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Stadsdelen Haga framträder i hävderna
vid mitten av 1600-talet. Haga är den
äldsta bland Göteborgs förstäder.
Stadsdelen indelades tidigt i tomter
och bebyggdes regelmässigt.
Bosättningen bestod delvis av göte-
borgarnas sommarställen eller trädgårdar,
som i dialekten kallades hagar. Jämför
norskans hage och danskans have,
båda = trädgård! Tänkbart är att dessa
ord gav upphov till namnet. Göteborg
låg ju inklämt mellan norskt och
danskt språkområde vid den aktuella
tidpunkten. Haga kan således betraktas
som en dialektal flertalsform för riks-
språkets Hagarna. Som kuriosum kan
nämnas att en betingelse för bosättning
i grannskapet av Risåsens skans/Skansen
Kronan var, att myndigheterna vid
krigsfara kunde beordra rasering av
den civila bebyggelsen. Vidare Annedal,
Olivedal, Vasastaden, Landala samt
Guldheden – våra nabostadsdelar.
Annedal är ursprungligen (1786)
avlett av Anna Swebelius, vars make

ägde en fastighet just i Annedal,
stadsdel i vardande. Olivedal är namnet
på en egendom (1813), som bär detta
efter Olivia Melin, dotter till Olof
Melin, som var ägare till egendomen
från omkring 1815 till sin bortgång
1834 (ett koleraår i Göteborg).
Vasastaden är naturligtvis uppkallad
efter den svenska kungaätten Vasa,
som regerade från Gustav Vasas tron-
bestigning 1523 till Kristinas tronav-
sägelse 1654 i Sverige och i Polen
med Sigismund och dennes söner från
1587 till 1669. Ättens vapenbild är
vasen/sädeskärven, som förr lär ha
prytt exempelvis lyktstolpars posta-
ment i centrala Göteborg. Landala är
även det ett gårdsnamn, som betecknar
ägaren fr o m 1782, nämligen Bengt
Landin, kopparslagare och riksdagsman.
Guldheden är ett naturnamn, som i
formen Guldheden är känt redan från
slutet av 1700-talet. Betydelsen är
oklar. Den gula heden har antytts?

har siktats på Nilssons berg under den
gångna hösten. Signalen ”Fara å färde”
ljuder! Denna variant av sniglar bör
skiljas från de inhemska och ofarliga
svarta sniglarna. De sk mördarsniglarna
– vid flera tillfällen omtalade i mass-
media – är bruna och ungefär av samma
storlek som de svarta. De säges föröka
sig snabbt som allt ont och förtär enligt
utsagor ”det mesta som kommer i
deras väg”. Var vaksamma! Dessa glupska
skadegörare bör rimligen oskadliggöras
omgående och helst innan de förmerat
sig tillräckligt för att utgöra ett veri-
tabelt plågoris! Förekomma eller före-
kommas lyder budskapet! Som sätt
att avliva odjuren kan anbefallas:
Klipp dem itu eller trampa dem itu,
samla dem sedan i plastpåsar, försegla
dessa och dumpa dem i sopnedkastet! 

Mördarsniglar

och vinden piskar upp drivor, tempera-
turen faller under nollstrecket, är det
dags att utfärda varning för halka vid
gång på frusen och ibland förrädiskt,
fläckvis isbelagd mark inte minst på
Nilssons berg. Inom BRF:s landamären
röjs snö och sandas det naturligtvis.
Men 100% säker gång inom vårt land-
område kan bevisligen inte utlovas av
någon ansvarshavande. Slutsats: Spana
och spåra, rör dig försiktigt, bruka
piggaloscher, broddar, spetskäpp eller
liknande hjälpmedel för säkrare gång
på hal och ofta dold is!

I förra numret 98/4 omtalades Agneta
Berglööw, BRF:s ”upplysningsminister”.
I dagens nummer presenteras ordinarie
ledamoten av styrelsen fr o m 980421,
Sven Jellbo. Denne är främst ekonom
till utbildning och profession. Bland
”Tyrannerna” (den legendariske chef-
redaktören för GHT, prof Torgny
Segerstedts beteckning på Stadsfull-
mäktige i Göteborg under mellan-
krigstiden) är Sven J den, som i första
hand svarar för BRF:s pekuniära väl
och ve! Jellbos tabeller, kalkyler,
prognoser etc förefaller allsidiga och
ansvarsfullt uttänkta. Teori och praktik
synes växelverka i sannolika modeller.
Må ”ekonomiministern” förvalta pundet
likt den trogne tjänaren i Skriften!

