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Fredberg om Nilssons berg.
Bland skildringar av Göteborg
märks klassikern ”Det gamla
Göteborg”, som utkom i tre delar
1919-23 i samband med utställ-
ningen 1923 för att fira stadens
300-års jubileum. 

Upphovsman till verket är 
C R A Fredberg. En facsimile- 
upplaga utgavs 1977. 

Det kan måhända vara av värde
att ur Fredbergs översiktsarbete
återge följande tidstypiska rader
om vår del av staden från kapitlet
”Nilssons berg och Spångbergs
trädgård:” Vidare intressant är
Nilssons berg inte som samhälle
eller ur historisk synpunkt. Genom
det stillösa, stundom avskräckande
byggnadsväsende, som började
härja i Göteborg på 1860-talet och
fortsatte in emot sekelslutet, fick
berget samma ledsamma utseende
som gamla Haga. Tvåvåningshusen
kastades upp på sluttningarna på
båda sidorna av en brant lid, ur
vilken stenar och splittror ur ur-
berget sticka upp till svårt besvär
för vandraren och därför ge skäl
att beteckna liden som stadens
sämst underhållna väg. Höjden är
sedan gammalt ett tillhåll för folk
i små villkor.

Nilssons berg är ett charmant
utsiktsberg, tävlande med själva
Skansberget.

Örtagårdsmästaren Åke
Nilssons (1813-1877) trädgårdar
sträckte sig över hela nuvarande
Skanstorgets område, begränsat av
åsarna i öster och väster, i söder av
Kommendantsängen och i norr av
Nya Haga. Åke Nilsson var en
driftig och företagsam herre, vilken
helt visst, om han dött i dessa
dagar, då det skrives om allt och
alla, fått både runa och porträtt i
dagspressen.

Nilsson odlade mång rara örter
och blomster i sina växthus. Så blev
Nilssonska trädgården med sina
fruktträd och blomster omtalad
vida omkring. Gamla göteborgare
minns det nog”.

Detta var en stämma från tiden
kring sekelskiftet 1800-1900, som
beskrev och kommenterade

utseendet hos sin samtids Nilssons
berg och bedömde namngivaren
Åke Nilsson och dennes gärning.
Som konstateras kan har ju s.k.
ansiktslyftning av det forna
Nilssons berg skett, sedan
Fredberg en gång formulerade sina
dristiga rader om platsen. 

Vid årsstämman 990418 sker skifte
på posten som redaktör för
Körsbärsbladet. Den avgående
tackar för sig och överlämnar sta-
fettpinnen/fjäderpennan till efter-
trädaren Sven Hjelmström. Denne,
som är emeriterad från en befatt-
ning som 1:e distriktstandläkare i
Göteborg, torde vara en välkänd
profil på Nilssons berg. Inom BRF
Körsbäret har han ryktat skilda

och viktiga värv. Genom utskottet
med det symboliska namnet
Kärnan har Sven H med pionjä-
rens glöd och realistens blick för-
tjänstfullt bidragit till att främja
utvecklingen av sociala relationer
mellan inbyggarna på NB.
”Pennfäktare” Sven önskas välför-
tjänt välgång i sitt ämbete och sitt
nya medium!

Prov och smakprov. Pröva era insikter i lokal kulturhistoria och ert bildminne! Kan ni identifiera byggnaden
ovan, som finns i vårt eget fögderi? Gå ut på promenad i grannskapet och finn fram till mål och svar!

Annat ljud ur skällan.



körsbärsbladet

Från Styrelsens
horisont.
Styrelsesammanträdena i BRF är
icke offentliga. Vad som avhandlas
torgföres icke. Från mötet 000222
kan emellertid rapporteras att bl.a
följande akuta och kroniska ärenden
behandlades: 
A) Säkerhetsfrågor avseende 

garaget
B) Reparationer i denna region
C) Lås- och nyckelbyten i 

fastigheten
D) Ordningsregler kontra 

oordning i uppgångar
E) Förestående hemsida på internet
F) Vilket utbud av TV-kanaler 

är att emotse
G) Expansion av cykelställen
H) Allehanda bullerproblem 

mer eller mindra välbekanta  
I) Motioner till årets stämma 

bedömdes.

