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har varit varierad, skulle man kunna 
påstå. Solig och varm i början, lite sämre 
efter den 20 juli. Tråkigt för dem som 
satsat på sen semester. Men vädret rår vi 
som bekant inte över.
Det har varit ganska lugnt på Nilssons-
berg, rapporterar fastighetsskötaren 
Håkan, som själv haft tre veckors semes-
ter, men nu på nytt är i selen. 
Körsbärsbladet kan avslöja att Håkan 
trivs mycket bra med de boende i Körs-
bäret, som han tycker är trevliga och 
lätta att ha och göra med. Och vi gillar 
dig också, Håkan!
Så här inför den kommande mörka års-
tiden kan det väl passa att planera för 
fester och andra inomhusaktiviteter, och 
för detta lämpar sig föreningslokalen 
Kärnan alldeles utmärkt. Läs mer om 
det i detta nummer av Körsbärsbladet.
Möt också ett par av våra hyresgäs-
ter, Röda Korsets mötesplats och Café 
Mondo - alias Lejonet och Björnen och 
pröva på en lunch eller fika i trivsam 
miljö.

Och glöm inte att svara på enkäten om 
balkonggolvet, som bifogas denna tid-
ning.

I början av sommaren delades ut en 
enkät till de boende i Brf. Körsbäret, 
för att närmare undersöka hur stort 

intresset egentligen var för en inglasning. 
Denna fråga har som bekant kommit 
upp vid flera årsstämmor, och vid den 
senaste i april i år utlovades en utredning 
i frågan. Enkäten var avsiktligt formule-
rad så, att endast de som var intresserade 
skulle lämna in sina svar. Man kunde då 
utgå ifrån att de övriga helt enkelt inte 
var intresserade. Trots detta var det några 
få ”nejsägare” som lämnade in sina svar, 
men detta har man bortsett ifrån.

Styrelsen har gjort bedömningen, att 
det inte går att fatta ett beslut om 
allmän inglasning, på grundval av de 
ca 20 % som önskar det. Den möjlig-
het som nu kvarstår för dem, som vill ha 
inglasning, är att komma överens med 
övriga boende i samma lodräta rad, och 
enas om ett gemensamt utförande. Man 
måste ansöka om bygglov och det är 
byggnadsnämnden som styr så att det 
blir en enhetlighet i utförandet och inte 
en salig blandning av olika inglasningar. 
Det blir alltså en del arbete, och även 
kostnader, om man vill ha drömmen om 
en riktigt mysig balkong förverkligad. 
Men det är inte omöjligt. Från säker 
källa ryktas det faktiskt att en rad i A-
huset mot Ö.Husargatan redan kommit 
så långt att man kontaktat en konstruk-
tör och fått ett förslag till inglasning.

Detta kan komma att bli vägledande för 
övriga, som vill bygga in.

Blommande balkong

Nåväl, 85 enkäter lämnades in (av 365 
lägenhetsinnehavare), och av dessa var 
78 klart intresserade av en inglasning och 
beredda att betala kostnaden för detta.
En genomgång av enkäterna visar att det 
största antalet intressenter är boende i 
A-huset, (57 av 78) och därav 44 med 
balkong som vetter åt Ö. Husargatan. 
Någon kommenterade att man aldrig 
använder sin balkong p g a buller och 
damm från trafiken. Däremot fanns det 
i uppgångarna 14 och 15 inte någon 
som var intresserade av att glasa in.
Vi har således fått en bild av intresset för 
inglasning av balkongerna, som stäm-
mer ganska bra med vad man kunde 
förmoda.  
Att glasa in balkongen är mycket mera 
angeläget för dem som bor mot Ö. 
Husargatan, med det ständiga trafikbull-
ret, än det är för dem som har ett mindre 
utsatt läge, vilket inte betyder att boende 
i B- och C-huset är ointresserade.

Så här fin kan en utebalkong bli, men det krävs nog 
mycket omsorg och ganska gröna fingrar. 

Garagestädning
Onsdagen den 5 oktober är det dags för garagestädning igen. 

Glöm inte att flytta bilen!

