
 skrivande stund  
närmar vi oss 
advent och affä-
rerna har laddat 

upp med röda och vita 
juleljus, mossa, stjärnor, 
ljusslingor och allt annat 
som hör den här tiden 

till. Nu kan vi under några veckor se dessa 
inbjudande upplysta fönster här på Nil-
sonsberg. Inomhus tänder vi våra levande 
ljus och tar oss en och annan glögg. 
Men – tänk på hur lätt det är att glömma 
det där ljuset när man går in i ett annat 
rum eller får bråttom iväg på morgonen. 
Låt oss ta för vana att alltid kontrollera en 
extra gång om vi blåste ut ljusen, för vi vill 
inte höra brandkårssirener på gården eller 
råka ut för  att få julstämningen förstörd 
genom en enkel försummelse. 
Red. önskar alla läsare en glad och 
trivsam jul!

Trivsam träff i Kärnan
Informationsträffen för nyinflyttade den 
20 oktober, blev betydligt mera välbesökt 
än man vågat hoppas. Drygt 20-talet 
personer hade hörsammat inbjudan, och 
kärnankommittén bestående av Stig, 
Bernhard och Carl-Erik, hade fullt upp 
med att servera kaffe och hembakade 
bullar (från Röda Korset). Körsbärets ordf. 
Kersti Dyrssen inledde med att berätta 
om bostadsrättsföreningen Körsbäret, och  
om vilka regler som gäller för vår gemen-
samma trivsel. Trivselreglerna är otvivelak-
tigt viktiga för oss alla och man behöver 
inte bo länge på Nilssonsberg för att upp-
täcka, att det är ganska lyhört när någon 
i sätter igång att borra eller spika i sin 
lägenhet. Detta beror på att fastigheten är 
byggd av betong, vilket  innebär att ljudet 
fortplantar sig och hörs tydligt även om 
man bor långt ifrån den lägenhet där det 
borras.. Det underlättar om man i förväg 
får veta att grannen tänker renovera köket 
eller badrummet, så man är lite förberedd 
på oljudet. Och, som någon påpekade, lite 
trevligt bemötande från grannarna, gör ju 
tillvaron lättare.  

Föreningslokalen
Stig Stjernhammar efterlyser förslag på 
aktiviteter i föreningslokalen Kärnan. 
Alla förslag och ideer mottages tacksamt. 
En filmduk har dessutom införskaffats,  
förhoppningsvis till nytta och 
förnöjelse. 
Tecknings- och akvarellkur-
sen på lördagar fortsätter även 
under våren, och kursledaren 
Henry Pettersson tror sig 
kunna utlova  en utställning i 
slutet av maj även 2004.
Sönd. den 14 december 
kl. 16.00 blir det Lussefest i Kärn-
anloklen.

Skyltar 
Under ett antal veckor har vi 
nu fått se prov på skyltar i olika 
färger och textstilar.  Många har 
haft synpunkter, och man behö-
ver inte göra någon vetenskaplig 
undersökning för att konstatera 
att den klassiska blå med vit text är den som 
tilltalar de flesta.  Så den här gången blev 
det inga nya grepp i gårdsarkitekturen. Vi 
får skyltar som vi känner igen och lätt kan 
ta till oss och som visar våra besökare rätt.
För att bl a underlätta för Taxi att 
hitta rätt kommer vi dessutom att 
få synligare och tydligare skyltning 
vid Västergatan 5 och Västergatan 9.

Höjda avgifter fr. 1 jan. -04
I flera år har vi haft oförändrade hyres-
avgifter på Nilssonsberg. Dessförinnan 
fick vi faktiskt sänkt hyra - 1999. Men, 
som alla känner till, har det varit två 
stora renoveringar av våra fastigheter den  
senaste tiden – fasader och hissar- kost-
nad 6 miljoner resp. 12 miljoner kronor,  
och när detta är betalt kommer vi att vara 
nere i botten på de fonder som avsatts för 
renovering av fastigheterna. Fr o m nästa 
år måste föreningen således börja avsätta 
nya pengar för framtida underhåll. 
Styrelsen har därför beslutat att höja 
avgifterna fr o m 1 januari 2004 med 
3% på både årsavgift och bränsleav-
gift. Detta motiveras av bl a kraftigt 
höjda priser från Göteborgs energi 
samt en allmän kostnadshöjning.

