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STYRELSEN INFORMERAR

Sanitär olägenhet 

Vi har problem med lösa katter 
på gården som gör sina behov 
på olämpliga platser bl.a. inne 
i trapphusen. Vi ber er att hålla 
era katter kopplade.

Träd tas bort 
 
De stora träden som står vid muren vid Nilssonsberg 20-26 
kommer att fällas under hösten, tyvärr.
Detta på grund av att de blivit för stora, punktlast på garageta-
ket är inte bra för konstruktionen och rötterna förstör tätskik-
tet ned till garaget. De inkräktar även på uppfartsvägen så att 
räddningsfordon får svårt att köra upp.
Då detta är utfört kommer föreningen att plantera nya väx-
ter på dessa platser men det blir växter som inte blir lika 
stora (kanske rhododendron eller liknande).
Magnus Nordin 
Fastighetsförvaltare

Inglasning av balkonger närmar sig 

Arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag för olika typer av inglasning är påbörjad. Offerter från leverantörer beräknas 
styrelsen få in senare i höst. Tanken är att ett erbjudande om inglasning till föreningsmedlemmarna kan komma till årsskiftet.

En preliminär tänkt tidplan för de medlemmar som vill köpa inglasning är att montage kan påbörjas ca. V14 2021 för boende 
i hus A och B (uppgång 1 till 18). För hus C (uppgång 19 till 26) blir montage av inglasning möjligt, tidigast V33 2021 då ”kli-
matskalsentreprenaden” förväntas avslutas.

Comhems analoga kanaler stängs ned 

Har du testat att i inställningarna på din tv söka digitala 
kanaler? Om detta fungerar behöver du inte komplettera 

med en extern digitalbox från Comhem för 593 kr eller alterna-
tivt köpa ny tv (senare modell än 2008 ska fungera).
När du söker digitala kanaler kan du få en fråga om Nätverks-
ID/Nätnummer. Där anger du 41002. Behöver du mer info så 
finns all information på Comhems hemsida.

Projektering av laddplat-
ser i garaget framskrider 
enligt plan.

Lås EJ tillhållarlåset om du är hemma. Vi har 
nyligen haft flera fall där räddningstjänsten 
har behövt komma in akut och där den boende 
inte själv kunnat öppna inifrån. Tillhållarlåset 
fördröjer hjälpen väsentligt.

Barnvagnsrummen 

Barnvagnsrummen kommer 
inför renoveringen enligt 

godkänd motion, att rensas 
från gamla prylar. Vill du ta 
vara på något som är ditt så 
gör det snarast, annars lämnas 
det till loppis eller skrotas. 
Renoveringen startar i oktober. 
Eventuella frågor besvaras av 
Fastighetsskötaren Håkan. 

Se mer info under Mobilitet 
sid 2.

Loppis på gården 
 
Loppis med barnkläder kommer att hållas lördagen den 3 oktober mellan klockan 12 - 14. Vid dåligt väder flyttas loppis 
till lördag 10 oktober samma tid. Platsen planeras vara i närheten av Nilssonsberg 1 till 9. Föreningen bjuder på kaffe med 
dopp. Vill du också sälja barnkläder kontakta Åsa Rehnstrand 0733 521235 Nb 23. Välkomna.
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MOBILITET

Arbetet med att utveckla en bättre mobilitet för Nilssonsberg går in i en mer intensiv fas och fokus ligger fortsatt på 
cykeln och cyklisten. Vi vill göra det enklare och bekvämare för alla cyklister som bor i BRF Körsbäret, men även hos 
Stena fastigheter och Bygg Göta.

Mer plats för cyklarna 

I samband med en inventering av cyklar på Nilssonsberg som gjordes i april 2020 fann vi att drygt 1/3 av alla cyklar är vad vi 
bedömer övergivna. Av dessa är till och med några klara för skroten. De som klassas som skrotcyklar saknar väsentliga delar 
som hjul, styre och/eller har så svåra skador att de inte går att cykla på. 