I denna lokal, vägg i vägg med Röda Kor-
sets restaurang, där vi som bott några år på 
Nilssonberg, minns både bensinstation, 
servicebutik, biluthyrning och möbel-
verkstad, finns nu ytterligare ett utmärkt 
lunchställe. Café Mondo har inte riktigt 
samma målgrupp som Röda Korset, men 
har utmärkta lunchalternativ, för den 
som kanske har lite ”modernare” mat-
vanor. Innehavaren, Momo Izadkhast, 
som tog över glasscaféet för två år sedan, 
har en bakgrund som caféidkare i Lund. 
Där startade han i slutet av 80-talet Café 
Mondo, som han sedan drev under 8 år. 
Nu har andra familjemedlemmar tagit 
över i Lund, och Momo har startat sitt 
nya Café Mondo i Göteborg.
Momo påpekar att man inte alls har 
slutat med glassen från Lejonet och Björ-
nen, och inte heller har för avsikt att göra 
det. Men glassen är, som bekant, mycket 

väderbero-
ende och 
för att hålla 
caféet fly-
tande krävs 
det lite mer. 
Café Mondo är enligt Momo känt 
för sin italienska inriktning, mackor, 
pastarätter och olika kaffesmaker med 
egna bönor. De har varje dag nybakat 
bröd, bagels, ciabatta, fräscha pasta-
sallader och i dagarna börjar de även 
servera varma pastarätter.  Man strävar 
efter att ha en hög kvalité på maten 
och ”ett hälsosammare” alternativ. 
Köket är helt nyligen ombyggt och 
har fått godkänt av både miljö- och 
brandmyndigheter. Momo skulle vilja 
utveckla verksamheten vidare och har 
därför sökt tillstånd att servera öl, vin 
samt likör till glassen. 

CAFÉ MONDO
f d glasscaféet

Lejonet & Björnen
Tel. 031-41 41 23
Öppettider: 11-20

Glass, glasstårtor, pastarätter, kakor, 
smörgåsar, färskpressad juice.

Helgerbjudade: fram till den 15 okt. 
erbjuds Körsbärets medlemmar valfri 

baguette, bagel eller ciabatta med 
kaffe/the för 45:- (vid avhämtning 37:-).

OBS! 
Gäller lördagar & söndagar. 

Tag med annonsen!

Välkomna!
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Fastighetsskötare:
Håkan Lindgren, tel. 41 78 67, mail: korsbaret@tele2.se
expeditions- och besökstid måndag- torsdag kl. 9 - 9.30. 
Övrig tid telefonsvarare. 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
Roger Hansson, intendent Nilssonsberg 15 tel  41 40 60
Suppleanter:
Marianne Wiberg Nilssonsberg 22 tel  41 37 17
Gustav Abrahamsson Nilssonsberg 17 tel  82 10 38
Lennart Sjöstedt Nilssonsberg 20 tel  41 47 12

Redaktör för Körsbärsbladet
Anita Bengtsson Nilssonsberg 1 tel  82 37 00

HEMSIDA 
www.korsbaret.se

Välkommen till Café Mondo
 f d glasscaféet Lejonet och Björnen.

Dessutom önskar han så småningom få 
möjlighet att bygga in uteserveringen, 
så man inte är så beroende av väder och 
vind. Styrelsen har initialt godkänt dessa 
planer, under förutsättning att de närbo-
ende inte blir störda.

Missnöjesrutan
Grejer som står i trapphus och garageentréer, gamla möbler, 
kartonger, målarpytsar etc. är väldigt irriterande. En eller högst två 
dagar kan väl gå an, men sedan bör man kunna ta bort det. Behö-
ver man hjälp att bära, går det alltid be Håkan om hjälp. Det finns 
utmärkta möjligheter att slänga skräp i miljörummet.
Ibland blir det stopp i sopnedkastet, då har man slängt skräp 
som expanderar och fastnar i trumman. Av någon anledning har 
det inträffat oftare i vissa trappuppgångar än i andra. Tänk på att 
emballera soporna så att de går lätt genom trumman hela vägen 
ner. En utryckning från Envac service kostar en hel del.
Luftkonditionering - ej tillåtet med utsides apparater.
På förekommen anledning vill styrelsen informera om att det 
inte är tillåtet att installera luftkonditionering på fastighetens 
ytterväggar.  Det stör grannarna väldigt mycket.
Inbrott i garaget
Det har den senaste tiden varit en hel del nya incidenter i 
garaget, reservdelar, som lampor och liknande har stulits från 
bilarna. Det kanske är dags att på nytt fundera över om man 
skulle ordna någon form av grannsamverkan. Det kunde kanske 
vara avskräckande för presumtiva tjuvar att veta att kan finnas 
spioner ute. Inte en enda har hört av sig till Sara Häger, som 
vid årsstämman erbjöd sig att hålla i en arbetsgrupp som kunde 
organisera det hela. Beror det på att ingen vill engagera sig? 
Fundera över det en gång till!

