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Från och till har vi i tidningen informe-
rat om sopsuganläggningen i vårt område 
och vi har nämnt att anläggningen, för-
utom Nilssonsberg, också betjänar ett 
antal andra abonnenter och att det, vid 
vissa tillfällen, innebär en högbelastning 
av Sopsugen med ökad risk för läckage. 
Jag vill därför informera om pågående 
och planerade arbeten under 2013.
Luftreningsanläggningen förstärks med 
rening i såväl container som sopterminal-
utrymmen.

INFORMATION
tvättstugor
Etapp 3 avseende renovering av tvätt-
stugor startade i A-huset (NB 3-12) i 
januari. Det blir två st. tvättavdelningar i 
respektive tvättstuga, NB 3 och 12. 
Antalet tvättenheter bibehålls därmed 
inom A-huset, sammanlagt fyra st. 
De renoverade tvättavdelningarna beräk-
nas vara klara i april. Under ombyggnads-
tiden får boende i A-huset samsas om de 
två tvättavdelningarna som finns på NB 
7 och 8 och den extra tvättavdelningen 
(grovtvättstugan), som finns i NB13. 
När ombyggnaden är slutförd kommer 
nuvarande tvättavdelningar på NB 7 och 
8 att konverteras till bostadsrättslägen-
heter och säljas. Förhoppningsvis täcker 
denna försäljning större delen av kostna-
den för tvättstugerenoveringen i A-huset. 
Vi hänvisar också till den skriftliga infor-
mation som tidigare utdelats.

Styrelsen är medveten om att ett antal 
boende kommer att få något längre väg 
till tvättstugan, men vår bedömning är 
att detta vägs upp bl.a. av att tvättavdel-
ningarna får en betydligt högre standard 
än tidigare, bättre torkmöjligheter och att 
ombyggnaden, som således ger möjlig-
het att bygga nya bostadsrättslägenheter 
i fastigheten, är till fördel för föreningens 
ekonomi.

Terminalen kommer att förses med nya 
ytskikt på samtliga golv.
Arbeten kommer att utföras i samtliga 
ventilrum där styrkort byts. I termina-
len kommer styrdator att bytas. Detta 
medför en ökad driftssäkerhet och mins-
kade driftskostnader.
Dessa åtgärder kommer sammantaget att 
medverka till minskade driftstörningar 
och färre ”luktstötar”.

Staffan Claeson

Frusna vattenpussar, som krasar lätt som silverklang under foten medan solen 
just håller på att gå ner, fast himlen fortfarande är ljus och rosaskimrande, och 
i luften den lätta doften av kvällsfrost. Ja mars gör onekligen skäl för namnet 
vårmånad och då är det tillåtet med lite poetiska uttryckssätt. 
Här och var syns tussilago streta upp mot marsljuset på sina fjälliga 
stänglar och vi kunde glädja oss åt vårdagjämningen den 20:e, när 
dag och natt blev lika långa i hela landet.
Den här tiden är det både tö och köldknäppar och ibland en kvälls-
himmel som inte är rosa utan svagt tonad i grönt, som ett litet hot 
och en hälsning från den kalla och bistra vinterns solnedgångar. Åt 
denna svagt gröna ton ska man le övermodigt, för vi vet att nästa dag 
skiner solen varmt igen. För aldrig är ljuset så välkommet och efterläng-
tat som på våren.
I detta nummer av tidningen informerar styrelsen om den pågående 
ombyggnaden av tvättstugor i A-huset, Håkan och Sven återkommer med 
sina spalter och vi lämnar en upplysning om Skanstorget. 
Det finns annat också.
En riktigt trevlig och skön vår önskas er alla av er redaktör.

P.S. Föreningens årsmöte den 23 april får ni inte missa.