Henning
poängterar!
Kodnumret till Grovsoprummet är
xxxx, giltigt sedan 981101 enligt
Körsbärsbladet nr 4/98. Upptäcker
du att något icke står rätt till i fas-
tigheten, meddela detta omgående
till Henning i och för önskvärd
åtgärd! Det kan gälla krossad ruta,
hiss som icke fungerar, trasigt lås osv.

Förvaltaren
har ordet!
Från och med år 2000 kommer
garaget att storstädas 2 gånger per
år, onsdagen den 1/3 resp. torsdagen
den 5/10. Vid dessa tillfällen är
det av största vikt, att samtliga
fordon är ute ur garaget, för att
detta skall kunna renspolas.

Garagegallup
Lars Ekström, supple-
ant i BRF:s sty-
relse, har utfört
en ”Samman-
ställning av
svar på enkät i
juni 1999 angående
inbrott i garaget på
Nilssons berg”. Den lyder: 112
inkomna svar. 

Svart på frågorna: 7 av dem
har kryss både för kameraövervak-
ning och burar, 88 av dem –
endast för kameraövervakning, 8 –
endast för burar, 9 har inte kryss
varken för kamera eller bur. 

Övriga synpunkter:
a) Negativa eller tveksamma till 

burar för att det synes bli för 
trångt: 6

b) Ökad bevakning med väktare, 
varierande tider: 6

c) Ökad belysning: 6
d) Stolpe, låst mot en fast 

golvplatta vid varje plats: 2
e) Upp till var och en att tömma 

bilen: 2
f) Upp till var och en att ha larm: 1
g) Bättre lägga pengar på 

försäkringen: 1

h) 6 st poliser (finansieringsförslag
lämnas): 1

i) Bommar i båda riktningar vid 
porten, förläng och förstärk 
dem: 1 

j) Vaktkiosk vid infarten: 1
k) Vill veta mera om hur det är 

tänkt innan jag svarar: 2
Lars Ekström återkommer med

en ”kompletterande enkät” i
sinom tid. Heder och tack till dem
som beredvilligt besvarat spörsmå-
len i gallup 1! Må ni icke förtröt-
tas inför stundande utskick 2 i den
förvissningen om att ni förhopp-
ningsvis och sannolikt kan bidra
till en markant och bestående ned-
gång av brottsligheten i vårt par-
keringshus!

Mottag erkänsla och fortsatt
god jakt, Lars E!

Tomas Ringdahl, chef för Divison
Bostäder inom Skanska, sätter
fingret på ömma punkter i följande
summering: ”Merparten av de
ökade boendekostnaderna under de
senste åren kan härledas till skatte-
reformen 1990-1991, då fastig-
hetsskatten höjdes samtidigt som
25 procents moms lades på fastig-
hetsskötsel, VA-avgifter, sophämt-
ning och sotning. Byggmomsen
fördubblades. Räntebidragen för-
sämrades och nya miljöavgifter på
energi tillkom. Dessutom lades
moms ovanpå energiavgifterna.

De åtgärder som föreslagits av
den ansvarige ministern Lars-Erik
Lövdén och talet om ”för få aktörer”
räcker inte. 65 procent av hyran
består av skatter och avgifter,
endast cirka 33 procent går att
påverka genom sänkta byggkost-
nader.” (Sv Dagbl. 000206,
Näringsliv). Var och en kan
begrunda temat orsak-verkan i
närliggande problemkomplex och
draga sina slutsatser om tillstånd
och möjligheter till förändringar
och förbättringar! 

Reform 
skapade oreda.
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Föreningsstämma 
tisdagen den 
18 april 2000 
vid pass 18.00.
Sammankomsten hålles i år såsom
förra året i Handelshögskolan, sal
D33. Kaffe och kakor serveras
fr.o.m kl. 17.30. Devis: ”första
koppen är alltid toppen och den vi
dricker till sista droppen. Dom
goda tingen ju dock är tre, så det
dricks påtår och tretår mé.” 