SUNE GUSTAVSSONS 
BILVERKSTAD OCH TVÄTT 
Brunnsgatan 12, 413 12 Gbg, 

Tel/Fax: 82 33 70, 
Mobiltel: 0708-50 34 93

Sommaren



Öppettider
Fr o m 1 juli har fastighetsexpeditionen 
öppet måndagar –torsdagar kl. 9-9.30, 
fredagar – stängt, men Håkan har tele-
fonen medkopplad för akuta ärenden. 
För övrigt gäller att felanmälningar på 
andra tider än ovanstående görs på tele-
fonsvararen: tel. 41 78 67 eller e-mail: 
korsbaret@tele2.se.
På onsdagar kl. 9 – 9.30 finns Magnus 
Nordin på fastighetsexpeditionen, om 
någon önskar prata med honom.
Tidigare har styrelseexp. varit öppen en 
måndagskväll i månaden. Detta har nu 
upphört, eftersom besöksfrekvensen där 
var mycket låg. Om man önskar kontakt 
med någon i styrelsen, kan man istället 
ringa, deras namn och telefonnummer 
finns på sista sidan i denna tidning.

Trädgården
Ölandstok, nyponrosor, lavendel eller 
bambubuskar? Eller rent av bara gräs-
matta? Högt eller lågt? Ja, frågan är vilka 
växter och blommar man gillar bäst. Nu 
har de boende i entréplanet möjlighet att 
själva påverka hur de vill ha det utanför 
sina fönster. Fastighetsskötaren har inför 
hösten delat ut en enkät, så att de närmast 
berörda ska kunna framföra sina önske-
mål, när det nu är dags att beskära väx-
terna. Vill man ha ljus och fri insyn eller 
vill man ha insynsskyddat och därmed 
lite högre växter. Det ska bli intressant att 
följa utvecklingen.
För övrigt har det kommit en del klagomål 
på trädgårdens skötsel under sommaren. 
Visst, det kanske inte är som på Arnes tid, 
men det ska vi inte förvänta oss. Gräset är 
i alla fall välklippt, för det har Håkan sett 
till, även under sin semester.
Nu planeras en del röjning och ansning 
av planteringarna utmed Västergatan, vid 
C-husets utsida, där det har blivit minst 
sagt igenvuxet. Dessutom ska det snyg-
gas till under träden vid ingången till 
Nilssonsberg, med bl a kullerstenar som 
håller ogräset borta. Och uppe vid fon-
tänen ska träden bort. Så, arbete pågår, 
vänta och se.
Vid kommande styrelsemöte kommer 
styrelsen att göra en inspektionsprome-
nad runt gården. Det är viktigt!

Kärnankommittén
 - alias festkommittén
Kommittén har genomgått en del för-
ändringar under den senaste tiden. Från 
att under flera år ha bestått av enbart 
män, har den nu i jämlikhetens namn 
utjämnats till hälften kvinnor. Kärnan-
kommittén består nu alltså av Solveig 
Olausson, Helena Ciftci, Stig Stjern-
hammar och Carl-Erik Holmberg. Solvig 
– se bild – har numera hand om bokning 
av lokalen, och man kan ringa henne på 
tel. 823838. Hon har alltid telefonsvararen 
på när hon inte är hemma, och då ringer 
tillbaka så fort hon kan. 
Kommittén står laddad inför hösten och 
har bl a planerat in en pub-kväll, förhopp-
ningsvis en upprepning av succén från i 
våras. Datum är ännu inte bestämt, men 
det sägs bli någon gång i oktober. Så håll 
utkik i brevlådan! 
Om ni har egna idéer när det gäller 
gemensamma aktiviteter, så kontakta 
någon i kärnankomittén, alla goda ini-
tiativ är välkomna.
Förresten var det synd att den planerade 
grillkvällen i juni regnade inne.  Men det 
kommer en ny vår nästa år, och då gör vi 
ett nytt försök.
Men Golfturneringen, den blir av lör-
dagen den 17 september på Albatross 
golfbana. Intresset kunde kanske ha 
varit lite större, det finns säkert många 
fler golfare i Körsbäret än de som ställer 
upp i turneringen den här gången. Efter 
tävlingen blir det buffé mm i förenings-
lokalen kanske t o m fina priser? Hoppas 
att detta inte blir en engångsföreteelse.