Det lackar mot jul
och förberedelserna för att på olika 
sätt fira denna stora högtid har 
sedan länge pågått, både hemma, på 
gator och torg och i affärer på stan.
Julen är ju en traditionsrik högtid och 
de flesta av oss har alldeles egna idéer om 
hur den skall firas och vad firandet skall 
innehålla och vad det innebär att fira jul.
Jul var en gång var en förhistorisk 
midvinterfest, vars namn i Norden 
övertagits av den kristna helg som 
firas till minne av Jesu  födelse. 
För många är naturligtvis julens 
religiösa budskap det väsentligaste. 
Några tycker att julmaten är fantastisk. 
Andra tycker att den är fettbildande och 
förfärlig. Hur det nu än är, så kommer 
nog de flesta av oss att både äta julmat 
och att ge och ta emot julklappar. Det 
är faktiskt roligare att ge än att få!  Men 
det viktigaste av allt, är nog ändå att få 
träffa och vara tillsammans med sina 
nära och kära. Förhoppningsvis är det 
inte allt för många här på Nilssons-
berg som är helt ensamma över julen.
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Välkomna 
till oss på

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

Frisörerna Eyja 
Massageteraput Björn
Fotterapeut Andrea

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, 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
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
Anita Bengtsson Nilssonsberg 1 tel  82 37 00

HEMSIDA
www.korsbaret.se

Välkomna 
till massageterapeut 

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

skador, rehabilitering 
Tidsbeställning: 709 77 90 

Mia & Kjell Ytterstad

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

LEJONET OCH BJÖRNEN

Glassbar och Café

Glass, glasstårtor, café/fik, kakor, 
smörgåsar, färskpressad juice.

Mot uppvisande av denna annons 
erbjuder vi Körsbärets medlemmar 
30% rabatt på fika, dvs kaffe, kakor 

och smörgåsar. 

OBS! 
Erbjudandet gäller endast 
Lejonet och Björnen på 

Brunnsgatan och t.o.m. 1 maj-04

Välkomna!

Tel. 031-41 41 23



KÖRSBÄRSBLADET KÖRSBÄRSBLADET

SUNE GUSTAVSSONS 
BILVERKSTAD OCH TVÄTT 

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

Mobiltel: 0708-50 34 93

nformation

nformation
nformation

Vi har ny hemsida!
www.korsbaret.se

City Salong
Dam & Herr

Hårtricologi & Skönhet
Drop-in och tidsbeställning

Mona, Charlotte & Julia bjuder Dig på följande priser!
 Damklippning ........................ 190:-
 Herrklippning ........................ 170:-
 Barnklippning ........................ 100:-
 Färg, Slingor, Toning ............. fr. 250:-
 Permanent (exkl. klippn.) ....... fr. 300:-

NYHET! Har du problem med håret/hårbotten? 
Tricologibehandling mot: rikligt/fläckvis håravfall, 
känslig & irriterad hårbotten, fet-torr hårbotten, 

mjällproblem, brutna hårstrån-kluvna toppar.

Öppet må. – fre. 10.00-18.00
tors. 12.00-19.30

Lördag vid beställning
Ö.Husargatan 2B
Tel. 031-41 31 84

Pensionärer & Studenter
Dam 150:-
Herr 130:-

Cyklar, 
cyklar, 
cyklar….