Trasiga och kvarlämnade cyklar tar plats i cykelparkeringar, försämrar framkomligheten och är ett hinder när vi ska hålla rent 
och snyggt. Därför har styrelsen beslutat att vi ska rensa bland cyklar i ställ och cykelrum. Den första rensningen kommer att 
genomföras på samma dag, den första onsdagen i oktober, som garaget städas. Då kommer alla ställ och cykelrum att töm-
mas på de cyklar som inte är uppmärkta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur uppmärkningen kommer att gå till beskrivs på de anslag som kommer sättas upp i trapphus och hissar inom kort. 

De cyklar som inte är märkta kommer att flyttas och förvaras i källaren under 6 månader, och sedan lämnas till Cykelköket i 
Göteborg. Cykelköket är en gratis gör-det-själv-verkstad för alla som behöver laga eller serva sin cykel. Vi delar deras ambi-
tion att höja cykelns och cyklandets status. De hämtar cyklarna så att det blir en del av deras verksamhet. Up-cycle när det 
fungerar som bäst tycker vi! 
 
Snyggare och mer funktionella barnvagnsrum

På stämman tidigare i år presenterades en motion som beskriver hur barnvagnsrummen kan bli ännu bättre. I föreningen 
finns 8 stycken rum med lite olika storlekar. 

Under hösten kommer vi att bygga om ett barnvagnsrum på försök och se om det kan bli en princip som är värd att upprepa 
i de andra rummen, om än med justeringar för varierande storlek mm. Tanken är att rummen kommer att få hyllor, krokar, 
öglor och andra attribut som gör livet med småbarn enklare. Rummen kommer dessutom att målas om och få en bättre 
belysning. Dörrarna kanske byts ut så att det blir tryggare. 
 
När protypen är klar utvärderas det och kloka synpunkter kan påverka utformningen av de resterande rummen. Om du vill 
delta med kloka synpunkter är du välkommen att anmäla intresse till hakan@korsbaret.se innan 1/10.

NILSSONSBERG ANNEDAL I GÖTEBORG Av Ingmar Hasselgréen 
Hämtat ur skriften med samma namn.

Enligt ordspråket själv är bästa dräng slog sig arbetarna själva samman och byggde egna hus. Mönstret tog man från den i 
Köpenhamn på 1860-talet bildade ”Arbeidernes Byggeförening”. Den snickarkunnige handlanden Johannes Nilsson blev 
den ledande kraften i den göteborgska motsvarigheten Arbetarnas Byggnadsförening som konstituerade sig 1873 och som 

året därpå hade över femhundra medlemmar. Varje vecka inbetalade man en viss avgift och sedan lottades husen ut så att under 
1890-talet hade alla föreningens hus övergått i medlemmarnas ägo. Av staden fick Johannes Nilsson inköpa ett kvarter i den nya 
förstaden Annedal alldeles öster om Nilssons berg. Man betalade 10 öre kvadratfoten och i kvarteret Ananasen byggde förningen 
sina första hus. Ananasen skull dock gå till eftervärlden av en annan orsak. Här byggdes nämligen Göteborgs första lands- 
hövdingehus.

Tips tack till 
Fredrik Holmer Nb 16

Fortsättning från förra numret.
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Göteborgarna fruktade elden, under hela stadens his-
toria hade de stora eldsvådorna varit stående inslag. 
Myndigheterna hade i århundraden kämpat mot 

trähusbebyggelse i innerstaden. Men det var först efter de stora 
bränderna i början på 1800-talet som staden inom vallgraven 
helt blev återuppbyggd i sten. I förstäderna fick man inte 
bygga högre trähus än två våningar. Källarna, som ursprung-
ligen användes för mindre verkstäder och butiker, kom under 
bostadsbristen, som bostadsundersökningarna visade, att mer 
och mer inredas till bostadslägenheter. Följden blev att käl-
larvåningarna byggdes allt högre och högre och när Johannes 
Nilsson 1875 inlämnade en ritning för ett bostadshus med två 
våningar av trä och den understa i sten, fick han avslag hos 
Byggnadsnämnden. Beslutet upphävdes emellertid av Läns-
styrelsen som fann idén god. Genom landshövding Albert 
Ehrensvärds personliga ingripande i ärendet kom hustypen 
omsider att benämnas landshövdingehus, Vilken sedan i mer 
än sjuttio år kom att sätta sin prägel på Göteborgs stadsbild. I 
kvarteret Ananasen kan man studera hur landshövdingshuset 
vuxit fram från ett tvåvånings trähus med hög källarvåning till 
det fullt utbildade landshövdingehuset med tre hela vångar 
och särskild killare. 