För er som ännu inte 
haft tillfälle att hyra 
föreningslokalen för 
privata angelägenhe-
ter, vill vi passa på att 
göra reklam. Lokalen 
lämpar sig för både 
födelsedagsmottag-

ningar, släktmiddagar, barnkalas, fören-
ingsaktiviteter, möten, studiecirklar m 
m. I köket finns allt man kan önska vad 
gäller utrustning,
glas, tallrikar, kaffekoppar, bestick osv.
Det kostar är 300 kr/dygn i hyra för för-
eningens medlemmar.
Bokningen gäller helt dygn, som regel 
från kl. 12.00 till kl.12.00 nästa dag. 

De regler som gäller är: 
· Högst 45 personer får vistas i lokalen
 samtidigt, för brandskyddets skull.
· Rökning är inte tillåten och marschaller
 får inte placeras utanför ingången
· Efter kl. 24.00 krävs tystnad för att
 inte närboende ska störas.
· Den som har bokat lokalen är ansvarig
 för ordningen.
· Efter användning ska lokalerna städas
 ordentligt och ev. skador ersättas.
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Besök gärna vår hemsida: www.korsbaret.seBesök gärna vår hemsida: www.korsbaret.se

City Salong
Khaleel utbildad frisör med gesällbrev 

och mer än 20 års erfarenhet i yrket
erbjuder följande priser:

 Dam/herrklippning 180:- - 230.-
 Färg, toning fr. 350:-
 Slingor  fr. 300:-
 Tvätt & fön fr. 180:-

Drop in & tidsbeställning
Tel: 031-41 31 84

Klipp ut & ta med annonsen så får ni 
dessutom 10% rabatt.

(Gäller t o m 15 dec. 2005)

Balkonggolven
Fasadrenoveringen, i vilken även ingick 
målning av balkonggolven, är nu avslu-
tad. Som tidigare nämnts här i Körsbärs-
bladet blev alla balkonger inte så lyckade. 
Eftersom föreningen har 5 års garanti på 
dessa arbeten, kommer eventuella fel att 
åtgärdas. Med detta Körsbärsblad följer 
en enkät som alla boende som inte är 
nöjda med sina balkonggolv ombeds 
besvara. Man eftersöker rena felaktighe-
ter, som t ex stora färgsläpp eller kratrar i 
målningen i balkongens golv eller tak.
Lämna in enkäten till fastighetsskötaren 
senast den 18 oktober 2005.

Nya dörrar från stadsplane-entréerna
I dagarna håller man på att byta 8 dörrar 
i stadsplaneentreerna in till lägenhets-
entréerna. De nya dörrarna är försedda 
med ett litet fönster, och ser överhuvud-
taget prydligare ut än de förra. Ytterli-
gare en trevlig uppfräschning i huset!

Röda KorsetRöda Korset
”Ett besök på Röda Korset lönar 
sig – för dig och andra”.
Den rubriken härstammar från en annons 
i Veteranposten 1998, men visst är den 
lika gångbar fortfarande.
Röda Korsets lunchrestaurang på Brunns-
gatan 2 är en välkänd och uppskattad 
mötesplats för många boende i Brf Körs-
bäret. Restaurangen har funnits på denna 
adress sedan 1995, men det startade 
redan 1980 på Vasagatan 16, där Röda 
Korset i Göteborg höll till innan man 
flyttade till Nilsonsberg. Sedan dess har 
ju som bekant all övrig verksamhet för 
Röda Korset flyttat igen, men Mötesplat-
sen finns kvar - och vi hoppas innerligt att 
det kan förbli så.
Lite historik: 
I ett gulnat tidningsurklipp från G-P 
1978, kan man läsa att direktör Emma-
Karin Österdahl, tidigare chef för Clar-
holm & Bergman, sedermera Dagab, 
testamenterat hela sin kvarlåtenskap, 8 
milj. kronor, till Röda Korset. Hennes 
önskan var att det skulle finnas en öppet-
hus-verksamhet i Röda Korsets lokaler på 
Vasagatan. Hon ville öppna ”ett extra var-
dagsrum” för alla ensamma, ett ställe dit 
man kunde gå och ta en kopp kaffe, och 
kanske träffa nya vänner. Denna donation 
blev upptakten till det som nu är Röda 
Korsets träffpunkt på Brunnsgatan.
Den första lunchrestaurangen öppnade 
1980 på Vasagatan 16, men flyttade 
1995 till Brunnsgatan. När Röda Korsets 

