 
både per telefon och personligen eller via 
brev. De som skriftligen protesterat har 
också fått skriftligt svar. I Körsbärsbladet 
citerar vi härmed följande brevsvar från 
ordföranden Kersti Dyrssen.

”Motivering till höjning av garage-
hyrorna f o m 2007-01-01.
Den framlagda budgeten för verksam-
hetsåret 2007 krävde en inkomstförstärk-
ning i storleksordningen kr. 275 000. 
Styrelsen hade då att välja mellan att 
höja medlemsavgifterna för bostäderna 
eller höja garagehyrorna eller en kombi-
nation av bådadera.
Avgifterna för bostäderna har inte höjts 
sedan 2004 (höjning med 3%) och gara-
gehyrorna har inte höjts sedan 2002 
(höjning med 100 kronor per plats).
Det råder stor brist på parkeringsplat-
ser i garaget. Trots att samtliga externa 
garagehyresgäster har sagts upp kan 
föreningen inte bereda alla nya bostads-
rättsinnehavare som så önskar en gara-
geplats. Det är kö med lång väntetid för 
nya bostadsrättsinnehavare. 
Boende på Nilssonsberg kan inte heller 
få boendeparkering. Styrelsens beslut att 
få täckning för erforderlig budgetför-
stärkning genom höjning av garagehy-
rorna motiveras dels av att det är lång 
tid sedan garagehyrorna höjdes senast, 
dels att Körsbärets garagehyror har legat 
under genomsnittet av garagehyror i 
området och inte minst av att höjningen 
av garagehyrorna kan frigöra vissa gara-
geplatser.”

Kersti Dyrssen 2007-01-07 

”Det här har jag väntat på i 25 år, 
säger Stig Stjernhammar”.

Rapport från fastig-
hetsskötaren
Förrådsinventering 
Inventeringen av förråden är nu slutförd. 
Håkan har lyckats lokalisera samtliga 
förråd och koppla dem till rätt lägen-
hetsinnehavare. Det har visat sig att ett 
par lägenheter i C-huset inte har något 
förråd alls, medan några bostadsrättsin-
nehavare hyr ett extra förråd utöver ordi-
narie förråd. Håkan tror att man snart 
ska kunna lösa det så att alla får åtmins-
tone ett förråd. Håkan har gjort ett fan-
tastiskt arbete och i hans dator finns nu 
en förteckning där man utefter lägen-
hetsnummer, direkt kan se var förrådet 
finns. Dessutom har han gjort en skiss 
över lokaliteterna, om man ändå skulle 
ha svårt att hitta sitt förråd. Bra för alla 
nyinflyttade Så det är bara att höra av 
sig till Håkan om man har frågor beträf-
fande förråden.

Brunnar till badrummen
Fler och fler renoverar sina badrum och 
tyvärr har några råkat ut för att man 
borrar för djupt till golvbrunnarna, med 
olägenhet för dem som bor under och 
extra kostnader för den som renoverar. 
Håkan har köpt in ett lager av brunnar, 
som passar i våra badrum och som ska 
eliminera risken för olyckshändelser. De 
finns att köpa hos Håkan och det kan 
alltid vara bra att kontakta honom om 
man ämnar renovera sin lägenhet.

Grovsopor
Det är fortfarande problem med att 
folk häver in skräp utan urskillning i 
sopsorteringsrummet, eller ställer det 
utanför. Håkan och hans medhjälpare 
får ofta köra iväg till tippen med avfall 
som inte hör hemma i soprummet. Ett 
stort antal julgranar fick han nyligen ta 
hand om. Det är lätt att vara efterklok, 
men Körsbärsbladet borde naturligtvis 
i sitt decembernummer, ha informerat 