Efter köpet av kvarteret Ananasen planerade Johannes Nilsson 
att bygga på Nilssons äng. Trädgårdsmästeriet hade nu över-
tagits av trädgårdsmästaren Johan Rosenlind och sedan Haga 
och Annedal vuxit ut och byggmästarna överallt sökte tomt-
mark önskade den väletablerade fastighetsägaren Åke Nilsson 
att friköpa sin äng och sina tomter i Haga för att försälja dem 
till Arbetarnas Byggnadsförening. Men staden ville inte gå 
med på Nilssons begäran. Planerna var ju att när tiden var mo-
gen göra torg av hela ängen. När Byggnadsnämnden år 1876 
kom med ett gaturegleringsförslag, planerades Nilssons äng 
att bli öppen plats. När Åke Nilsson dött 1877 ärvdes alla hans 
egendomar av hans bägge döttrar gifta med kyrkogårdsinspek-
tören H. L. Liepe och lantbrukaren J. Gullander. När man 
äntligen hade fått lagfart på ägorna såldes de 1885 till staden 
för 112 000 kronor och tre år senare hade man döpt om Nils-
sons äng till Skanstorget. 
 

På Robert Söderqvists karta över Göteborg från 1872 är stads-
planen för Nilssonsberg helt klar. Från Brunnsgatan i Annedal 
svänger man av mot väster uppför den branta liden till berget. 
Här ligger åtta rektangulära byggnader. tre på gatans västra 
sida och fem på den östra. Det dröjde dock hela åtta år innan 
man började bebygga berget. På våren 1880 inlämnades en se-
rie ritningar på enkla och rediga trähus i två våningar till stads-
arkitekten Victor von Gegerfelt för godkännande. Åke Nilsson 
hade tidigare sålt arrenderätten till sina tomter på berget vilket 
tillhörde Majorna och efter införlivningen med staden 1868 
erhöll beteckningen Majornas sjätte rote nummer 83. År 1878 
innehades den till 500 kr taxerade arrenderätten av åkaren F. 
A. Andersson. I Göteborgs adresskalender för år 1881 kan man 
utläsa att tre hus stod klara nummer 83 A, B och C. De inne-
hades av respektive mätare Anders Eliasson, f.d. lantbrukaren 
A. Svensson samt timmermännen J. A. Larsson och A. An-
dersson och var taxerade till 11 500, 9 000 och 13 000 kronor. 
Den branta och knaggliga gatan ansågs inte värdig ett namn 
utan fick bli fortsättning på Brunnsgatan och 1883 blev den en 
förlängning av Änggatan sedermera benämnd Övre Änggatan. 
År 1882 var gatan bebyggd enligt Robert Söderqvists plan och 
den förra ägarförteckningen var nu utökad med husägaren W. 
Andersson, snickeriarbetaren Anders Andersson, gasarbetaren 
A. Magnusson och filhuggaren Lars Carl Hultén. 
 