BRF-medlemmar, ni är alla
ombud med rösträtt. Ni kan föl-
jaktligen låta er röst höras i för-
samlingen i demokratisk ordning
oavsett kön, stånd, ålder. Fundera
över och förbered yttrande i aktu-
ellt spörsmål, om ni så tycker! Ett
inlägg kan ibland ”göra susen”!
Lämna om möjligt din lya för sam-
varo under några kvartar med
borättsgrannar vid kaffeceremonien
som förspel till årsmötesförhand-
lingarna! Vidgade kontakter kan
ge mänsklig utdelning. Det kan
löna sig att bjuda till och ge svar
på tal! En strävan i BRF må vara
växelverkan i olika former mellan
styrelse och medborgare i
Körsbärssamhället under ”ansvars-
debatt” vid begivenheten 000418!
Ordförande Kersti Dyrssen inbjuder
till ”informell frågestund”, sedan
den officiella stämman avslutats.
Dröj gärna kvar för ”frågor och
svar, meningsutbyte m.m”. Detta
”eftermöte” improviseras och syftar
till breddning och fördjupning av
verksamhet och anda på NB!
BRF:s Årsredovisning för verksam-
hetsåret 1999 – i sammandrag till-
handahålles på Fastighetsexpedi-
tionen och vid entrén till samman-
trädeslokalen D33, såsom skedde
inför årsstämman i april 99 av redo-
görelsen för 98.

Göteborg ”värst” i fjol 
– i år kommer Malmö.

Bostadsrätterna blir, på de flesta
orterna i landet, bara dyrare och
dyrare. När det gäller prisökning-
arna i fjol, står naturligtvis stor-
städerna i särklass. 

Upp 70% i Göteborg.
Stockholm, där priserna ökade
med 30%, kördes över av
Göteborg med en ökning på 66%
(över 70% om man bara ser till de
centrala delarna). I kronor räknat
ökade priserna lika mycket i
Stockholm och Göteborg.

Sexa för 4,5 miljoner.
Förra årets stjärna på bostadsrätts-
scenen var alltså Göteborg, där det

idag inte är ovanligt med kvadrat-
meterpriser på 20.000 kronor. De
mest attraktiva kvarteren är
Lorensberg, Vasastaden och nedre
Johanneberg. Ett exempel är en
sexa på 240 m2 som förra året 
såldes för 4,5 miljoner kronor.

Utbudet relativt lågt.
Några av orsakerna bakom den
exceptionella utvecklingen i
Göteborg är att utbudet är relativt
lågt, för närvarande 300 lägenheter
mot det dubbla i Stockholm samt
att det byggs få nya lägenheter. 

Nya SCB-föreningar
Många fastigheter omvandlas
dock, liksom i Stockholm till
bostadsrättsföreningar. I de centrala
delarna har ett 20-tal SCB-före-
ningar fått klartecken att tillträda
sina fastigheter under år 2000 och
ytterligare cirka 25 förhandlar för
närvarande om att ta över.

Thomas Berglund
Sv Dagbl. 000123

Bostadsrätt 
– boende med valuta
För den som önskar orientering
om företeelsen bostadsrätt hänvisas
till en allroundartikel, som omfat-
tar hela sidan 39 i Näringslivs-
bilagan av Svenska Dagbladet
000113. Framställningen förefaller
genomarbetad och vederhäftig.
den är lättläst och troligen finner
du ett och annat nyttigt, som klar-
lägger, ger svar på frågor och vid-
gar din horisont. Sektorn Bostads-
rätt synes vara ”inne” för närvar-
ande, efter all uppmärksamhet i
massmedia och olika debattfora.
(Äldre nummer av tidningen kan
läsas på bibliotek. Separata artiklar
kan beställas från tidningens
redaktion). 

BRF Körsbäret & 
Primär AB gör veterligt.

Fr.o.m. 2000-04-01 kommer vår fastig-

hetsexpedition att bemannas på följande

sätt vad gäller besöks- och telefontid:

Måndag-Torsdag 09.00-09-30

Måndag 17.00-18.00

Övrig tid Telefonsvarare

Fredag Stängt

AKUTA FEL: 
Fredagar 08-00-16.00 anmäls till

Primärs felanmälan 031-47 87 45.