Redaktör ń har ordet

Sopsuganläggningen än en gång

Från Mitt Fönster…
....har jag bra kontroll på djurlivet på 
Berget. För närvarande känner jag igen 
tolv hundar som rastas inom mitt revir, 
allt ifrån en överfet bulldog till en bjäbbig 
liten chihuahua. Hussar och mattar är 

duktiga på att plocka 
upp deras lämningar. 
Fåglar av många slag; 
måsar, skator, trastar, 
kajor, gråsparvar, pil-
finkar, olika mesar 
och ibland någon 

vilsekommen gäst som en spillkråka eller 
en kattuggla. Katter är det gott om, de 
patrullerar sina revir efter bestämda ruti-
ner, man kan nästan ställa klockan efter 
dem. Den märkligaste besökaren kom för 
ett par år sedan, en råbock kom trippande 
längs bilvägen upp mot husen på Berget 
en tidig morgon. Han försvann norrut, 
troligen nedför branten mot Lilla Bergs-
gatan. Stackar´n, han hade gått rejält 

vilse. De osynliga djuren råttor och möss, 
ja de är just osynliga, med de finns, var 
så säkra! Ja, och så har vi ju våra spanska 
gäster, sniglarna, som kommer fram efter 
varje regnskur. De brukar jag köra över 
med rollatorn på mina morgonpromena-
der. Håll ögonen öppna, det finns mycket 
att se på våra gårdar.
Hälsningar från ”Den Gamle”

(Sven Hjelmström)
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Cyklar
Nu när säsongen börjar är det bra 
om ni ser över era cyklar så de ser ut 
att vara i cykel-dugligt skick.
Cyklar som ser oanvända ut (punk-
tering, torra kedjor etc.) kommer 
att rensas bort från cykelställen.

Granar
Vi vill tacka alla för att ni, i år också, 
slängt granarna på utsatt plats och 
inte kastat dem i soprummet.

Garagestädning
Vårens garagestädning ägde rum 
onsdagen den 3 april.

Telias bredband
Telia håller på att bygga ut fibernä-
tet för föreningen. Detta innebär att 
det kommer att gå ännu fortare att 
surfa på internet i framtiden.
Av denna anledning och för att 
slutföra installationen måste Telia 
stänga ner ”switcharna” i två dagar. 
Detta är preliminärt inbokat till 
den 17-18 april. 
Under denna tid kommer Telia´s 
internet, digital TV samt bred-
bandstelefoni inte att fungera.   

Undercentraler
Under vintern har Göteborg Energi 
bytt ut all fjärrvärmeutrustning 
(värme och varmvatten) i samtliga 
undercentraler.
Ni har säkert lagt märke till att 
värmen och varmvattnet tidvis 
varierat i temperatur. Tack vare 
dessa åtgärder har vi nu ny och 
fräsch apparatur, som förhopp-
ningsvis kommer att hålla i många 
år framöver.

Håkan

Skanstorget
Byggnadsnämnden har beslutat att 
genomföra ett samrådsförfarande om 
program för Skanstorget. Syftet med 
programmet är att utreda förutsättning-
arna för att fräscha upp torget genom att 
se över möjligheten att förändra mark-
användningen samt säkerställa tillgäng-
lighet och allmänna gång- och cykelstråk 
i området. Planens formella namn är 
”Program för Skanstorget inom stadsdelen Haga, SBK:BNO912/04.” 
Vi kommer fortsättningsvis rapportera i tidningen om vad som händer med torget.

Informationsmöte
Tisdagen den 19 febr. hölls ett informationsmöte 
för nyinflyttade medlemmar i föreningen. Mötet i 
Kärnanlokalen var välbesökt. Med utgångspunkt 
från föreningens hemsida informerade vår styrelse-
ordförande Lars Östlund om sådant som kan 
vara bra att känna till som 
medlem i vår förening och 

vilka regler som gäller. Lars, 
Staffan, Håkan och Magnus 
hjälptes sedan åt att svara på 
frågor.  

Kärnanlokalen
I 18 år har vi i vår bostadsrättsförening haft förmånen att ha tillgång till vår fina 
samlingslokal Kärnan. Det var år 1995 som de då tomma utrymmena kunde tas i 
anspråk och en kommitté bestående av Carl-Otto Cronander, Sven Hjelmström och 
Bertil Ström fick i uppdrag att ställa i ordning lokalen, som fick namnet Kärnan. 
Sedermera inträdde även Stig Lundin i kommittén. Det var ett verkligt pionjärar-
bete som utfördes av dessa herrar, med små medel och en stor personlig arbetsinsats 
kunde man så småningom få lokalen i möblerbart skick och även inreda den.
Lokalen, som idag är i ett riktigt ”toppskick”, är i första hand avsedd för Körsbä-
rets medlemmar och aktiviteterna har varit många genom åren, eftersom lokalen är 
lämplig för såväl mottagningar, middagar, barnkalas, föreningsaktiviteter, studie- och 
hobbycirklar, möten etc. I köket finns allt man kan önska sig vad gäller utrustning. 
Sammanlagt 50 st. personer får samtidigt vistas i lokalen.

