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när tillfälle gavs, vill vara med och 
påverka boendet och få insyn i fören-
ingen. Styrelseuppdraget har gett mig 
denna möjlighet och det var naturligt att 
acceptera en ordinarie styrelseplats när 
jag erbjöds det inför årsstämman 2010.
Det som också kändes lockande var att 
styrelsearbetet gav mig tillfälle att få 
verka i en annan roll än jag gjort i mitt 
yrkesverksamma liv. Jag har alltid arbetat 
i produktionen, dvs. varit verkställare av 
fattade beslut. I bostadsrättsföreningens 
styrelse är jag dels med och drar upp 
riktlinjerna för föreningens verksamhet, 
dels följer upp att beslutade åtgärder 
vidtas. Jag lockades också av att det finns 
en potential att utveckla i våra fastighe-
ter, det är sådant jag sysslat med i mitt 
civila arbete.
En viktig del i styrelsearbetet är att hålla 
underhållsplanen up to date genom erfor-
derliga förändringar och prioriteringar, 
alltid ställda i relation till föreningens 
ekonomi. Vi har, menar jag, en väl fung-
erande styrelse med god kompetens inom 
viktiga områden. Samarbetet i styrelsen 
har jag enbart lovord för och jag känner 

I serien ”Nyfiken på” presenteras ännu 
en av våra styrelsemedlemmar, tillika vice 
ordförande i bostadsrättsföreningens sty-
relse, nämligen Staffan Claeson. 
Staffan är numera även styrelsens repre-
sentant i såväl Norra Annedalsgaraget som 
Sopsugssamfälligheten. Han är genuin 
göteborgare, född och uppväxt i Landala 
och har också bott många år i Änggården, 
innan han år 2005 flyttade till Nilssons-
berg och sin lägenhet i C-huset.
Staffan är tekniker till professionen – 
byggnadsingenjör – och arbetar sedan 
lång tid tillbaka hos Higab som pro-
jektledare. Higab är ett kommunalt 
bolag som förvaltar en stor del av kom-
munens fastighetsbestånd, bl.a. många 
kulturfastigheter, t.ex. Stora Teatern. 
Hos Higab har Staffan mest sysslat med 
fastighetsutveckling. År 2006 valdes 
han in som suppleant i brf. Körsbärets 
styrelse och vid årsstämman 2010 blev 
han ordinarie styrelseledamot och utsågs 
också vid det konstituerande mötet till 
styrelsens vice ordförande.
Staffan får den sedvanliga frågan varför 
han engagerat sig i styrelsen för fören-
ingen och svarar följande;
Genom förvärvet av min bostadsrätt 
satsade jag ett stort kapital i mitt eget 
boende och då är det naturligt att jag, 

Redaktör ń har ordet.
Jag tog en promenad i vårt närområde 

häromda´n, i Linnéstaden, Vasasta´n, Haga 
och Annedal. Jag hade inte något mål med 

min vandring, jag flanerade med andra ord. 
Att flanera är en sysselsättning som inte många 

ger sig tid till i vår stressade värld. Det är synd, 
för inget för oss närmare stadens själ än att sakta fla-

nerande betrakta byggnader och arkitektur från det 
förgångna – och nuet. Endast den som ibland unnar sig 
nöjet att någon gång långsamt flanera förstår stadens själ. 
Flanören går eftertänksamt, betraktar och återser det redan 

sedda, följer molnens och måsarnas flykt. Han/hon låter 
blicken glida över husrader och stuckaturer, lägger 
märke till spelet mellan byggnadernas siluetter och 
skyarna som driver förbi mellan fria ytor och husens 

volymer. Ögat vandrar och minnen och associationer får 
fritt spelrum. 
En flanör av stora mått var August Strindberg. Hans prome-

nader avsatte spår i många artiklar och uppsatser genom åren. 
Jag undrar ibland vad han, med sin skarpa iakttagelseförmåga, 
skulle skrivit om han företagit sina stadsvandringar idag. Stock-
holm och särskilt då nedre Norrmalm har ju byggts om och för-
ändrats i högre grad än kanske någon annan svensk stad, även 
om många landsortsstäder också skövlades under framförallt 
femtio- och sextiotalen. 
I Göteborg gläds jag speciellt åt Haga. Det var ingalunda själv-
klart från början att stadsdelen skulle bevaras så som faktiskt 
skedde. I stället kunde det mycket väl gått på samma sätt som 
det gick för t.ex. stadsdelarna Masthugget eller Landala.

Använd gärna någon av de vackra höstdagar som säkert ligger 
framför oss till att under några timmar flanera i vår stad. Det är 
inte verklighetsflykt eller fåfängt nöje. I de här ögonblicken ser 
man den gradvisa förvandlingen och de större sammanhangen 
som gör staden meningsfull.