om var man ska göra av julgranar. För 
att bättra oss har Håkan och jag kommit 
överens om att i december i år informera 
om var man ska slänga julgranar, näm-
ligen på toppen av Nilssonsberg, på en 
gräsplätt vid sidan av trappan som går 
ner till Lilla Bergsgatan. Där hämtas de 
sedan upp av en lastbil. Vi återkommer 
alltså till detta i december! forts. sid 2
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Årsstämman
2007 års ordinarie föreningsstämma 
äger rum tisdagen den 24 april kl. 18.00 
i Handelshögskolans lokaler, sal D 33.
En halvtimma innan serveras kaffe och 
kaka i vestibulen och stämman avslutas 
som vanligt med en frågestund, där alla 
ges tillfälle att ställa frågor till styrelsen 
och förvaltaren. Ingen motion hade läm-
nats in före den 31 januari. Den preli-
minära årsredovisningen finns att läsa på 
hemsidan veckan före stämman. 
Kom och gör Din stämma hörd!

Förslags- och 
insändarrutan
Följande insändare kom in till Körsbärs-
bladet härförleden. 
”Alla” klagar på städningen i tvättstu-
gorna. ”Lämna tvättstugan som du vill finna 
den” Men hur roliga är städskrubbarna 
– städmaterialet? Inte blir man särskilt 
inspirerad till städning. Men vi som 
gör vår plikt sveper runt med en äcklig 
trådsvabb. Hur många använder en sån i 
sin lägenhet? Jag kan bara tala om städ-
skrubben mellan NB 13 - NB18.
Är det bättre på andra ställen?

Eva Carlson,  NB14

Nu har Körsbärets styrelse beslutat att 
man ska göra en översyn av städskrub-
barna och förnya städmaterialet i tvätt-
stugorna. Det kan alltså löna sig att 
skriva insändare till Körsbärsbladet.
Maria på Nb 3 tycker att man borde 
visa mer hänsyn till varandra när det 
gäller val av tvättider. Vi som kan tvätta 
på dagarna borde inte ta de attraktiva 
kvälls- eller helgtiderna. Det låter fullt 
rimligt, tycker red. och instämmer. 

Billigare bredband? 
Telia Sonera har kommit med ett erbju-
dande att gratis installera ett jack för 
bredband i samtliga lägenheter på Nils-
sonsberg. Det handlar om fiberoptik, 
och kabeln ska löpa i det rör där telefon-
ledningen ligger. Körsbärets styrelse har 

tecknat ett 2-årigt avtal med 
Telia och inom kort 

kommer vi att få 
mera informa-

tion om detta 
och när de 
ska komma 

och göra sina 
installationer.

Men apropå... 
trappan ner till Lilla Bergsgatan så kunde 
man den 5 februari läsa följande insän-
dare i Göteborgs-Posten:
”Nilssonsberg har ett grönområde med 127 
trappor ner till Lilla Bergsgatan. För några 
år sedan slutade man städa här, ledstänger 
fattas, det ligger löv, skräp, grenar, jord på 
trappstegen. Ingen bryr sig. Har varit på 
andra håll i stan och där är det städat och 
finns planteringar. Men på Nilssonsberg, 
där det är höga insatser till lägenheterna, 
görs ingenting, trots att området sägs vara 
eftertraktat. Besviken invånare”
Det skulle kunna uppfattas som att 
fastighetsskötarna på Nilssonsberg har 
ansvaret för detta grönområde, men 
så är inte fallet. Göteborgs Park- och 
Naturförvaltning ansvarar för skötseln. 
Både Håkan och Sven Hjelmström har 
varit i kontakt med PoN och de har lovat 
att skicka hit en städpatrull. Får se om 
det händer något!

Till sist…
Det stora problemet på berget är dock 
att biltrafiken på gården ökar alltmer. 
Vardagar är det ständig trafik och det 
parkeras dessutom överallt och länge. 
Med tanke på att vi renoverar så mycket 
är det förstås inte så konstigt att här 
finns många hantverkare, som behöver 
ha nära till sina bilar, men Håkan skulle 
uppskatta om de kontaktar honom för 
att få hjälp att lösa parkeringsfrågan.
Något att tänka på för oss som anlitar 
hantverkarna. Och för oss andra är det 
bara tillåtet att stå en kort stund för i och 
avlastning!

