
Till kaffet med den lilla kakan fick vi 
höra ett trevligt kåseri om Solingen-
knivar uppblandat med värmlandshis-
torier av Jonny Reman. Hans hustru 
Gerd bidrog med en nästan rumsren 
fräckis som blev mycket uppskattad. 
När knivkastningen var slut fortsatte 
Erik Jacobsson på värmlandstemat och 
berättade historier från sin erfarenhet 
vid tullen utmed Värmlandskusten. 
Ingen framträdde vid detta tillfälle 
med sång eller musik men det kommer 

säkert en annan gång. 
Veterankockarna framhöll, när träffen 
närmade sig slutet, att dessa tre inte 
kan åta sig att ordna så´na här arrang-
emang i all framtid, utan nu måste nya 
unga (?) krafter träda till. ”Vi är inte 
odödliga” sa´ Sven. Kom igen nu körs-
bärsboende - TA INITIATIV!!! Vi kan 
intyga att uppskattningen är stor. Vi 
har fått både muntliga och skriftliga 
belägg för den saken och man ser gärna 
att fler trivselträffar ordnas.

Trivselkväll i kärnan!
Ja, så löd den kallelse som gick ut 
till alla medlemmar i slutet av janu-
ari. Ett par veterankockar lagade en 
riktig god middag och de medlem-
mar som dök upp betalade endast en 
nätt liten summa för att njuta av 
mat plus ett gott vin till. 

Tanken bakom detta arrangemang var 
att försöka åstadkomma den sorts 
gemensamhetsskapande åtgärder som 
har efterlysts från medlemshåll. Vi pla-
nerade i första hand för 35 deltagare 
med möjlighet för en andra omgång 
en vecka senare. Det blev ganska snart 
fulltecknat för den första träffen, och 
någon andra omgång blev inte aktuell, 
100% deltagande alltså.
Så kom då fredagen den 8 februari 
och borden var dukade, den varm-
rökta laxen med potatis, ananassås och 
sallad kunde serveras. ”Veterankock-
arna Carl-Otto, Carl-Erik och Sven 
rullade fram maten och serverade 
vinet. Allt till det facila priset av femtio 
kronor + tio för vinet. Stämningen 
steg och alla verkade trivas. 
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Välkomna 
till oss på

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

Frisörerna Eyja & Marianna
Massageteraput Björn

Fotterapeut Jana

Specialerbjudande under feb.- mars.

Pensionär & student rabatt 15%
Damklippning  190:-
Herrklippning  170:-
Barnklippning  100:-
Permanent m. klippning fr.395:-
Håruppsättning  fr.290:-
Ansiktsbehandling 350:-
Noppning ögonbryn 60:-
Färgning bryn&fransar 100:-
Hål i öronen  99:-
Nagelförlängning 380:-
Manikyr   225:-

S along M onique
Ö.Husargatan  2A

Drop in och 

tidsbeställning 

tel. 41 31 84

Nyhet! 

Tricologi stoppar 
mjällproblem, 
håravfall och 
fett&torrt hår.

Öppet  
vardagar 1100-1830

lördagar 1100-1400 

vid tidsbeställning

Välkomna!

Kreativa kockar

Minns ni.... 
...kvarteret Druvan? Det är området mellan Brunnsgatan - Väs-
tergatan - Folkskolegatan - Carl Grimbergsgatan. Där har ju en 
gång föreslagits bebyggelse med bland annat niovåningshus för 
att ”förtäta” stadsdelen. Höghusen är nu troligtvis – och lyck-
ligtvis – ute ur bilden. Om det blir nybyggen kommer dessa 
förmodligen att förläggas bortom den s.k. engelska parken där 
Gatukontoret nu har en upplagsplats i Seminariegatans förläng-
ning och där det finns en del tämligen rivningsmogna hus. Stads-
byggnadskontorets arkitekt Ulrika Lundqvist avslöjade detta vid 
ett möte med representanter för föreningar och verksamheter i 
stadsdelen. Kvarteret Druvan, dvs ytan där fotbollsplanen och 
Annedalspojkarnas hus ligger skulle klara sig utan bebyggelse.

Äldreboendet Annedalshus skall byggas ut vilket innebär att 
Brunnsgatan blir något smalare. Under byggtiden flyttas de 
boende ut till Lillhagsparken på Hisingen. Detta påbörjas i vår 
och arbetet skall vara färdigt år 2003. 

