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Sopor, sopor och åter sopor…
Allt fler slänger ”storsopor” i vårt välordnade soprum i Annedalsgaraget. 
Men det som slängs hör inte alltid hemma där. Meningen är att vi ska slänga 
glasflaskor, kartonger, batterier, trasig elektronik och annat brännbart som 
får plats i en liten container. Men skrymmande avfall, som stoppade möbler, 
järnsängar, kylskåp och spisar är sådant som fastighetsskötarna allt oftare får 
ta hand om och köra till ”tippen”, när de boende egentligen borde göra detta 
själva.Därför vill vi informera om att det finns en utmärkt återvinningscen-
tral i Högsbo på lagom bilavstånd från Nilssonsberg. Här får alla boende 
i Göteborg gör sex avgiftsfria besök per år. Det är öppet alla 
dagar, vardagar kl.7-19 (fred. till kl.17), lördagar 9-15 och sön-
dagar10-15. 
Den som vill veta mera kan gå in på nätet www.renova.se
Visste ni att alla sopor vi slänger i sopnedkastet vägs och faktu-
reras på respektive fastighet. Och soptömningen är ett ganska 
dyrt kapitel, mer än en krona per kilo kostar det. Vi kan alltså 
spara pengar för föreningen, genom att inte slänga glasflaskor 
o.dyl som väger mycket. Det finns ju containers för sådant i 
återvinningsrummet. Av arbetsmiljöskäl ska vi inte heller slänga 
glas som går sönder eller andra vassa saker i sopnedkastet.

Månadsavgifter
Körsbärets styrelse har beslutat att höja 
månadsavgiften för parkeringsplatser i gara-
get plan 2-5 med 100 kr, till 725 kr/månad. 
från 1 januari 2007.
Däremot blir avgifterna för lägenheterna 
oförändrade. Den slopade schablonskat-
ten för bostadsrättsföreningar berör inte vår 
förening. Och eftersom det slutliga beskedet 
beträffande förändrad fastighetsskatt ännu 
inte har kommit, så blir det alltså samma 
månadsavgifter för bostadsrätterna under 
2007 som tidigare.

Känner ni konstnären?
Denna skulptur i koppar är belägen i den s 
k rondellen, jämte B-huset, där vi numera 
också har en utegrill. 
Men – frågan är vem som har gjort konstver-
ket? Vi försöker hitta någon som vet svaret. 

Om någon läsare av Körsbärsbladet 
känner till konstnärens namn kan ni 
väl kontakta bladets redaktör. 
(tel.nr finns på sista sidan).

MONDO
kök, bar & glassbar

Lejonet & Björnen
Tel. 031-41 41 23

Öppettider: 11-22

Lunch 11-16 Dagens rätt

Välkomna!
Jul-och nyårstårtorna har kommit.

Beställ i god tid!
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Vi erbjuder exklusiv hårvård 
som passar alla åldrar. Hos 

massör Björn kan du unna dig 
en avkopplande och rogivande 
stund. Och som avslutning kan 
man njuta av en stunds fotvård 

hos fotterapeut Eyja.
 Välkomna till:

Västergatan 7 i Annedal
Tel. Eyja´s 

031-82 76 30
Tel. Björn 

031-709 77 90

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

erfarenhet i yrket 
erbjuder följande priser:

 Dam/herrklippning 180-230:-
 Färg, toning fr. 350:-
 Slingor  fr. 300:-
 Tvätt & fön fr. 180:-

10% rabatt för studenter & pensionärer
 på klippning, färg, slingor 

och permanent.

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

Eyja´s Salong Fina Fötter
och massör Björn 

Hos Eyjas Salong och Fina Fötter blir 
du väl omhänder-tagen 
av Eyja och Gudbjörg.

SUNE GUSTAVSSONS 
BILVERKSTAD OCH TVÄTT 
Brunnsgatan 12, 413 12 Gbg, 

Tel/Fax: 82 33 70, 
Mobiltel: 0708-50 34 93

OBS! 
Öppet hus den

13 dec. kl. 15.00 

Nu är vi åter inne i månaden december då 
ljusen flödar i fönstren, och inomhus myser 
vi med levande ljus inför julförberedelserna. 
Glöm bara inte att blåsa ut ljusen innan ni 
går hemifrån, det är lätt gjort….
Glöm inte heller glöggpartyt i Kärnan sön-
dagen den 17 december kl. 15-18. Även i år 
utlovas fiskdamm för barnen.
Dessutom inbjuder Röda korset till öppet 
hus på luciadagen onsdagen den 13 decem-
ber från kl. 1500. Anslag med mer informa-
tion har utlovats, så håll utkik efter det.
Ta en paus från julstressen hemma och 
kom och umgås med grannarna när tillfälle 
bjuds!



