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Hissnande
klotter
Strax före jul var ställningar resta
utanför ingången vid Västergatan
8. Någon mörk  natt  klättrade en
av områdets rutinerade klottrare
upp och satte sin signatur åtta
meter över marknivå. Förmodligen
ger den prestationen extra status
deras kretsar . 

Någon särskilt hög status kan
dock knappast klotter i en hiss
medföra  – det är enbart frånstöt-
ande fult och dumt. Låt oss bara
hoppas att kluddarna inte är med-
lemmar i BRF Körsbäret!Flera ton jord har lagts ut i plan-

teringarna i januari. Jordlagret är
ganska tunt, vilket märktes tyd-
ligt när det stormade häromåret.
Många träd hotade att falla
omkull och läget verkade kritiskt.
Förhoppningsvis skall träden klara

sig vid nästa blåsväder säger
Arne Larsson, vår trädgårds-

mästare. En speciell tillsats till
jorden gör att den håller kvar
vatten mycket bättre och inte blir
uttorkad så lätt.

Jord från ovan

Mottagningstiden på
styrelseexpeditionen 
är ändrad.
Nu gäller första helgfria måndagen
i varje månad kl. 19.00 - 19.30.
Se även i faktarutan på sista sidan!

Ödsligt
garage
Tidigt på morgonen den 8 januari
var garageplan 5 helt tomt på
bilar. Bilägarna hade verkligen
ställt upp på vädjan att föra bort
sina bilar för att arbetet med reno-
veringen skulle komma igång. Så
här tomt skulle det vara de dagar
städning i garagen skall göras
också, önskar Henning!

Minns ni den? Det var den som
blommade i inbjudan till glögg-
partyt strax före jul.

Så här ser den ut i verklighe-
ten, med lite julpynt. Det är en
rätt ovanlig växt och den heter
förstås inte körsbärsgran. Nej, det
är en Norfolkgran, som i vilt till-
stånd bara förekommer på Norfolk
Islands, en liten ögrupp mellan
Australien och New Zeeland. Den
är en överlevare från dinosaurieti-
den. En primitiv form av våra
barrträd. I blomsteraffärerna kallas
den Rumsgran. En rätt behändig
planta att ha året runt, den pryder
sin plats på   fönsterbrädan, och
tänk så mycket lättare att hand-
skas med än dom vanliga granar-
na, som barrar och skall släpas ner
i soprummet när julen är slut. För

att inte tala om plastgranarna, som
skall packas ner i kartong och stäl-
las i förrådet till nästa jul.

Körsbärsgranen



Strax efter jul kom det lite snö på
våra gårdar, lagom mycket för att
åstadkomma en fin snögubbe
utanför nr 18. Snön blev inte ligg-
ande särskilt länge, bara efter
några dagar blommade ett par
tappra tulpaner strax intill.

Apropå snö, meddelar Henning,

att grindar har satts upp ovanför
och nedanför den trappa som går
mellan ”runda gården” och upp-
farten från Brunnsgatan. Dessa
grindar kommer att låsas vid
ymnigt snöfall eftersom trappan
inte sandas och blir farlig att
trafikera.

Öppna inte!
När det ringer på  porttelefonen,
fråga vem det är som vill in!
Reklamutdelare har inte rätt att
komma in utan vidare, porttelefonen
är till för att man skall kunna
släppa in just den man vill ta emot
och ingen annan. Några portar har
kodlås. Dessa är avsedda för post,
hemtjänst, ambulans och några
andra som måste kunna komma
in utan nyckel. Koden kan inte
lämnas ut till de boende.

Storsop-
rummet
får fr.o.m. den 1. april ny kod:
1022. OBS detta meddelas endast
på detta sätt!

Sen julesnö

Vi har nu gjort en andra analys av
försöket:

• Fortfarande ett bra sorterings-
resultat på de gröna påsarna.

• Vi upplever att mängden papper
och tidningar i avfallet är nere 
på en acceptabel nivå. Det verkar
som att alla förstått att det är 
viktigt att inte kasta tidningar i 
sopnedkastet.