Den nya stadsplanen för Annedal har remissbehandlats med 
svar från bl.a. Bostadsrättsföreningen Körsbäret och Annedals 
Trädgårdsförening. Stadsbyggnadskontoret har sett positivt på 
våra synpunkter. Ingenting är slutgiltigt beslutat, men förslagen 
skall ställas ut till hösten i Saronkyrkan. Den som är intresse-
rad av att följa utvecklingen kan kontakta Trädgårdsföreningens 
ordförande Ingmari Ekström, Nilssonsberg 16, tel. 82 93 82. 
( Vi har alltså en medlem i Körsbäret som har insyn i utveck-
lingen.) Hon kan förmedla information i form av den skrift 
som Trädgårdsföreningen har sammanställt, där man kan läsa 
om hur läget är för närvarande.

SUNE GUSTAVSSONS 
BILVERKSTAD OCH TVÄTT 

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

Mobiltel: 0708-50 34 93

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: Madeleine Myrman tel.709 10 04.

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/ 



100:-

Välkomna 
till massageterapeut Björn Trelvik

(Eyjas Salong, Västergatan 7)
Klassisk massage, idrottsskador, 

rehabilitering 
Tidsbeställning: 709 77 90 

----------------------------------------------------------------

Jag bjuder på 100:- första gången.

Ta med kupongen

KÖRSBÄRSBLADET KÖRSBÄRSBLADET

GNÄLLRUTAN

Mia & Kjell Ytterstad

FYNDA BRA & BILLIGT!

RÖDA KORSET
KUPAN

Övre Husargatan 2-4
Tel. 031-741 62 30

Öppettider
Måndag, onsdag, fredag

10.00 - 16.00
Tisdag och torsdag

10.00 - 18.00
Lördag

10.00 - 14.00

Välkomna!

ANNONSÖRERNA I 
KÖRSBÄRSBLADET 
ÄR SÅ GOTT SOM 
UNDANTAGSLÖST 
HYRESGÄSTER I 

VÅRA HUS. 

GYNNA DEM!

I förra numret av Körsbärsbladet 
introducerade red. en gnällruta. 
Tanken är attden skall återkomma i 

varje nummer. Men för balansens skull 
och för att inte bladet skall domineras 
av negativitet skall vi utdela en ros till 
den som förtjänar det. Denna gång 
går rosen till vår trädgårdsmästare Arne 
Larsson. Han lägger ner mycket arbete 
och stort intresse på att få våra gårdar 
så vackra som möjligt. Massor av lökar 
har planterats, kanske blommar de 
som bäst just nu när bladet kommer 
ut. Arne tuktar 
buskarna, bevakar 
att träden inte 
blåser omkull 
och i förbifarten 
plockar han upp 
skräp som vi lämnat 
efter oss i rabatterna. 
Hur skulle det se ut på 
våra gårdar om inte 
Arne hade hand om 
dem? 

”TRYGGVE”
Ganska många i föreningen har 
installerat s k säkerhetsdörrar till sina 
lägenheter. Det är en ganska stor 
investering i trakten av femtontusen 
kronor. Nu finns det en möjlighet att 
öka säkerheten till ett betydligt lägre 
pris. Cylinderskyddet ”Tryggve” är ett 
lättinstallerat och säkert skydd mot 
inbrott. Det omöjliggör för tjuven att 
bryta loss låscylindern med rörtång 
eller liknande, vilket är den vanligaste 
metoden att forcera ett cylinderlås. 
Skyddet kostar monterat och klart 950 
kronor. Om du är intresserad, ring 
Henning Larsen tel. 41 78 67 eller 
besök fastighetsexpeditionen mån-tors 
kl. 9-930 eller mån. kl. 17-18.

Vill du teckna eller måla?
I Kärnankommiténs regi anordnas till 
hösten kurs i krokiteckning alternativt 
akvarellmålning. Anmäl ditt intresse 
till Stig Stjärnhammar, tel. 82 38 96 
eller Carl-Erik Holmberg, tel. 82 33 05.

Parkering på gården är inte tillåtet!
Lägenhetsinnehavare som anlitar hantverkare som behöver par-
kering måste själva hämta parkeringstillstånd hos Henning. 
Hantverkaren får använda besöksparkeringen med parkerings-
tillstånd i mån av plats, PARKERA ALDRIG PÅ GÅRDEN! 
Utan sådant tillstånd kan hantverkaren få en kostsam parke-
ringsbot på halsen!