Första PUB-kvällen 2007 
blir fredagen den 26 januari 
från kl. 18.

Ledig lokal
Före detta Fastighetsforums 

kontor på Västergatan 9, blir 
ledig från och med 1 februari 

2 0 0 7 . Lokalen är 86 kvm, och den 
verksamhet som får bedrivas är kontors-
verksamhet, vardagar kl. 8.00-19.00. 
Lokalen hyrs ut utan besittningsrätt.
Intresseanmälan lämnas till:
magnus.nordin@primar.se senast den 
15/12 2006.
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Körsbärsmästerskapen i golf 
Leif Johansson gjorde det igen, han vann 
Körsbärsmästerskapet på Lerjedalens 
golfbana den 30 sept. och fick därmed 
sin andra inteckning i vandringspriset. 
Tävlingen gick i form av slaggolf, d v s 
man räknar antalet slag efter 18 hål, och 
drar sedan ifrån sin handicap. Leif vann 
med 71 nettoslag före Jan Söderström, 
som hade 73 nettoslag Trea blev Barbro 
Svalander också med 73 slag, men med 
högre handicap. Känner ni igen namnen? 
Jovisst, de placerade sig likadant förra 
året. Var finns alla ni andra? En som var 
med för första gången var Marta Fjäl-
ling, som fick tävlingens uppmuntrings-
pris. I alla fall var stämningen god vid 
festmiddagen, näs Körsbärsbladet fick 
en intervju med segraren. I golfguiden 
beskrivs banan som ”ett öppet landskap 
av seaside-karaktär med raviner och vat-
tendrag”.  Leif, som har spelat på banan 

ett par gånger tidigare i sommar, bedö-
mer den som ”inte särskilt svår, om man 
slår rakt”. Idag var det hård kamp mellan 
Leif och tävlingsledaren, Jan Söderström, 
som efter 9 hål ledde med 4 slag. På sista 
9 satte Leif in extra krut och ökad kon-
centration och lyckades till slut vinna 
med två slags marginal till Jan. Leif, som 
har 11,3 i hcp, har spelat golf i 20 år, 
men även sysslat med andra bollsporter, 
fotboll och hockey. Han åker ofta runt 
till olika banor och spelar, för att prova 
på nya utmaningar. Ja, vem ska kunna 

slå honom nästa år? Ska vi bara låta 
honom ta en 3:e inteckning och kamma 
hem vandringspriset för gott?
Det finns säkert fler golfförmågor och 
tävlingsmänniskor på ”berget”, som 
ännu inte har gett sig till känna. 
Hoppas att Körsbärsmästerskapen kan 
locka ännu fler deltagare nästa år, i år 
blev det bara 11 deltagare.

Besök gärna vår hemsida: www.korsbaret.seBlommande trädgård i september Prylar i museet Interiör från museet

I början av september blev jag kontaktad 
av Bo Johansson, sekreterare i Föreningen 
Annedalspojkar (tidigare Gamla Anne-
dalspojkar), som undrade om jag inte 
kunde skriva lite om deras verksamhet i 
Körsbärsbladet. Jag fick ett par trevliga 
pratstunder med några medlemmar och 
har försökt sammanfatta mina intryck 
här nedan.

Huset
Ett stenkast från Nilssonsberg, bakom 
fotbollsplanen, ligger det röda tegel-
huset, med den gammaldags, välskötta 
trädgården. Huset på Brunnsgatan 14 
byggdes 1902 och är numera ”bevaran-
demärkt”, en mildare form av k-märk-
ning, som innebär att man inte får för-
ändra någonting i exteriören, men har 
frihet att ändra interiören - inom vissa 
gränser. Det gamla tegelhuset disponeras 
sedan 1973 av Föreningen Annedalspoj-
kar, som även sköter om museet i den 
ena delen av huset. 
När föreningen tog över huset var det 
mycket nergånget, faktum är att det 
skulle rivas, efter det att det nya Anne-
dal hade byggts upp. Huset ägs av Göte-
borgs kommun, och under uppbyggna-
den av det nya Annedal hade byggföreta-
get Göta Lejon sitt kontor här. Man kan 
säga att föreningen räddade huset, och 
man har lagt och lägger fortfarande ner 
ett stort arbete på att göra huset ända-
målsenligt och hålla det i gott skick. 
Inte minst trädgården ägnas mycket 
tid och omsorg. Och det märks. Denna 
dag i slutet av september, blommar det 
i buskar och krukor, häckarna är välan-
sade och gräsmattan nyklippt. Karl-Erik 
Bylin, ordförande i föreningen Anne-
dalspojkar, visar mig runt i huset. Karl- 
Erik har varit med i föreningen sedan 
1976, och är mycket engagerad.

