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I 30 år har tidningen Körsbärsbladet spridit information till medlemmarna i vår 
bostadsrättsförening. Föreningens märke, det gröna bladet och de tre körsbären inom 
huskonturen har ritats av Ivan Lind, som var med i föreningens styrelse från början.

Den trevliga berättelsen nedan är tagen ur Körsbärsbladet nr 4 1993.

På 1960- och 
1970-talet 
genomgick många 
stadsdelar omfattande 
sanering, ibland 
utplånades de helt. 
Till vänster ses 
Nilssonsberg som ett 
kalt berg.
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Ny redaktör
Som ny redaktör för föreningens medlemsblad 
Körsbärsbladet vill jag tacka styrelsen för förtroendet. Jag 
skall göra mitt bästa för att upprätthålla kravet på intressant 
information till er medlemmar och hoppas på ett och annat 
bidrag till bladet från Er.
En liten presentation:
Heter Tommy Holmquist, har bott i föreningen sedan 2002. 
Sökte mig aktivt till Nilssonsberg då jag sedan tidigare 
visste att ekonomin och underhållet var mycket bra. Ville 
också komma närmare allt som omgivningen har att 
erbjuda, otaliga restauranger, mysiga kaféer, loppis och 
vårt trevliga Haga med alla sina butiker och folkliv. Att ha 
promenadavstånd till Slottsskogen, 
Botaniska och Clas Ohlson är en 
förmån. Har jobbat många år med 
produktutveckling och kvalitet inom 
Volvo Koncernen. Min fritid fördelar 
sig på dans, astronomistudier, foto, 
släktforskning, åka custom mc, 
sommarstugan, barnbarn och 
mycket annat.

Tommy

Rosen
Tilldelas Gustav Abrahamsson 
som tack för de sex år han varit 
redaktör för Körsbärsbladet.

Primär informerar om e-faktura
För er som ansöker om e-faktura (via din bank) 
upplyser vi om att det först är vid nästa aviseringsperiod 
som e-faktura tjänsten startar.
I början av september delas avierna ut för kvartal 4. 
De som anmäler att de önskar e-fakturan efter att avierna
är utdelade får en e-faktura först till kvartal 1.
Avierna måste betalas manuellt så länge de dimper ner i 
brevlådan och inte syns på internetbanken som e-faktura.

I dagsläget är 53 stycken anslutna till e-faktura utav 372 
möjliga lägenheter. E-faktura innebär besparingar i både tid 
och miljö.

Jenny Bergendahl
Ekonomisk förvaltning

Kärnanaktiviteter
Pubafton har vi fredag 19 september och fredag 7 
november, båda gångerna kl 19.00.
Lucia firar vi tillsammans lördag 13 december kl 15.00.
Du som aldrig deltagit tidigare, kom ner och testa våra 
aktiviteter, dom är till för dig!

Informationsmöte för nya medlemmar i vår förening 
sker onsdag 22 oktober kl 18.00. Kallelse kommer att 
skickas ut.

Väl mött
Kärnankommittén

Sophantering i 70 km/tim
Vi är lyckligt lottade i Annedal som får behålla våra 
befintliga sopnedkast, det ger oss en hög servicegrad. 
Ca 3000 hushåll slänger hushållssopor i sopsugssystemet.
I sopnedkastet får man slänga avfall som inte källsorteras 
och som får plats i en vanlig plastpåse. Man får däremot 
inte slänga saker som kan fastna eller förstöra i rörböjar 
och ventiler, tex långa föremål som damsugarrör, 
hockeyklubbor, pizzakartonger, frigolit, wellpapp, 
stekpannor eller framför allt inte glas, som när det går 
sönder blästrar insidan på rören. Detsamma gäller mattor 
eller tidningar i buntar som även det orsakar stopp i rören 
med kostsamma utryckningar av jourpersonal som följd.
Större föremål som möbler, vitvaror och byggavfall tex 
kakel lämnar du på Återvinningscentralen A Odhnersgatan, 
Högsbo.

Farligt avfall-bilarnas hämtschema hösten 2014.
Torsdag 16 oktober 17.00-17.45 Skanstorget, vid 
korvkiosken och 18.00-18.45 Sveaplan.
De tar emot Brandvarnare, målarfärg, bilbatterier, 
kemikalier, kvicksilvertermometrar och annat farligt avfall. 
Mediciner lämnas på Apoteket.

Ditt avfall transporteras i slutna rörsystem under mark i 
70 km/tim. Lösningen är i princip osynlig. Det enda du ser 
är sopnedkasten.

Miljöfördelar med sopsug:
 • Tung trafik minskar
 • Långsiktig miljöförbättring
 • Mindre växthusgaser
 • Trafiksäkerheten ökar
 • Bättre arbetsmiljö
 • Bättre boendemiljö

För mer info se vår hemsida http://www.korsbaret.se under 
rubrik avfallshantering.
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Adrian Leonard

Håkans ruta
Garagestädning
Onsdag den 1:e oktober är det åter 
dags för garagestädning. Kom ihåg 
att p platsen skall vara tom vid 
detta tillfälle. De aktuella tiderna 
för varje garageplan kommer att 
anslås som vanligt vid 
garageportarna samt på 
expeditionsdörren.

Passagesystem/port telefoni
Ett nytt passagesystem till garaget, soprummet samt till 
entréerna håller på att installeras och skall vara färdigt till 
årsskiftet.