Final 98
Öfverheten med Ordf. Kersti Dyrssen
i täten svarade för ett lyckosamt mid-
vintergille inom Körsbäret, som begicks
på självaste Luciadagen, förvisso ett
löftesrikt omen. Deltog gjorde ett
sextiotal medlemmar av vår BRF, alla
syn- och hörbarligen upplagda för fest.
Föreningslokalen var helgprydd med
gran, dekorationer och ljus. Glögg ”med
angenäm styrka och smak” och kaffe
skänktes i bägare resp koppar. Som
lekamlig spis bjöds lussekatter och
pepparkakor samt frukter som tradi-
tionen föreskriver. Barnen beskärdes
sitt lystmäte. Förjulstämning rådde,
kontrasten mellan ljus inne och mörker
ute var symbolisk. Konversation och säll-
skaplighet var inte att ta miste på mot
bakgrund av instrumental underhållning. 

Styrelsen Om snön
faller…

Ord med historia

Final 98 Styrelsen Om snön
faller…

Ord med historia



Klassiska och omdömesgilla ord av
John F Kennedy, en gång USA:s vitale
president. Måhända kan denna upp-
maning, som bär prägel av bevingade
ord, gälla även denna förening, omfattas
av dess medlemmar och förverkligas i
Körsbäret på Nilssons berg. ”Inget
ordnar sig, om ingen ordnar upp!”.
Bostadsrättsinnehavaren kan inte bara
delegera uppgifter till att genomföras

av andra som styrelse, kommittéer,
förvaltare och fastighetsskötare och
samtidigt svära sig fria från ansvar,
solidaritet och medverkan. Termer
som förpliktelser, ”att dra åt samma
håll”, göra insatser för trivsel och vårt
gemensamma bästa får icke ersättas av
anonymitet, mentaliteten ”sko sig och
skona sig” samt rättigheter frånkopp-
lade skyldigheterna!

I Körsbäret nummer 4/98 har presen-
terats två av våra värderade grannar i
affärslokalerna, nämligen Göta Hyrbil
och Gustavssons Motorverkstad, båda
på Brunnsgatan 12. I detta nummer
hamnar några firmor, som företräder
vitt skilda branscher, i fokus nämligen
Damfriseringen Eyja, Fotvården Fina
Fötter, Solarium samt Hudvård, samt-
liga med adress Västergatan 7. Dessa
fyra företag lär uppvisa både skicklighet
och stolthet i yrkesutövningen och
bör därmed kunna anbefallas kvalitets-
och prismedvetna kunder, som en
gängse fras lyder. Området köp och
försäljning av egendom representeras
av Fastighetsforum i Göteborg AB,
NB15. En del av BRF-komplexet,
som vetter ut mot Husargatan, rymmer
lokaler som Salong Monique, där
håret behandlas konstfärdigt efter

kundens tycke och smak. Utom denna
salong finns efter stråket storbutiken
Cykel-City, som föreställer sig som
”Specialaffären för den Cykelintresserade”
med accent på velocipeder, cykelkläder,
skor, tillbehör och reservdelar. En viss
”first class” stämpel bör rimligen kunna
åsättas dessa företagare i och med att
de innehar rangen, BFR-hyresgäster!
Om Röda Korset, som ju sedan några
år tillbaka är inrymt i bottenvåningen
av hörnet Brunnsgatan – Övre Husar-
gatan, kan sammanfattas följande. I
denna väl tilltagna lokal finns huvud-
sätet för Röda Korsets Göteborgs- och
Bohusdistrikt. Denna internationella
organisation täcker ett vitt spektrum
av verksamheter, vilket redan ett
ögonkast i telefonkatalogen avslöjar.
Bland grenar märks Dagcenter med
servering må-fr 10.00-15.30 och

lunch mellan 11.30-14.00. Vidare
noteras en sektion för Flyktingar, en
annan som sysslar med Information
och Insamling. En Social avdelning
finns liksom en Totalförsvars dito.
Ungdomsförbundet är exempel på
ännu en aktivitet, en annan gäller
utbildning, såsom Första hjälpen och
Hjärt- och lungräddning. Slutligen
må även anföras insatsen som Jour-
havande medmänniska och Jourhavande
kompis för ungdomar. Den uppmärk-
samme iakttagaren ungår inte att lägga
märke till Klädinkast, Second Hand-
butik samt Systuga. Röda Korsets
devis är denna: ”Hjälp oss rädda liv.”
Röda Korset finns där människor har
det svårt i Sverige och runt om i världen.
Sätt in ditt bidrag på pg: 900 800-4.”

