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... går väl knappast till historien
som en sol- och badsommar, men
så helt misslyckad har den väl
ändå inte varit? Visserligen höll
en del träd på att blåsa omkull i
juni och tappra försök att stötta
upp dem gjordes, och visst har
det regnat en hel del. Men våra
blommande buskar har uppvisat
en makalös blomsterprakt som
har glatt oss alla. Jag skall åter-
komma till de ostadiga träden

och andra trädgårdsfrågor.
Vi som bor i Körsbäret kan

också glädja oss åt att våra
bostadsrätter är högt värderade
och efterfrågade, om vi skulle
komma på den absurda idén att
sälja. Föreningens satsning på
vaksamt underhåll av fastigheter-
na och hög kvalité i den yttre
miljön har visat sig riktig och
lönsam för medlemmarna.

Tyvärr kan red. konstatera att

det fortfarande smyger omkring
lösa katter på gårdarna, det är
dags att påminna om våra trivsel-
regler där det står att fyrfotadjur
skall hållas kopplade så att dom
inte förorenar i 
planteringar och 
på lekplatser.
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besiktigades strax före mid-
sommar av styrelsen och träd-
gårdskonsulenten Arne Larsson.
Det befanns att flera av de plante-
rade träden hade dåligt rotfäste
och hotade att blåsa omkull. Dessa
kommer att bytas ut mot andra, ej
så högväxande, jordlagret behöver
fördjupas, en del träd förankras i
betongmurar med elastiska band.
En del svagväxande rosor byts ut
mot andra marktäckare. (Det är
tänkbart att en del av de träd som
skall bort eventuellt kan försäljas,
uppvuxna parkträd har ett stort
värde.) Löv och annat organiskt

avfall under buskar och träd skall
inte avlägsnas utan ligga kvar för
att multna. Det som blåser ut på
gångarna skall sopas in under väx-
terna.                           

De bärbuskar som producerar
stora blålila bär bör bytas ut mot
andra. Det har visat sig nu ett par
år att bären är effektiva "paint-
ball"-projektiler som vissa perso-
ner roar sig med att kasta på vita
väggar i entréerna. Fläckarna är
svåra att avlägsna och betyder onö-
digt extraarbete för städpersona-
len. 

den ständigt återkommande frågan!
Vi som använder dem är inte särskilt
duktiga på att städa efter oss, så nu be-
slutar styrelsen, att städpersonalen skall
få utökat uppdrag att hålla rent. Men
detta är en service som vi alla får betala! 

Planteringarna . . .

Tvätt-
stugorna...
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P-övervakningen
på gårdar och i garage sköts nu-
mera av företaget CONTROLLA
som har rätt att lappa felparkerade
fordon.

Garagen 
Under hösten skall den stora
garagerenoveringen komma igång
i Garageföreningens regi. Den
innebär att alla golv och körbanor
skall asfalteras, vissa pelares
infästningar i golv och tak för-
stärkas, miljön skall bli ljusare.
Arbetet medför att ett garageplan
i taget måste totalt utrymmas
under 1 till 11/2 månad, med
början på garageplan 5. En enkät
kommer att utsändas för att utrö-
na hur hyresgästerna vill ordna
sin parkering under byggnadstiden.

Samtidigt med denna enkät kom-
mer också att utgå en kallelse till
ett stormöte för alla garagehyres-
gäster där en panel från polis, för-
säkringsbolag, väktarföretag och
styrelsen skall redogöra för vilka
åtgärder som bör vidtagas för att
förbättra säkerheten i garagen.
Mötet skall äga rum i Handels-
högskolans lokaler, sannolikt i
vecka 41.

Biltvätten
Sune Gustavsson meddelar att
hans biltvätt nu fungerar bättre än
någonsin efter en total renovering.
En vanlig tvätt kostar 75:-, med
underspolning 100 kr. I Sunes
verkstad kan vi få service på våra
bilar av alla märken och årsmodel-
ler. Närmare till verksta´n än till
Sune´s kan vi inte ha! Han har
öppet 08.30 - 18.00.

Stoppa 
tjuven!!!
När du parkerar bilen i garaget,
töm den på allt stöldbegärligt
gods, även kodkortet, som har
visat sig vara åtråvärt. Kolla också,
när du kör in eller ut, att dörrarna
fungerar som dom ska. Varom
inte, meddela fastighetsskötaren
så åtgärdas felet snarast. 
(Detta är en insändare från 
Stig Stjärnhammar.)

P



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 Marianne Wiberg
Redaktör för Körsbärsbladet:
Sven Hjelmström

Vid styrelsesammanträdet den 22/8
visade Bengt-Olof Bengtsson sitt
förslag till BRF Körsbärets egen
hemsida. Det är ett omfattande
arbete att sammanställa en sådan
med alla de informationsingångar
som skall vara med. Där kommer

man att kunna få alla tänkbara
upplysningar om Körsbäret , med
bilder, diagram, kartor ekonomi
m.m. Han fortsätter sitt arbete och
beräknar att kunna lämna ut den
fullständiga web-adressen i mitten
av oktober.

Styrelsen har beslutat att söka kol-
lektiv anslutning av föreningen till
TELIA´s bredband. Inkopplingen
sker då via de vanliga telefonled-
ningarna. Förutsättningen för an-
slutning är att minst 12 medlem-
mar söker inträde. Kostnaden för

den enskilde medlemmen blir
1.000 kr för modemet, 200 kr för
nätverkskort samt 200 kr/mån
abonnemangsavgift. Vidare infor-
mation om detta kommer att sän-
das ut senare.

www.korsbaret ???

kan öppnas med koden 9492 kl
07.00 - 19.30. OBS, denna kod
skall stanna hos de boende på
Nilssonsberg och inte lämnas ut till
obehöriga! Koden ändras perio-
diskt, och det nya kodnumret med-
delas de boende via Körsbärsbladet.
Apropå sopor, den tid närmar sig
då vi får möjlighet att lägga kom-
posterbart avfall i gröna påsar som
omhändertas på det sätt som be-
skrevs i artikeln "Intressanta sopor"
i förra numret av Körsbärsbladet.

Påsar kommer att delas ut till alla
boende tillsammans med informa-
tion om handhavandet.

Storsoprummet

Breda bandet