Cykelinnehavet på Nilssonsberg är stort 
och visst är det trevligt att ha så nära till 
jobbet eller skolan att man dagligen kan 
cykla. Än så länge har ju vädret dessutom 
varit cykelvänligt, så man har inte haft 
anledning att ställa undan cykeln för 
vintern. Men befintliga cykelskjul och 
cykelrum svämmar ju nästan över och 
det har länge varit ett problem hur man 
ska lösa härbärgeringen av alla dessa 
cyklar. På vissa ställen, t ex utanför NB1, 
parkeras cyklar huller om buller utanför 
cykelskjulet och det ser verkligen inte 
trevligt ut där. Snälla cyklist, parkera 
Din cykel i cykelrum eller cykelställ, 
även om det inte finns plats precis utan-
för din dörr. Det är inte så långt att gå 
till ett närliggande cykelskjul på gården.
Många cyklar som står på olika ställen 
används sällan eller aldrig och ett växande 
antal cyklar att ta hand om, blir ett allt 
större problem. Tala med Henning om 
Du har en cykel som Du vill långtidsför-
vara eller kanske rent av göra Dig av med, 
så hjälper han till och Du medverkar till 
att lösa cykelproblemet. Och, den gamla 
vanliga visan - det är inte tillåtet att för-
vara cyklar i trappuppgångarna.
Styrelsen har utsett en kommitté  som 
fått i uppgift att kartlägga cykelsituatio-
nen och olika möjligheter att parkera 
cyklar på Nilssonsberg nu och i framti-
den.  Ett resultat av kartläggningen blev 
att man  beslutat att bygga ytterligare 
ett cykelhus jämte det befintliga vid Nb 
1-2. Flera mer radikala förändringar kan 
komma framöver.

Parkering
Antalet gästparkeringar i vårt garage minskade ju 
avsevärt i samband med garagerenoveringen. Ibland 
kan det bli problem för våra gäster  att hitta en 
plats. Det är därför positivt med det lilla tillskott 
som 10-minutersparkeringen innebär, genom att 
man kan stå mot ordinarie avgift där under natten.

Årets julklapp – en mössa!!
När man går på stan och i affärer får man väldigt lätt intrycket 
att det här med att köpa julklappar till varandra är det allra 
viktigaste med julen. Handelns fantasi och kreativitet är inte 
så imponerande och man försöker locka oss konsumenter 
med ungefär samma knep som man alltid har gjort. Det som 
skiljer sig från tidigare år är att antalet produkter som finns i 
butikerna har ökat och de har dessutom blivit alltmera kom-
plicerade och onödiga. Man har helt enkelt blivit bättre på 
att hitta på och marknadsföra nya produkter för nya behov, 
som vi inte har.

Att årets julklapp är en mössa är verkligen någonting som vi kan glädja oss åt. Tänk 
att kunna få en riktigt varm och god mössa att ha på huvudet när kylan kommer 
svepande över vinterlandskapet. Dessutom kan man gissa att givaren inte har behövt 
ruinera sig för att kunna köpa årets julklapp. 
Tänk också på vad som varit årets julklapp tidigare om åren och på vad det kunde ha 
blivit i år, t ex: En 3G mobiltelefon, en dvd-spelare, en CD-brän-
nare, en widescreentv eller en digitaltv-box osv. Allt detta är sådant 
som producenter och handeln försöker övertyga oss om att vi vill ha, 
men som vi naturligtvis inte behöver.
Ha en riktigt god jul och lycka till med årets julklapp – en mössa!!  
      Bengt-Olof

Bredband
Telia har sagt  upp det avtal om Gruppanslutning Bredband 
(ADSL) som bostadsrättsföreningen haft .Om Du varit anslu-
ten till detta avtal och inte underrättat Telia om att Du inte 
vill vara kvar, så har Du automatiskt ingått ett nytt avtal med 
Telia. Du har då bytt avtalsform från Telia Gruppanslutning 
Bredband till Telia ADSL Bredband. 
Det nya avtalet gäller med 12 månaders bindningstid fr o m 29 
oktober 2003. Övriga avtalsvillkor gäller som tidigare och kan 
läsas på www. telia.se/internet. Om Du inte är nöjd med Telias 
ADSL, eller av andra skäl vill byta internetleverantör, så finns 
det många att välja mellan. En möjlighet skulle kunna vara Bred-
bandsbolaget som erbjuder upp till 10Mbit/s direkt i telejacket. 
Kostnaden för abonnemang hos bredbandsbolaget är:
1. Anslutningsavgift kr. 1495:-
2. Månadsavgift kr. 399:-
Bredbandsbolaget har ingen bindningstid och man lånar ut 
ADSL-modemet utan kostnad så länge Du har kvar abonne-
manget. Någon ny gruppanslutning för bredband från bostads-
rättsföreningens sida är f n inte aktuell.