• Eftersom bara de gröna påsarna 
är förstärkta går de övriga påsarna
ofta sönder. Vi kommer nu att 
göra noggranna mätningar där vi
kommer att utvärdera hur mycket
detta påverkar sorteringsresultatet. 

• Din hjälp behövs. Glöm inte att 
knyta alla påsar två gånger. 

Använd helst inte de riktigt 
tunna avfallspåsarna som kan 
köpas i affärerna. Dessa påsar 
brister nästan alltid. 

• Vi har fått mycket positiva reak-
tioner om försöket och den för-
bättrade servicen. Det tackar vi för.

För dig som vill veta mer
När du kastat påsen i sopnedkastet
samlas de i en ventil längst ner.
Vid förutbestämda tidpunkter
startar en kraftig fläkt som suger
påsarna i rör till en container. 
Påsen kommer under färden upp i
höga hastigheter och skaver då lätt
hål mot insidan av röret. Max
hastigheten i rören är ca 70
km/timmen. 

Vad händer i försöket med gröna påsar?

Välkomna till er Skönhetssalong 
på Västergaran 5!

FINA FÖTTER ”LENA” TEL. 82 76 33
EYJAS SALONG ”EYJA” TEL. 82 76 30

FRISKVÅRDSTERAPEUT ”KARIN” TEL. 0708 - 34 69 46
GÜLTENS HUDVÅRD ”AYTEN” TEL. 52 87 63, MOBIL. 0708 - 52 87 67
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Alla som har gått förbi Skans-
torget har väl ibland undrat varför
denna plats har fått stå i åratal och
se ut som den gör. ”Torget” består
ju nu av en cirkelrund gräsmatta
omgiven av ett manshögt busksnår.
Utanför snåret finns en ganska
kaotisk parkeringsplats med bilar
stående i olika riktningar och med
trånga passager för gående mellan
bilarna. I hörnet Bergsgatan-Övre
Husargatan finns ett gatukök och
en återvinningsstation. Det hela
gör ett trist intryck och torget är
sannerligen inte någon grön oas. 

Stadsbyggnadskontoret har i
många år fundrat över vad som går
att göra åt torget och vilka intressen
som skall prioriteras. Det ropas på
mera bostäder i centrala stadsdelar
och det är också stort behov av
parkeringsmöjligheter. Torgets och
Skansbergets historiska värden har
också stor tyngd i de avväganden
som måste göras. Den 24 januari
anordnades ett samrådsmöte på
stadsdelsförvalningen i Linnéstaden
där man lade fram ett program för
Skansberget-Skanstorget.
Diskussionsunderlaget finns tillgäng-
ligt på: Stadsbyggnadskontoret,
Köpmansgatan 20, öppet mån-fre
08.00-16.30. Linnéstadens
Bibliotek, Tredje Långgatan 16,
öppet mån, tis, tors kl. 09.00-
19.00, lör 10.00-18.00.

Skansens Kronan anlades som
befästning mot söder av Erik
Dahlberg och stod klar år 1698.
Den omgavs av stjärnformade bas-
tioner i dåtidens befästningsstil.
Dessa vallar är till stor del raserade

nu. På 1800-talet byggdes 14 st
landshövdingehus nedanför berget
mot Risåsgatorna och Kastellgatan.
1965 revs det sista landshövdinge-
huset och tomtmarken tas nu i
anspråk för lekplatser, odlingslotter,
en förskola och den gamla Korsett-
fabriken vid Kastellgatan. Mellan
åren 1899 och 1941 fanns på
Skanstorget en cirkelrund saluhall
som i folkmun kallades
”Spottkoppen”. Det är dess form
som kan skönjas i gräsmattan i
dag. Den som vill ta en promenad
i terrängen kring Skansen Kronan
får ha en god portion spänst. Där
är långa, branta trappor och stigar
med ordentlig lutning. Vegetationen
längs bergets sidor växer snabbt,
och där röjs emellanåt för att det
inte ska buska igen totalt. 