Ytterligare Skyltfönster hos BRF

Detta är rubriken på en broschyr, som
utgivits av Svenska Brand. Häftet kan
erhållas hos SABO AB, Box 474, 101 29
Stockholm, tel. 08-406 55 00. 
Ur denna informationsskrift citeras 
följande tre regler: 

• Rädda – Om en brand bryter ut, så 
rädda först dem som är i livsfara. 
Varna alla som hotas av branden! 

• Larma – Ring räddningstjänsten, 
tel. 112 och meddela var det 
brinner, om det finns instängda 

människor, vad som brinner och 
vem det är som ringer! 

• Släck – Släck branden om den är så 
liten att du kan göra det utan risk. 
Se till att någon möter räddnings-
kåren/räddningstjänsten! 

Ingående beskrivs även skilda sätt att
förebygga eldsvåda. Läs och lär av var-
ningar och anvisningar mot bakgrund
av den röde hanens förödande framfart
på Hisingen för några månader sedan!

Brandskydd för alla!

Innestående medel i ”Den avlivade
reparationsfonden” utanordnas i sam-
band med skifte till andra kvartalet -99
via proportionellt reducerad hyra. Om
tillgodohavandet i fonden överskrider
en månadshyra, regleras detta genom
postgiro/-anvisning. ”Den som spar
han har”. Gläd dig åt intjänad kassa-
förstärkning! Lägg härtill att ”mycket
skall ha mer” genom att BRF gått
tvärs emot strömmen och reducerat
hyran med hela 10% fr.o.m. det gång-
na årsskiftet! Bland boendekostnader-
na inom riket torde ett fåtal reduceras,
flertalet förblir oförändrade eller ste-
gras. Därför bör BRF Körsbäret med
goda skäl kunna karaktäriseras som
tämligen unikt med sin tydliga ten-
dens till rörelse i motsatt riktning.
Den minnesgode associerar måhända
till Gunnar Strängs ”lovprisade” s.k.
Strängaspel?

Inget
aprilskämt!

Man ska inte fråga sig vad man
kan få av Amerika men väl ge!
Man ska inte fråga sig vad man
kan få av Amerika men väl ge!

Inget
aprilskämt!

Brandskydd för alla!

Ytterligare Skyltfönster hos BRF
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”När katten är borta, dansar råttorna
på bordet”, förkunnar ett trovärdigt
ordstäv. Läckage från hushållsmaskiner
är ett oting. Detta gäller såväl disk-
som tvättmaskiner. Förebygg ofrivilliga
utsläpp genom att ordentligt stänga
av maskin, som icke nyttjas regelbundet
eller då ägaren är på semester! 
Kontrollera i görligaste mån att
slangar och packningar är intakta!
Förekom olyckor genom at ersätta
uttjänta komponenter i tid! Reparationer
av golv/tak osv blir inte sällan omfångs-
rikare och dyrbarare än vad den enskilde
kan föreställa sig. Detta är en både
akut och kronisk varning från Mr H
efter ett antal olyckstillfällen i skilda
lägenheter. Lägg på minnet: materialet
är förgängligt, uttröttbart och föränd-
erligt, oavsett om det består av trä,
tyg, metall etc! ”Rost är naturens sätt

att återta vad människan berövat den”
lyder exempelvis en utsaga. Om något
rör vibrerar och väsnas, när du öppnar
och stänger en kran, är detta vanligen
ett tecken på att packningen är utsliten
och därmed otjänlig för sitt ändamål.
Råd: Sätt dig i förbindelse med
Henning, som snarast anländer med
adekvat utrustning i unikabox för att
skifta ut den förbrukade packningen
och ersätta den med en ny. Till glädje
för rören, dig själv samt dina buller-
störda grannar! 

Gäller de flesta, väsentligt för alla!
Många av ärade medlemmer i Körsbäret
försummar tyvärr att efter avslutad
tvätt flytta ned sin markör till gällande
parkering på tavlan i förrummet till
tvättstugan eller att taga hem markören
till bostaden för kommande bruk.
Underlätta för grannarna i BRF att

legitimt och planenligt ta tvättstugan
i anspråk. Tvättstugan kan givetvis
reserveras vid flera tillfällen dock
inom en tidsram, som icke överskrider
tre veckor. 