Deras hus var alla taxerade för 15 000 kronor.
Filhuggare Hulténs hus hade måtten 30 gånger 15 alnar och 
uppfört i två hela våningar på en murad grund utan källare. 
I varje plan fanns fyra enrumslägenheter om kök med en 
präktigt murad spis och ett stort rum med kakelugn och två 
fönster. Redan 1885 fick man vatten indraget från Göteborgs 
vattenledning i Delsjön. Hultén, som så småningom blev 
verkmästare, var gift med Anna Birgitta Andersson och hade 
en son Axel Amandus och en dotter Alfrida Charlotta. Han 
fick inte länge bo i sitt nya hus. Han avled 1886 endast 41 år 
gammal. Av hans bouppteckning kan vi få ett begrepp om hur 
man kunde bo på Nilssonsberg på 1880-talet. I rummet stod 
förmodligen två byråer varav en med spegel över, en chiffonier, 
två soffor, bord och åtta stolar, bokhylla med böcker, en gung-
stol och väggur. I köket hade man bord, en kommod och en 
nymodighet som fotogenkök. Hemmet måste betraktas som 
förhållandevis förmöget vid denna tid. Det avvek säkerligen 
från hyresgästernas standard. 

År 1895 kom Nilssonsberg till Annedal och den gamla benäm-
ningen Majornas sjätte rote nummer 83 utbyttes mot Annedal 
nummer 175. Ägarna var i stort 
sett desamma som vid nybygg-
nadstiden men några av husen 
hade kommit i korporativ ägo 
och dessa föreningar hade namn 
som Tiomannaföreningen N:o 
1, Föreningen ”Eken” och Bygg-
nadsföreningen Göta. 
 
Rumsinteriören från Historiska 
museet kan ge en bild av hur 
det såg ut i en enrumslägenhet 
på Nilssonsberg vid sekelskiftet.

Bild: Skansen Kronan, Kommendantsängen, nuvarande 
Skanstorget. Fotot taget år 1896 Göteborgs stadsmuseum
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City Salong
Khaleel utbildad frisör med 
gesällbrev och mer än 20 års 

erfarenhet i yrket erbjuder följande

Dam/herrklippning 
från 200 kr

Vi utför också 
färg, toning och slingor, 

tvätt & fön samt permanent

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 
Mikaela och Eyja.

Västergatan 7 i Annedal
Tel. 031-82 76 30

•  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 alla dagar 11-22
      

Styrelse:
Lars Östlund, ordförande Nilssonsberg 24 tel 0704-56 20 24
Staffan Claeson vice ordf Nilssonsberg 23 tel 0707-50 81 29
Lennart Sjöstedt, sekreterare Nilssonsberg 20 tel 031-41 47 12
Sven Jellbo, kassör Nilssonsberg 24 tel 0705-29 98 24
Ninni Lidén, ledamot Nilssonsberg 16 tel 0707-59 39 23
Johan Olofsson, ledamot Nilssonsberg 18 tel 0708-99 63 87
Suppleanter:
Oskar Götestam  Nilssonsberg 26 tel 0703-67 38 73

Valberedning: 
Daniela Fagernäs Nilssonsberg 2 tel 
Marianne Thimfors Nilssonsberg 2  tel 031-82 69 19
Margot Gauffin sammankallande Nilssonsberg 4 tel 0703-47 40 50

Redaktör och grafisk design
Tommy Holmquist Nilssonsberg 13 tel 0705-61 00 87 
korsbarsbladet@korsbaret.se

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. 031-41 78 67, mail: hakan@korsbaret.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:
BRF Körsbäret 19-21, c/o Primär Fastighetsförvaltning AB 
Gårdavägen 1, 412 50 Göteborg

Kontaktman:  
Magnus Nordin, tel. 031-709 10 00, mobil. 0708-20 42 37,
fax. 031-709 10 40, e-mail, magnus.nordin@primar.se
Magnus träffas onsd. 09.00 - 09.30 på 
fastighetsexpeditionen.

Parkeringsärenden: 
Robin Iholin tel. 031-709 10 71, robin.iholin@primar.se
 
Ekonomi och överlåtelser: 
Lena Bengtsson tel. 031-709 10 15, lena.bengtsson@primar.se

www.korsbaret.se
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HÅKANS RUTA

Garagestädning 

Om du skall skrota din gamla cykel kontakta  
Håkan så tar han hand om den.

 
 
 

Vid akuta fel utom kontorstid eller vid fara för  
liv eller stora materiella skador, ring Securitas på  
031-80 14 50