Högmans måleri har sedan lång tid 
tillbaka utfört allehanda renoveringsar-
beten i våra lägenheter i kök, badrum 
med mera. Hos Henning kan man få 
anvisning på hur man kontaktar tusen-
konstnärerna! De är duktiga och kan 
våra hus!

Så var det gnällrutan då. Den handlar 
förstås om tvättstugor. Det hände sig 
nyligen i en tvättstuga 
där ”Någon” hade lagt 
in ett täcke eller en 
kudde i en av 
t v ä t t m a s k i n e r n a . 
Plagget (täcket/
kudden) har spruckit 
under behandlingen och maskinen 
blir full av små skumplastartiklar som 
åstadkommer totalstopp i maskinen 
och spreds dessutom över hela golvet. 
Tvättaren grips av panik och river ut 
innehållet ur maskinen, men hinner 
inte sopa upp allt skräp från golvet utan 
det ligger kvar till näste tvättare att ta 
itu med. Detta medan vederbörande 
diskret avlägsnar sig från platsen. Eller 
också blir det städpersonens uppgift 
att reda upp röran. VILL VI HA 
DET SÅ HÄR? Inser inte alla, att när 
något gått snett i tvättstugan måste vi 
tillkalla sakkunnig hjälp. Naturligtvis 
skall vi själva försöka åtgärda de skador 
vi själva åstadkommer, men vi måste 
också tillkalla sakkunskap när det 
behövs. Man har ju inte heller (för 
närvarande) möjlighet att kontrollera 
vem som varit i tvättstugan före en 
själv. Det är ju faktiskt mänskligt att 
göra saker ibland utan att mena något 
illa, men då kan det vara på sin plats 
att ta ansvaret för det istället för att 
smita undan.

ÅRSTÄMMA 2002

Ordinarie årsstämma avhölls enligt tradition i april, närmare bestämt 
de 23. Det närvarande 58 medlemmar ur föreningen och tolkningen 
på detta ”låga*” deltagande torde vara att ”hälsan tiger still”. Till årets 
ordinarie föreningsstämma hade 7 motioner inkommit i stadgenlig ord-
ning. Nedan är förtecknat motioner och stämmans beslut. 

Hemförsäkring
För de av er som har hemförsäkring 
i Skandia / If!
I och med att bostadrättsföreningen 
är försäkrad i Skandia/If så behöver 
Ni inte ta ”bostadsrättstilläggsför-
säkring” i och med att försäkrings-
bolaget är detsamma för er som för 
föreningen.

Detta kan spara några kronor för 
några av er boende.
Eventuelle frågor kan besvaras av 
Skandia/If tel. 020-65 56 55.

Motion 1 Mandattid för styrelseledamot sammanlagt 
 högst 10 år och styrelsesuppleant sammanlagt 
 högst 6 år.
 Inlämnad av Carl-Otto Cronander

Motion 2 Tydlig orienteringstavla samt tydliga vägskyltar 
 sätts upp.
 Inlämnad av Per Carlberg

Motion 3a Information kring betalsystem för tvättstugor.
Motion 3b Enkätundersökning för att se hur stort 
intresse  medlemmarna har för föreslagen åtgärd.
Motion 3c Att ev beslut i denna fråga ej skall få 
 avgöras ens via majoritetsbeslut.
 Inlämnad av Ingmari & Lars Ekström

Motion 4 Omhändertagande av cyklar.
 Inlämnad av Ingmari & Lars Ekström.

Motion 5 Skyltning av Nilssonberg
 Inlämnad av Ingmari & Lars Ekström.

Motion 6 Asfaltering av garageplan 4.
 Inlämnad av Ingmari & Lars Ekström.

Motion 7 Utökning av torkmöjlighet samt förändring 
 av tvättstuga Nilssonsberg 22 
 Inlämnad av Leif Johansson.

Avslag

Bifall

Bifall
Avslag

Avslag

Bifall

Bifall

Avslag

Vidare utred-
ning

Efter stämman hölls en informell frågestund där medlemmarna 
lämnade många trevliga omdömen om styrelsen och flertalet bra 
förslag som styrelsen tog till sig.