Under pågående renovering av
lägenhet må servicevagn icke parkeras
under längre tid än 20 minuter framför
port. Uppställda fordon får icke
blockera tillfartsvägar bl a med hänsyn
till akuta behov av tillträde för utryck-
ningsfordon. Nyligen stod trenne
bilar på rad utanför en av våra upp-
gångar. Hur bostadsinnehavare skall
bete sig inför reparation avhandlas å s
2 i nr 3/98 av Körsbärsbladet under
rubriken Hennings spalt. Förseelser
måste obevekligen komma att beivras
av Höga vederbörande, om icke den
enskildes förnuft och/eller samvete
gör sig gällande preventivt.

Henning – Den mäktige deklarerar.

Annedal skövlades ju på 60- och 70-
talen och det är många som vill vara
med om att ge stadsdelen ett nytt liv, på
nya villkor. I gruppen ingår arkitekter,
representanter för olika föreningar,
Gamla Annedalspojkar, Konstepidemin
och givetvis privatpersoner. Stadsdels-
förvaltningen är också engagerad.

Aja Eriksson är talesman för en
nybildad förening i Annedal, Annedals
Trädgårdsförening. Det är hon som
säger vad som står i ingressen. Till-
sammans med en rad likasinnade
utgör hon kärnan i en förening, som
bildats i höst. Skälet till att den bildats
är det hot som uppstått genom att
byggföretaget Peab av kommunen fått
option på att göra en plan för och be-
bygga kvarteret Druvan, det grönom-
råde som avgränsas av Västergatan,
Brunnsgatan, Carl Grimbergsgatan
och Annedalsskolan. Enligt en preliminär
skiss ska området bebyggas med fyra
hus, som kommer att ligga längs
Västergatan och Brunnsgatan.

Mot förslaget har många protesterat,
bl a medlemmarna i kvarteret Körs-
bäret. Vid sitt årsmöte i våras gav
medlemmarna styrelsen i uppdrag att
arbeta för att området inte ska bebyggas
utan i stället förvandlas till en grön oas. 

Även andra Annedalsbor har fram-
fört protester och det har lett till sam-
verkansprojektet Annedals Trädgårds-
förening. Alla intresserade inbjuds att
delta i plantering av träd och buskar
inom det hotade kvarteret. I september
planterades ett stort körsbärsträd på
gräsplanen vid spårvagnshållplatsen
vid Västergatan. På andra håll grävdes
buskar och vårlökar ned.

Till våren kommer arbetet att
fortsätta. Arbetet sker i samverkan
med Linnéstadens stadsdelsförvaltning,
Park och Fritid, Annedalsskolans elever
och lärare mfl. Bidrag har influtit från
olika håll och pengarna har gått till
rosenbuskar, blomsterlökar och frukt-
träd. I ett upprop som fanns uppsatt
runt om i stadsdelen skrev föreningen:

”Med dessa syrealstrande livgivare
skall vi ytterligare försköna vår stads-
del och samtidigt göra vårt yttersta
för att förhindra det höghusbygge som
är planerat att slå rot på grässlänten
och bollplanen vid Gamla Annedals-
pojkars hus. Med denna vår gemen-
samma grannplantering inleder vi det
arbete som så småningom skall resultera
i att vi har en egen örtagård inhägnad
av prunkande fruktträd, blommande
rosenbuskar och vackra rabatter. Inne
i denna oas skall vi sedan, i goda vänners
lag på vårt eget kafé, njuta de läckraste
bakverk, pastejer, drycker och frukter.
Som entré in mot Annedalspojkarnas
fina hus kommer vi att plantera blå-
regn. Buskarna som idag växer nedan-
för muren mot skolan kommer att
flyttas och ge plats för en skolträdgård
som kommer att skötas av eleverna vid
Annedalsskolan. De perenna växterna
väntar vi till våren med”. 

Annedals Trädgårdsförening
förvandlar ”Druvan” till en oas.

Fortsättning sid. 4

Henning – Den mäktige deklarerar.