Övriga tider (utom kontorstid) vid akut

skada, som kan leda till kroppsskada

eller stora materiella skador, hänvisas

ni som vanligt till att ringa Securitas,

tel. 031-80 14 50.
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Bostadsrättsföreningen
Körsbäret 19-21

Expedition:
Västergatan 9, 411 43 Göteborg. 
Fastighetsskötare:
Henning Larsen, tel. 41 78 67 
vardagar mellan 09.00 och 09.30. 
Styrelsens expeditionstid:
Måndagar 19.00-19.30. 
Fastighetsförvaltare:
Primär Fastighetsförvaltning
Kontaktman: 
Magnus Nordin, tel. 47 87 00
mobil. 0708-20 42 37
Ordförande: 
Onsdagar mellan 18.00-18.30, tel. 41 81 46.
Styrelse: 
Kersti Dyrssen, ordförande, 
Monica Drakberger, v ordförande, 
Charlotte Bouveng, sekreterare,
Sven Jellbo, ekonomi 
och Lorens Weibull, intendent. 
Suppleanter:
Bengt-Olof Bengtsson Lars Ekström 
och Lennart Wåhlander
Redaktör för Körsbärsbladet:
Lennart Wåhlander

Ruta och bild
Den övervägande delen av den tid,
som tillryggalagts efter årsskiftet
99-00, har en rad TV-kanaler lyst
med sin frånvaro såsom den fran-

ska TV 5, den engelska BBC
Prime, den danska DR 2, den
amerikanska CNN samt den tyska
ZDF. Att dessa sändare varit stum-
ma ”orimligt länge” beror enligt
”allvetaren” Henning på att vitala
delar i Telias anläggning på
Nilssons berg stulits vid ett bru-
talt inbrott i ett speciellt utrymme
givetvis bakom lås och bom.
Henning kan inte svara på frågan,
när ordningen kan förväntas vara
återställd. ”Tålamod kan vara gott
att hava” och ”Den som väntar på
något gott väntar inte för länge”
må vara en klen tröst. Men tyvärr
den enda, som för närvarande står
till buds. (Anteckning 000220).
”Där ingen åklagare finns, faller
ingen dom” kan inte tillämpas” på
vårt TV-dilemma, såvitt redaktö-
ren är bekant. 

Vad stundar?
Äldre och många

är de även med
vissa handi-
kapp, som
med rätt
eller orätt
hyser en viss
oro inför
framtiden.

Det gäller avfallshanteringen,
sådan den säges skola utföras fram-
över enligt nya miljöbefrämjande
bestämmelser. 

Redan nu kan det vara påfrest-
ande för ålderstigna personer att
från skilda håll och med varierande
avstånd på Nilssons berg släpa tid-
ningsmakulatur inkl. reklam m.m.
från bostad till container på nedre
platån för att inte tala om att
”programenligt” bära tyngande
tomglas till iglos stationerade på
Skanstorget resp. Carl Grimbergs-
gatan. Detta är en icke försumbar
sträcka för en människa med
stapplande steg!

Enligt uppgift, måhända en
bland flera, skulle s.k. källsorte-
ring kunna utformas sålunda, att
på gräsmattan öster om spår och
hållplats hitom skolbyggnaderna
uppställdes ett antal kärl/bingar,
vari medlemmarna ålades att depo-
nera sitt ”diversifierade hushållsav-
fall”. Det gäller givetvis då för den
enskilde att vandra från bostad till
specificerad depå med sina respek-
tive påsar för korrekt hantering
och därefter återvända ”uppför” till
hemmet. 

Att sympatisera med miljöför-
bättring må vara rätt och rimligt!
Men tilläggas bör, att skilda åtgär-
der, som planeras för att ersätta
våra nu fungerande sopnedkast,
tillika bekväma och i viss mån
ändamålsenliga, bör relateras till
medlemmarnas kondition. Ett
slagord i tiden lyder som känt:
Handikappvänlighet. Detta tål att
tänka på, innan den gällande for-
men för renhållning byts ut mot
en ny ordning!