Rättelser
I förra numrets reportage om Anne-
dalspojkar, lämnades ett par felaktiga 
uppgifter. Alltså: Huset som föreningen 
Annedalspojkar disponerar, är byggt 
1874 (inte 1902) Och telefonnummer 
för intresserade blivande medlemmar att 
ringa, är 031- 418032, och inget annat. 
Telefonsvarare finns. 
Man kan förstås också sätta in medlems-
avgiften 150:- direkt på 
konto nr 24 37 19-2, 
och lämna namn 
och adress på 
talongen. 
Ordf. Karl Erik 
Bylin hälsar!

Lussekaffet 
den 17 december lockade lika mycket 
folk som tidigare år, mest stamgäster för-
stås. Ett 10-tal förväntansfulla barn flock-
ades vid fiskdammen, som Stig som van-
ligt hade försett med små ”dyrgripar”.
Lussekatterna var Röda Korsets hemba-
kade, och eftersom alla västkustbor inte 
gillar saffransbullar, fanns det naturligt-
vis även karde-
mummabullar. 
Lussekaffet har 
med åren blivit 
en viktig tradi-
tion i Körsbäret, 
där alla åldrar 
kan känna sig 
lika välkomna. 

Rosor… 
Ett helt fång rosor 
är han värd, Sven 
H j e l m s t r ö m , 
som fortsätter att 
plocka upp skräp 
på vår gård, för 
att det ska se fint 
ut. Sven tycker 
i alla fall att det 
har blivit bättre, 
sedan han startade 
med skräpplock-
ningen för två år 
sedan. 
Det är ju gläd-
jande!

Informationsträff 
för nyinflyttade 

Den 27 mars kl. 19, blir det åter en informations-
träff för er som flyttat in under det senaste året. 

Ni kommer att informeras om vad som gäller i bostadsrätts-
föreningen Körsbäret och får tillfälle att fråga om allt som rör 

boendet och föreningen. 
Samtliga nyinflyttade kommer att få 
en personlig inbjudan i brevlådan.

Ovan: Gunilla Björnefelt-Rex hör till stamgästerna.
Nedan: Richard och Tova Leisund med mamma Anna 
brukar också komma till lussekaffet. 
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Besök gärna vår hemsida: www.korsbaret.se
Här hittar ni mer information om vår förening.

med en av deras kulturskribenter fick 
jag beskedet att konstnären Nils Johans-
son, nu 85 år, fortfarande var aktiv 
och bodde i ett hus nära havet utanför 
Halmstad. Jag fick hans telefonnummer. 
Men var det då ”vår” konstnär? Lite 
nervös ringde jag upp honom. Berättade 
om vår skulptur på Nilssonsberg, som vi 
inte kunnat hitta någon signatur på. Jo, 
visst var det han! Skulpturen föreställer 
ett fröhus, och namnet ”Malva” fick den 
efter en liten tant i hans hemtrakt som 
kallades ”lilla Malva”. Och varför är den 
inte signerad? Jodå, det var den. 
I nederkanten har Nils Johansson etsat 
in sitt namn. Men skulpturen är tänkt 
som en fontän, och när man i stället 
lade stenar runt omkring, har signa-