Annedals Trädgårdsförening
förvandlar ”Druvan” till en oas.
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Bostadsrättsföreningen
Körsbäret 19-21

Expedition:
Västergatan 9, 411 43 Göteborg. 
Fastighetsskötare:
Henning Larsen, tel. 41 78 67 
vardagar mellan 09.00 och 09.30. 
Styrelsens expeditionstid:
Måndagar 19.00-19.30. 
Fastighetsförvaltare:
Primär Fastighetsförvaltning
Kontaktman: 
Magnus Nordin, tel. 47 87 00
mobil. 0708-20 42 37
Ordförande: 
Onsdagar mellan 18.00-18.30, tel. 41 81 46.
Styrelse: 
Kersti Dyrssen, ordförande, 
Monica Drakberger, v ordförande, 
Eric Jacobsson, sekreterare,
Sven Jellbo, ekonomi 
och Lorens Weibull, intendent. 
Suppleanter:
Agneta Berglööw, Vello Riomar och 
Lennart Wåhlander
Redaktör för Körsbärsbladet:
Lennart Wåhlander

körsbärsbladet

Är du intresserad av att det inte blir någon bebyggelse av området längs
Västergatan – Brunnsgatan som det har aviserats? Då kan du söka med-
lemskap i Annedals Trädgårdsförening. Där har man påbörjat arbetet
med att påverka berörda myndigheter på olika sätt. Man har börjat plan-
tera växter utanför Annedalspojkarnas hus mot Brunnsgatan: arbetet
skall fortsätta till våren. Man planerar att anlägga skolträdgårdar utanför
skolans staket. Man har planterat ett körsbärsträd på gräsmattan intill
spårvagnshållplatsen. Syftet är att visa att området bör omvandlas till en
park, inte bebyggas med höghus. Sök medlemskap i föreningen! 
Ring till Inga Brand tel. 41 47 80 eller Aja Eriksson tel. 41 47 03. 
Årsavgift 100:- pg: 22373-5.

Sven Hjelmström

I ett eländigt väder, med hård vind
och i hällande regn, inledde medlemmar
i föreningen sitt räddningsarbete den
17 september. Bland planterarna fanns
Aja Eriksson, som själv bor på Carl
Grimbergsgatan: – Det här är hälso-
samt, sa hon och fick medhåll av övri-
ga i planterargruppen. Det är frisk-
vård och dessutom ett annorlunda sätt
att träffa folk på. Alla intresserade
hälsas välkomna. 

Arkitekter, knutna till föreningen,
skissar på förslag hur området – från
Carl Grimbergsgatan till Övre
Husargatan – kan se ut om några år.
Medan detta arbete för att rädda den
sista gröna oasen i centrala Annedal
pågår på gräsrotsnivå fortsätter företaget,
som har fått kommunens option på att
bebygga området, med sin planering. 

Gösta Carlson

Fortsättning från sid. 3

Medlem i BRF Körsbäret?

Riksbyggen ut och Primär in

Medlem i BRF Körsbäret?

Fr.o.m årsskiftet 98-99 övergick för-
valtningen av BRF Körsbäret från
Riksbyggen AB till Primär Fastig-
hetsförvaltning AB. Förvaltningschef
är Magnus Nordin. Växling vid rodret
och byte av administrationen! Jämför
det politiska livet, där exempelvis
Thatcher och Kohl efter dryga femton
år i resp. ämbete överlämnar sina värv
till yngre och sannolikt annorlunda
personer. ”Nya kvastar sopar bäst”,
lyder ett beprövat ordspråk. Företaget
PFF har drygt ett decennium på nacken.
Det bedriver verksamhet i Västsverige
och har skilda typer av kunder/upp-
drag i sin portfölj. Bolagets stab  inklu-
derar ”aktiva” delägare och uppgår till
över 60 personer. Omsättningen -98

belöpte sig till 28 miljoner. Firman
erbjuder tjänster på skilda fält såsom
ekonomisk, administrativ och teknisk
förvaltning. Fastighetsskötsel och
driftsteknisk hantering, lokalvård.
Markentreprenader och tillsyn av grön-
ytor. Teleteknisk service såsom kabel-tv
och porttelefoner inkluderas i utbudet.
Som löftesrika auspicier kan måhända
anföras, att ordet primär har latinskt
ursprung och betyder bl.a. grundlägg-
ande, förstahands. Jämför primus =
den främste! Magnus är adjektiv =
stor. Språkröret instämmer i det
berättigade önskemålet om ömsesidiga
förpliktelser och en uppmuntrade
behållning å båda sidor av den nya
relationen! 

Riksbyggen ut och Primär in