Mycket nöje och en skön höst önskar er redaktör.  

N Y F I K E N  P Å 
Staffan Claeson
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mig trygg i styrelsearbetet. 
Jag vill också gärna framhålla hur väl 
samarbetet i styrelsen fungerar med fast-
ighetsförvaltaren Primär. När nu tillfälle 
ges skulle jag också vilja nämna hur nog-
granna vi är i styrelsen innan vi fattar 
beslut om utgifter av olika slag. Det var 
något av det första jag slogs av när jag kom 
med i styrelsearbetet. Alla är medvetna 
om att det är medlemmarnas pengar vi 
hanterar och mycket tid och möda läggs 
på att undersöka olika alternativ i dessa 
avseenden. Detta tycker jag är en mycket 
viktig del i det förtroende det innebär, att 
sitta i en förenings styrelse och fatta beslut 
som rör medlemmarnas ekonomi.
På det mer personliga planet berättar 
Staffan att han också heter Bertil i för-
namn, att han i valet mellan kött och 
fisk föredrar fisk, han uppskattar fisk så 
mycket att han nog väljer fisk vid fyra av 
fem luncher/middagar. Han föredrar en 
ledig klädsel och väljer bort skjorta, slips 
och kavaj för tröja och jacka. 
Staffan är allmänt konstintresserad och 
har genom åren såväl målat som tecknat, 
”lite grann” är han angelägen att betona. 
När jag frågar honom om bio eller teater 
visar det sig att vi har en riktig cineast i 
styrelsen. Staffan ser mycket film och 
under filmfestivalen i Göteborg ser han 
lätt upp mot tjugo filmer. Staffan är en 
lättsam person att tala med och tiden 
under intervjun gick fort. Jag tackar 
Staffan för en trevlig stund tillsammans 
och önskar honom lycka till i det fort-
satta styrelsearbetet.  

trädgÅrdEN

Balkongrökning
Nu har det hänt som inte får hända, 
någon/några kastar ner sina fimpar 
från balkong/terrass någonstans på NB 
21-24, ner på trottoaren, men när vin-
darna tar tag i dessa så hamnar de i stäl-
let på  balkongerna längre ner i huset. 
Det har nu inträffat att dessa fimpar 
bränt hål i dynor på utemöbler.
Jag tar tacksamt emot tips om ni vet 
vilka dessa rökare är.

Garagestädning
Garagestädningen kommer att utföras 
onsdagen den 5 oktober. För att få det så 
rent som möjligt i garaget kommer vi att 
spola med högtryck. Garaget kommer 
att vara stängt 08.00-16.00 den 5/10. 
Glöm inte att flytta bilen.

Lägenhetsförråd/barnvagnsrum
Det kommer in ganska mycket klagomål 
på att vissa ställer saker/möbler utanför 
”burarna” vid sitt eget lägenhetsförråd, 
vilket gör det svårt för grannarna att nå 
sina förråd. För allas trevnad vore det 
bra om ni som har saker ställda utanför 
lägenhetsförråden tar bort dessa eller 
placerar grejorna i era egna förråd.

Klotter
Tyvärr har klottret ökat inne i korri-
dorer/entréer. Känner ni till något om 
detta är jag angelägen om att bli kontak-
tad, så vi kan ta fast dessa ”konstnärer”.

Avslutningsvis kan jag meddela att som-
marperioden flutit på utan några större 
incidenter.

Hälsningar Håkan. 

MUSIKCAFÉ

Vackra Hortensior i full blom utanför 
C-huset i slutet av juli

Musikcaféets innehavare Peyman HajizadehFullt ös på livebandet

I vår omedelbara närhet, nämligen i en 
lokal i det vackra Jugendhuset, hörnet 
av Västergatan och Föreningsgatan, som 
tidigare var en samlingspunkt för föräld-
rar och små barn, har i dagarna öppnats 
ett musikcafé. 
Innehavaren heter Peyman Hajizadeh och 
han tog över verksamheten den 1 mars i år.

I den vackra lokalen, som renoverats var-
samt, kan man äta och fika till humana 
priser. Café Panacea, som stället heter, 
har öppet varje dag och musiker och live-
band kommer att framträda regelbundet. 
Ett härligt band underhöll på öppnings-
dagen den 27 augusti. 

www.KorSbArEt.SEglöm inte att kolla vår nya webbsida 
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•	 Onsdagen den 28 september kl. 19 
kommer den, i tidigare nummer 
av tidningen, omnämnda modevis-
ningen för tjejer att äga rum.

•	 Torsdagen den 3 november kl. 19 är det 
tänkt att bli rödvinsprovning. Det är 
som vanligt Henrik och Catarina från 
Munskänkarna som håller i det hela.

•	 Nästa Pubafton blir någon gång i 
mitten av november. Vi byter böcker 
en timma innan Puben öppnar.