Nya porttelefoner kommer att installeras i varje 
lägenhet. Vid entrén blir det en ny tavla med 
namnregister, där man ringer upp till respektive lägenhet. 
Entrédörren öppnas med ”bricka” , nyckel eller från 
lägenheten med porttelefonen på samma sätt som idag.
Denna ”bricka” öppnar även dörrarna till soprum, 
cykelrum, stadsplane-entréerna (där även Bygg Götas och 
Stenas hyresgäster kommer in), garage in/utfart, garage 
till korridorer samt till tvättstugorna.

Tvättstugorna får även nytt bokningssystem, som bokas 
med denna ”bricka”.

Soprummet
Vi tycker att det blivit mycket bättre i soprummet nu 
när grovsoporna kan slängas utanför soprummet i 
containern, men vi behöver allas hjälp med att se till att 
låset till containern är låst när man lämnar sopområdet.
Detta för att inga obehöriga skall slänga eller plocka ut 
saker från containern.

Jag tackar våra trevliga sommarjobbare Adrian Horgby 
20 och Leonard Timfors 16 för deras arbete under min 
semester. Adrian studerar fotografi och Leonard pluggar 
på IT-gymnasiet.

Vasses Bilservice
F.d. S. Gustavssons Bilverkstad 
har bytt ägare till Vasses Bilservice 
och kommer att drivas i samma goda 
anda som Sune gjort. Samer El Hurein 
bilmekaniker hälsar gamla som nya 
kunder välkomna. Adress och telefon 
finner du på baksidan av Körsbärsbladet.

Brunnsgatan
Så har vägen äntligen breddats på Brunnsgatan, bilarna 
slipper köra upp på 
gräsmattan för att 
passera transport-
fordon som stannat 
för avlastning utan-
för fruktaffären.



KÖRSBÄRSBLADET

Vasses BilserVice 
BilVerkstad och tVätt 
Fd. Sune guStavSSonS bilverkStad

Brunnsgatan 12, 413 12 Göteborg 
Tel/Fax: 031- 82 33 70/031- 40 32 08

Mobiltel: 073-933 54 67

City Salong
Khaleel utbildad frisör med 
gesällbrev och mer än 20 års 

erfarenhet i yrket erbjuder följande

Dam/herrklippning från 250 kr

Vi utför också 
färg, toning och slingor, 

tvätt & fön samt permanent
10% rabatt för studenter & pensionärer

 på klippning, färg, slingor.

Drop in & tidsbeställning
031-41 31 84
0735-76 08 08

eyja´s Salong 
och Fina Fötter

När du vill bli väl omhändertagen

vi erbjuder:
Exklusiv hårvård

Fotvårdsbehandling
Massage

Vi säljer även presentkort

välkomna till 
gudbjörg, Mikaela 

och eyja.

Västergatan 7 i Annedal
tel. 031-82 76 30

Styrelse:
Lars Östlund, ordförande Nilssonsberg 24 tel 720 26 62
Staffan Claeson vice ordf Nilssonsberg 23 tel 0707-50 81 29
Paula Jonasson, sekreterare Nilssonsberg 11 tel 0762-18 47 27
Sven Jellbo, kassör Nilssonsberg 24 tel 41 03 83
Lennart Sjöstedt, ledamot Nilssonsberg 20 tel 41 47 12
Suppleanter:
Johan Olofsson Nilssonsberg 18 tel 0708-99 63 87
Ann-Mari Eriksson  Nilssonsberg 14 tel 0705-94 07 66

Valberedning:
Kjell Englund Nilssonsberg 11 tel 68 52 03
Gunilla Björnefeldt-Rex Nilssonsberg 14  tel 81 13 37
Shahla Naseri Nilssonsberg 7 tel 0704-22 59 20
Fredrik Holmer Nilssonsberg 16 tel 41 93 34

Redaktör för Körsbärsbladet
Tommy Holmquist Nilssonsberg 13 tel 0705-61 00 87
Bokning av Kärnanlokalen gör du på telefon 0727-49 26 47 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÖRSBÄRET 19–21
Ansvarig utgivare för Körsbärsbladet: Lars Östlund

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 4, 417 55 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.se
Magnus träffas onsd. 09.00 - 09.30 på fastighetsexpeditionen.
Ekonomi och Parkeringsärenden:  
Jenny Bergendahl tel. 709 10 14, övrigt som ovan.

HEMSIDA   www.korsbaret.se

•  Sushi - olika varianter
•  Dumplings
•  Vegetariskt
•  Skaldjurssallad
•  Sea weed sallad

Välkomna!
Brunnsgatan 8

413 12 Göteborg

Take Away Tel: 031-41 41 23

Karuizawa 
Sushi bar

Öppet    mån-fre 11–22
      lör-sön 12-22

Välkommen till
Röda Korsets mötesplats!

Tel. 031-41 37 30

Måndag–fredag 10.00–14.30
Lunchservering 11.30–14.00
Lördagar 10.30–14.30
Lunch 70 kr   |   Avhämtning 65 kr
För pensionärer 65 kr
På lördagar serveras det alltid våfflor.

& .................................................................

Vi bjuder på en bulle/mjuk kaka!
Tag med kupongen nästa gång du äter lunch, så 

bjuder vi på en hembakad bulle/mjuk kaka till kaffet.

Namn: .................................................................
Erbjudandet gäller ett tillfälle per person t.o.m 31 december 2014

www.redcross.se
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