Här är en bild på våra ”pionjärer”, sam-
lade till en middag på den tiden det 
begav sig. 
Från vänster Iris Lundin, Sven Hjelm-
ström, Solveig Ström, Carl-Otto och 
Inga-Lisa Cronander, Gun Hjelm-
ström, Stig Lundin, Bertil Ström. 
(kortet utlånat av C-O Cronander)
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Aktiviteter
Det sedvanliga lussekaffet drack vi tillsammans 
söndagen den 16 december. Den 2 febr. avhölls 
årets första Pubkväll med bokbyte. Lite nostalgi 
ägnade vi oss åt lördagen den 16 mars, då vi hade 
ett trevligt Tupperware party. Det var många bra 
och användbara produkter som presenterades. 
Kärnankommittén bjöd på gott tilltugg.

Det blev en lyckad vinprovning av spanska röda 
viner den 4 april, med våra vänner Catarina och 
Henrik från Munskänkarna. En Pubafton med 
bokbytardag är planerad att äga rum någon gång 
under våren.

Skyltning
Nilssonsberg 27-37 kan man nå om man tar 
till höger, men uppenbarligen också om man 
enligt skyltningen går åt rakt motsatt håll, det 
vill säga tar till vänster. 
”Alla vägar bär till Rom” heter det ju och 
bekräftar bara det vi redan visste, att här på 
Nilssonsberg är ingenting omöjligt.  

Aforism
Den nya dagen randas,
vad gör vi nu med den?
Vi lever väl och andas
tills det blir kväll igen.

Alf Henriksson

Årsmöte/Årsstämma
Brf Körsbärets ordinarie årsstämma äger i år rum tisdagen den 23 
april kl. 18.00, som vanligt i Handelshögskolans lokaler. 
Kallelse har satts upp på anslagstavlorna i entréerna. 
Som brukligt är serveras kaffe och kaka i vestibulen en halvtimma 
innan årsmötet börjar. Stämman avslutas med en frågestund, där 
frågor kan ställas till styrelsen och förvaltaren. 
Kom och lyssna och, om du vill, gör din stämma hörd.
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Sune GuStavSSonS 
BilverkStad och tvätt 

Brunnsgatan 12, Göteborg 
Tel / Fax: 031-82 33 70 
Mobiltel: 0708-50 34 93

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
Kinesiologbehandling

Zonterapi och öronakupunktur

Vi säljer även presentkort

Välkomna till 
Gudbjörg och Mikaela 

Eyja och Kristian

Västergatan 7 i Annedal
tel. 031-82 76 30
För bokning eller frågor om  

Zonterapi och öronakupunktur  
ring Kristian 0706-98 80 72

Styrelse:
Lars Östlund, ordförande Nilssonsberg 24 tel 720 26 62
Staffan Claeson vice ordf Nilssonsberg 23 tel 0707-50 81 29
Helena Ciftci, sekreterare Nilssonsberg 18 tel 41 33 07
Sven Jellbo, kassör Nilssonsberg 24 tel 41 03 83
Roger Hansson, intendent Nilssonsberg 15 tel 41 40 60
Suppleanter:
Lennart Sjöstedt Nilssonsberg 20 tel 41 47 12
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 13 tel 0704-22 59 20
Gustav Abrahamsson Nilssonsberg 17 tel 82 10 38

Redaktör för Körsbärsbladet
Gustav Abrahamsson Nilssonsberg 17 tel 82 10 38

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.nu 
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

Kafé 4 you
Sallad/Pasta ∙ Ciabatta ∙ Bakpotatis 
Lasagne ∙ Kyckling- och köttfärspaj

och glass från Lejonet & Björnen så klart.

Ett fräscht kafé 
på Brunnsgatan 12

Öppet alla dagar 10 –20
Välkomna!

Tel. 031-41 41 23