Nils Johansson heter han, född i Sönd-
rum i södra Halland 1922, och 1978 
gjorde han denna skulptur i 
koppar, kallad ”Malva”, till-
sammans med 4 andra kop-
parskulpturer som är place-
rade i Gårdsten. Hur gick 
det då till att hitta namnet 
på konstnären, som vi undrat 
över i så många år. 
Jo, så här var det. Staffan 
Claesson i Körsbärets styrelse 
gick igenom den förteckning, 
som finns på Park- och natur-
förvaltningen, över alla offent-
liga konstverk i Göteborg, 
I denna förteckning hit-
tade Staffan uppgiften om ett konst-
verk benämnt ”Malva” som placerats i 
Annedal 1978, det år då våra hus bygg-
des. Konstnären hette Nils Johansson. 
Namnet kändes lite anonymt i det här 
skedet och vi undrade om det kunde 
vara rätt. I häftet ”Konst på sta’n”, för-
fattad av bl a Håkan Wettre, hittades 
dock uppgiften igen, här med födelseår. 
Med både namn och födelseår kunde nu 
red. utnyttja det fantastiska hjälpmedel 
som Internet är. På sökmotorn Google 
återfanns ett 60-tal uppgifter om olika 
Nils Johansson, och några av dem hand-
lade faktiskt om en konstnär från södra 
Halland med rätt födelseår. 
Ett par artiklar i Hallands-Posten var 
extra upplysande och vid telefonsamtal 

turen antingen blivit förstörd eller är 
helt enkelt dold av stenarna. Nu har 

bostadsrättsföreningens sty-
relse beslutat att låta tillverka 
en namnskylt till skulpturen 
och placera den på ett väl syn-
ligt ställe. Och när jag nu fått 
veta ursprunget och pratat 
med själva skaparen, så har 
skulpturen  blivit ännu vack-
rare, när  jag tittar ner på den 
från fönstret.

Fakta om Nils Johansson:
Föddes 1922 i Söndrum, 
södra Halland.
Yrke: Målare, skulptör, gra-
fiker. Utbildad på Valands 

konstskola 1958-60. 
Fick Hallands konstförenings stipen-
dium 1959. Fram till 1959 kallade han 
sig amatörmålare och tjänade sitt leve-
bröd som plåtslagare. Efter 1959 har 
han ägnat sig åt sin konst på heltid och 
då huvudsakligen måleri. Han beskrivs 
som ”en skicklig kolorist med träffsäker 
känsla för form och komposition”
NJ finns representerad på Nordiska 
museet och på Halmstads, Väners-
borgs och Borås’ musèer. Har också 
gjort offentliga arbeten till bl a rådhu-
set i Halmstad, olika skolor i Laholm, 
bostadsområdet Gårdsten i Göteborg 
och alltså även på Nilssonsberg.
Källor: Natur och Kulturs konstnärslexikon, 1986.
Tidningen Hallandsposten, april 2006 
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a arbetade fl itigt som vanligt både i disken och i baren”

”Familjärt med långbord”

”Härliga snittar tycker Barbro och C
alle”

PUB-kväll 26/1
Även denna gång blev det en välbesökt PUB-kväll i Kärnan. Ett drygt 40-tal kom 
och gick under kvällens lopp, inte dåligt med tanke på att TV-favoriterna konkurre-
rade denna fredagskväll. När vi nu räknade in den sjätte pub-kvällen sedan starten för 
nästan två år sedan, gjorde Solveig reflexionen att ”ingen gång blir den andra lik”. Den 
här kvällen samlades alla kring ett långbord, lite mer familjärt än vanligt alltså? Säkert 
har många fått lite närmare kontakt med sina grannar 
tack vare just PUB-kvällarna.
Solvig och Helena gjorde ett inhopp i baren 
denna kväll, innan ordinarie bartender dök 
upp, efter att ha firat sin fars 80-årsdag. Med 
sig hade han och hustrun Eva ett stort fat 
med de mest läckra snittar som generöst 
bjöds omkring längs långbordet. (Och man 
passade på att utbringa ett fyrfaldigt leve för 
jubilaren, den legendariska gaisaren Holger Hans-
son). 
Tänk på att alla som ordnar PUB-kvällar och Lussekaffe, gör det helt ideellt, utan 
ersättning, och det förtjänar dom mycket uppskattning för!

Konstnären är funnen! 
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MONDO
kök, bar & glassbar

Lejonet & Björnen
Tel. 031-41 41 23

Öppettider: 11-22

Lunch 11-16 Dagens rätt

Välkomna!

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:
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
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 Solveig Olausson  tel 82 38 38

HEMSIDA www.korsbaret.se 

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