övriga verksamhet flyttade från Nilsson-
berg 2003, övergick restaurangen till att 
drivas av Röda Korsets Annedalskrets, 
vilket betyder att man inte längre har det 
ekonomiska stöd från Röda Korset cen-
tralt, som man hade tidigare.
I själva verket är man helt beroende av 
fondmedel, och de intäkter som lunch-
serveringen ger. 
Verksamheten idag: 
Marie Nygård, husmor och själva navet 
i verksamheten, har funnits med sedan 
1983. Hon är den enda anställda med 
lön, alla övriga är frivilliga, ideellt arbe-
tande.
En av dem, som red. fick nöjet att sam-
tala med, är Svea Gustavsson, boende i 
Brf Körsbäret sedan 1992, och faktiskt 
den enda av personalen som bor i områ-
det. Hon berättar att hon för ett par år 
sedan svarade på en annons, där Röda 
Korset sökte frivilliga, sedan man börjat 
med lördagsöppet. Svea hade inte tidigare 
varit medlem i Rödas Korset, men hon 
har en bakgrund inom socialt arbete, och 
kände för de värderingar som finns i RK 
som handlar om medmänsklighet och 
humanitet. Ett halvår efter det att hon 
börjat sitt arbete, blev hon invald i Anne-
dalskretsens styrelse, där hon bl a arbetar 
för att få verksamheten att gå runt. Hon 
efterlyser flera frivilliga som är villiga att 
arbeta ideellt i restaurangen. 

”Det behöver inte 
vara ett heltids-
arbete, men var-

enda timma är välkommen”. Framför allt 
är det lördagar man behöver mer hjälp. I 
gengäld utlovas en god stämning och en 
öppen och positiv anda. Alla medarbe-
tare är ju s k ”daglediga”, några är äldre,  
någon kanske har ett handicap, men alla 
medverkar på sin nivå, och för många är 
detta kryddan i livet. 
Verksamheten ger även ett innehåll i 
livet för de gäster som kanske dagli-
gen kommer och äter sin lunch. Många 
ensamma får en stadga i sitt liv, och fasta 
rutiner. Man träffar vänner och det bildas 
små gäng. Men ingen ska behöva känna 
sig utanför. Om man vill kan man få sitta 
med en kopp kaffe hela dagen, till stäng-
ningsdags, det är inget tvång att äta. Trots 
allt är ekonomin det stora bekymret, 
och fondmedlen från Emma-Karin Öst-
erdahls fond är ovärderliga. Men mera 
inkomster behövs, och man försöker göra 
reklam för ”hämtmat” till olika arbets-
platser i omgivningen. Det är inte så gott 
om restauranger i Göteborg, där man kan 
få vällagad husmanskost, och framför 
allt inte till så låga priser. Svea Gustafs-
son påpekar dessutom att lokalen är ledig 
för uthyrning efter kl. 15.30 varje dag, ett 
alternativ till Kärnan lokalen.
Den som kan tänka sig att hjälpa till några 
timmar per vecka i Röda Korsets restau-
rang är välkommen att höra av sig. Lörda-
gar är behovet f n störst. Ring Svea Gus-
tafsson, tel. 82 36 38 / mob. 0730-948644 
eller Marie Nygård, tel. 41 37 30.

Husmor Marie 
och en nöjd 
lunchgäst vid 
Emma-Karin 
Österdahls 
porträtt.

RK´s Mötesplats 
bakar själva.
Här är det Elke 
som bakar bröd. 
De bakar också 
bullarna & 
kakorna själva. 

Även smörgåsar 
och smörgåstårtor 
görs på beställ-
ning.

En träffpunkt i tiden 

Eyja´s Salong Fina Fötter
och massör Björn 

Hos Eyjas Salong och Fina 
Fötter blir du väl omhänder-
tagen av Eyja och Gudbjörg.
Vi erbjuder exklusiv hårvård 

som passar alla åldrar.

Hos massör Björn kan du 
unna dig en avkopplande och

rogivande stund. 
Och som avslutning kan man 

njuta av en stunds fotvård hos 
vår fotterapeut Eyja.

Välkomna till:
Västergatan 7 i Annedal
Tel. Eyja´s 031-82 76 30
Tel. Björn 031-709 77 90