•	 Söndagen den 11 december, mellan kl. 
15 och 17, dricker vi tillsammans det 
sedvanliga lussekaffet.

De här aktiviteterna kommer som bruk-
ligt är att annonseras i entréerna.
Premiär för höstens bokbytardagar och 
pubaftnar var det fredagen den 9 sept. 
Mycket folk kom, böckerna väckte 
intresse och kärnankommittén bjöd varje 
besökare på ett glas vin/öl. Uppskattat!

Fredagen den 26 augusti, vid ca kl. 22 
på kvällen, fick Nilssonsberg besök av 
brandkåren. I en lägenhet högst upp på 
gaveln i Stena´s fastighet NB33 tjöt en 
brandvarnare. Lägenhetsinnehavaren var 
inte hemma, så brandmännen tog sig 
upp till balkongen via stege och kunde 
den vägen ta sig in i lägenheten. 
Dessbättre visade det sig vara ett falsk-
larm, kanske beroende på för gammal 
brandvarnare? 
Utryckningen kunde avblåsas. 
Sens moral; byt ut alla brandvarnare 
som är tio år eller äldre.

lItE Av vArjElokalKärnan

b r A N d K Å r S
utryckning

När ni anlitar hantverkare ska dessa inte 
parkera sina bilar på gårdarna. Detta dels 
på grund av olycksrisken för lekande 
barn och dels kan de vara ett hinder för 
utryckningsfordon. Tala med Håkan för 
information om var de ska parkera.
Det har tyvärr inträffat stölder från 
tvättstugorna NB 13. Var noga med att 
stänga dörrarna till tvättstugorna när ni 
tvättar.
Hemsidan kan användas för att sälja 
prylar. Ett badkar, en bokhylla och två bilar 
har sålts via hemsidan. Där finns numera 
också lägenhetsnumren åtkomliga. 

Eva Runström-Carlsson och Irene Sjöberg 
i den nya tvättstugan

Bilder från pubafton den 9 september

o M  d E  N Y A  t v ä t t S t U g o r N A 
i c-husetNågra röster;

I tvättstugan träffar jag på Eva Runström-
Carlsson från C-huset. Hon uppskat-
tar de nya maskinerna men saknar en 
maskin för större tvättgods som exempel-
vis mindre mattor, täcken etc. Mangeln 
är OK för lakan menar hon, men man 
får inget bra resultat om man t.ex. vill 
mangla dukar eller servetter. Torkrum-
men är bra, fast hon saknar möjlighet att 
ställa in temperaturen där. Tvättstugorna 
är svårstädade säger Eva, svårt att komma 

N Y -
P r o d U C E r A d

lägenhet

I våra fastigheter har under senare år 
flera lokaler byggts om till attraktiva 
lägenheter. 
I B-huset, NB 13, hade styrelsen för 
många år sedan sin expedition. När 
denna senare flyttades till Västergatan 9 
gjordes utrymmet om till förråd. 
För några år sedan sades förråden upp, 
råytan såldes och nu under sensommaren 
kunde den färdigställda lägenheten på 
1½ rum, 39 kvm. säljas och föreningen 
har fått en ny medlem.

åt mellan maskinerna, golven blir 
aldrig riktigt rena. Hon har synpunk-
ter på rengöringsredskapen och hon 
saknar en toalett i tvättstugan. 
Irene Sjöberg, C-huset, tycker maski-
nerna är bra och framhåller att de är 
miljöanpassade, men också hon saknar 
en maskin för större tvättgods. Hon är 
förvånad över maskinernas placering, 
det går inte att göra rent ordentligt 

mellan maskin och vägg/list. Städningen 
är hon inte nöjd med, vi medlemmar har 
olika uppfattningar om vad som är ”väl-
städat” säger hon. Bra att det blev tork-
rum, det var välbehövligt. Rengörings-
redskapen bör ses över och varför är det 
utrymmet låst(?) frågar hon. 
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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 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:
Lars Östlund, ordförande Nilssonsberg 24 tel 720 26 62
Staffan Claeson vice ordf Nilssonsberg 23 tel 0706-30 58 81
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:
Johnny Liljegren Nilssonsberg 9 tel 82 82 70
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 

HEMSIDA   www.korsbaret.se

SuNE GuSTAvSSONS 
BIlvERKSTAD Och TvÄTT 
Brunnsgatan 12, 413 12 Gbg 

Tel/Fax: 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

Café & Bar

MONDO
Brunnsgatan 12 • Tel. 031-41 41 23

Måndag-Fredag

Lunch 75.-
inkl. dricka, bröd, kaffe 

Pasta ∙ Sallad ∙ Matpaj
Nachotallrik ∙ Ciabatta (grillad)

Öppettider
sönd-torsd 10-21
fred-lörd 10-22

Välkomna!

Ny r
egi!