Det är förståeligt att Stadsbygg-

nadskontoret har stora svårigheter
att lösa problemet med Skanstorget
och Skansberget när man ser att
inte mindre än 32 remissinstanser
kallade till samrådet förutom
samtliga fastighetsägare i stadsdelen.
Bland intressenterna kan nämnas
Parkeringsbolaget, Fastighets-
nämnden. Man kan ana att det
finns motsatta viljor! Vi som bor i
närheten av det här stridsäpplet är
natuligtvis intresserade av att en
vettig planlösning skall komma i
sinom tid. Passa på att besöka de
ovannämnda adresserna före den
27 februari! Det går också bra att
gå in på hemsidan: www.stads-
byggnad.goteborg.se eller skriva
till Stadsbyggnadskontoret,
Köpmansgatan 20, Box 2554,
403 17 Göteborg. E-post:
sbk@stadsbyggnad.goteborg.se

Hur ska det bli med Skanstorget?

Sekreterare
BRF Körsbäret söker en intresserad
person för sekreteraruppdraget i
föreningens styrelse. Jobbet är inte
högavlönat, men högintressant för
rätt person.

Kontakta valberedningen
före årsstämman.

Carl-Otto Cronander 
tel. 82 83 07

Sven Hjelmström 
tel. 41 41 99

Vello Riomar 
tel. 82 49 40



FISK?
Christophers fiskbil 
står vid Matcenter.

Brunnsgatan 
onsdagar kl 14.00 -18.00

och lördagar 
kl 10.00 - 13.30

Telefon 0708-74 92 32
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Expedition:

Västergatan 9, 411 43 Göteborg. Telefon 41 24 12
Expeditions- och besökstid: Första helgfria måndag i varje 
månad kl 19 - 19.30. Övrig tid telefonsvarare.

Fastighetsskötare:

Henning Larsen, tel  41 78 67 
Expeditions- och besökstid måndag - torsdag  09.00 - 09.30
samt måndag 17.00 - 18.00, övrig tid telefonsvarare.
Akuta skador fredagar anmäles till Primär, tel 709 10 50

Fastighetsförvaltare:

Primär Fastighetsförvaltning AB, Beatrice Lesslies Gata 10, 
421 31, V. Frölunda
Kontaktman: Magnus Nordin, tel vx  031-709 10 00, 
fax 031-709 10 40
Öppettid: Vardagar 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Teknik.: direkt 709 10 12, mobil 0708-20 42 37
Ekonomi: 709 10 00
Magnus Nordin träffas onsdagar 09.00 - 0930 på 
fastighetsexpeditionen.

Styrelse:

Ordförande:
Kersti Dyrssen      Nilssonsberg 22      41 81 46  

(säkrast onsd. 19.00 - 19.30 )
Vice ordf:     
Monica Drakberger         ”            5       82 02 38
Sekreterare:  
Charlotte Bouveng          ”           13     41 74 36
Intendent:      
Lorens Weibull               ”           17     41 30 41
Kassör:           
Sven Jellbo                    ”           24     41 03 83
Suppleanter:
Bengt - Olof Bengtsson ”            1       82 37 00
Lars Ekström                ”            16     82 93 82
Marianne Wiberg          ”            22     41 37 17

Redaktör för Körsbärsbladet:

Sven Hjelmström      ”            19     41 41 99

Hemsida: 
www.brf-korsbaret-gbg.org/

körsbärsbladet

Föreningslokalen 
Kärnan
bokas för sammankomster fredag -
söndag hos Kärnankommittén. I
första hand hos Sven Hjelmström,
tel 41 41 99, om han inte är
anträffbar - försök med Carl-Otto
Cronander, tel 82 83 07 eller
Bertil Ström tel 82 29 72.
Bokningsavgiften är 200 kr för
medlemmar i Körsbäret, 300 kr
för andra.

Förenings-
stämman
hålls tisdagen den 24 april, som
framgått av meddelande på
anslagstavlorna. Observera
motionstiden! Tänk på att en
motion måste innehålla ett kon-
kret yrkande, enbart påpekanden
av upplevda missförhållanden el.
dyl. kan inte tas upp vid stämman.

MÖBEL-
TAPETSERING OCH

RENOVERING
MÖBELTYGER

BRUNNSGATAN 12 
TEL. 13 45 63