Vad är 

Räddningsmissionen?
Som tidigare meddelats har Röda Korset 
efterträtts av Räddningsmissionen som 
hyresgäst i en del av lokalerna i hörnet 
Brunnsgatan - Övre Husargatan.
Räddningsmissionens historia börjar 
på kajerna i Göteborgs hamn, när 
Emigrantmissionen  kring sekelskiftet 
försökte lindra nöden bland alla de män-
niskor som samlats för att gå ombord på 
amerikabåtarna. Senare fortsatte hjäl-
pen till hemlösa och utslagna i stadens 
hamnkvarter. 1953 bildades Stiftelsen 
Hjälp åt Hemlösa – Göteborgs Rädd-
ningsmission. I huset på Husargatan i 
Haga kunde man få nattlogi, ett mål 
mat , ett par bättre begagnade skor, allt 
efter behov. Människor som lyssnade 
och brydde sig fanns alltid på plats. 
Så småningom utvecklades verksamhe-
ten med stöd och behandling för perso-
ner med missbruksproblem och psykisk 
ohälsa.
Räddningsmissionen vilar på kristen 
grund och allt hjälparbete finansieras 
genom frivilliga gåvor och sålda tjäns-
ter. Cirka 100 personer är anställda på 
hel- eller deltid och det finns lika många 
volontärer.
Endast Räddningsmissionens kansli har 
sin verksamhet på Nilssonsberg. För 
övrigt är verksamheten spridd över olika 
delar av Göteborg, t ex uppsökande 
fältarbete, sociala kafeer, stödboende, 
samtalsstöd för anhöriga till intagna på 
häktet eller i fängelse och mycket mera.

Citysalong 
– ny ägare
Citysalong har på 
nytt bytt ägare och 
från och med i 

höst innehas salongen av Mona 
Rezadost, som är bekant för 
en del, eftersom hon tidigare 
haft salongen 2001-02. Mona 
hoppas att hennes gamla 
kunder ska hitta tillbaka, men 
hälsar givetvis även nya kunder 
välkomna. Mona berättar att 
hon förutom vanlig hårvård 
även kan erbjuda trikologi, en 
ny metod för behandling av 
bland annat håravfall.
Red. önskar henne Lycka till!

Vintermeddelanden

� 

När snön börjar falla kan det vara bra att 
veta att det är Renova som är ansvarig 
för snöröjningen även på gården, alltså 
inte våra egna fastighetsskötare.

� 

Trappan vid nummer 13 från ”svingen” 
mellan A- och B-huset stängs av när 
det blir vinterväglag, då den utgör stor 
halkrisk.

� 

Våra fastighetsskötare Henning och Stig 
tar semester från 18 dec. till 1 jan. 
Vikarie är Demitris som är en av stä-
darna.

SPAR
För en tid sedan kunde vi läsa i Göte-
borgsposten att vår kvartersbutik SPAR
( tidigare Matcenter, Bogö etc) har högre 
priser på sina matvaror än livsmedelsbu-
tiker i andra delar av Göteborg. Detta 
är naturligtvis en nackdel för alla äldre 
och rörelsehindrade i området som inte 
har möjlighet att handla någon annan-
stans. Vi som är bilburna är mer lyckligt 
lottade, vi kan åka till de stora matva-
ruhusen (Maxi, Willys, Coop, Billhälls 
etc) och lasta bilen full med mat och 
tjäna hundralappar. Ändå kan väl ingen 
förneka att det är en stor fördel att ha 
en närbutik. Den som bott på landet 
vet vad det innebär när man har slut på 
kaffet, mjölken eller hushållspappret. Så 
enkelt det är att bara ”springa ner” för 
att  komplettera. Dessutom har ju affä-
ren öppet mellan 9-21. Vilken service!
Och att ha ”Posten” i när-
butiken är väl en stor 
fördel, inte minst nu 
i jultider då många 
ska skicka eller ta 
emot paket.Visste 
ni förresten att 
SPAR är en 
h o l l ä n d s k 
kedja och att 
spar betyder 
gran på hol-
ländska?

God Jul