Museet
Museet omfattas av hela den ”vänstra” 
uppgången av huset på Brunnsgatan 14.
När man kommer in i rummet på första 
våningen överväldigas man inför åsynen 
av alla dessa gamla prylar, som finns 
uppsatta från golv till tak. Här finns 
gatuskyltarna från det gamla Annedal, 
allehanda hushållsattiraljer från förr, 
köttkvarnar, kaffekvarnar, mjölkspan-
nar från tiden då man köpte mjölk och 
grädde i ”lös vikt”, kakburkar, verktyg, 
skolmössor och mycket annat. Även en 
40-talist kan drabbas av nostalgi i den 
här miljön. Vi går en trappa upp, och 
kommer in i en 2-rumslägenhet, som är 
autentisk från den senaste familjen, som 
bodde där. Här finns vedspisen, utdrags-
soffan, pendylen och på matrumsbordet 
ligger hyreskontraktet, till allmän beskå-
dan. Av det framgår att månadshyran 
år 1926 var 54:50, och det kunde vara 
mycket pengar på den tiden. Ytterli-
gare en trappa upp, på tredje våningen 
finns ett rum och kök, som hyrdes av 
en sömmerska, ensamstående med två 
barn. Symaskinen står framme och en 
mängd fina gamla Stilmönster. Längst in 
i lägenheten ligger garderoben, som vis-
serligen är ganska stor, men utan fönster. 
Den hyrde sömmerskan ut i andra hand, 
till två arbetare som jobbade skift!
Att komma in i här, ger sannerligen en 
tankeställare inför våra dagars behov 
av rymd och komfort. Museet, som är 
öppet på söndagar kl. 13 – 15, är värt 
ett besök!

Föreningen
Föreningen Gamla Annedalspojkar bil-
dades 1947, och fyller alltså 60 nästa 
år. Ganska nyligen strök man epitetet 
”gamla”, för att kunna öppna för flera 
nya medlemmar. Föreningen har i nulä-

get ca 200 medlemmar, varav ca 60 är 
kvinnor. Man tillskapade nämligen en 
”tjej-sektion” 2005, och det har varit 
bra för föreningen. Ett trettital medlem-
mar arbetar aktivt i föreningen, och det 
är mycket jobb med att hålla huset i gott 
skick, att sköta trädgården och att visa 
museet. Man ordnar träffar, studiebesök, 
utflykter, knytkalas, läsecirklar, luciafi-
rande och inte minst gökotta, varje år på 
Kristi Himmelfärds dag. Det finns också 
en orkester, som gärna spelar dixieland-
jazz. Och så spelas det bordtennis, boule 
och dart emellanåt.
Nya medlemmar är välkomna, både män 
och kvinnor. Man behöver inte ha vuxit 
upp i stadsdelen Annedal för att känna 
sig välkommen och inte heller vara 
”gammal”, åldersgränsen neråt är 30 år. 
Det viktiga är att man har ett intresse för 
föreningens verksamhet och vill bidra till 
att skapa gemenskap och trivsel. Avgif-
ten är 150 kronor per år. 
Ring 031 - 711 49 25 eller 0736 – 562494 
om Du är intresserad av att komma 
med.

Besök hos Annedalspojkar 
- med flicksektion

Ordf. Karl-Erik Bylin & 
Eva Rinell från flicksektionen

Trivsamt värre i Kärnan vid 
höstens första PUB-kväll
Efter en ny lång härlig sommar, var det 
den 13 oktober åter dags för PUB-kväll 
i Kärnan. Folk strömmade till hela kväl-
len och den här gången kan man verk-
ligen tala om publikrekord. Det vanliga 
”järngänget” fanns naturligtvis på plats, 
med bartendern Roger Hansson i cen-
trum, men en hel del nya ansikten spa-
nades också in.
Kalle Thorén, 
den store enter-
tainern, läste en 
dikt om den nya 
regeringen, och 
lovade eventuellt 
att ge ut en dikt-
bok.

Tematräff hos Röda Korset 
Efter den lyckade satsningen med när-
polisen, ordnade Röda Korsets Anne-
dalskrets på nytt en tematräff den 26 
oktober, framför allt för seniorerna i 
området – den här gången med titeln 
”Ett tryggare Göteborg”.
Svea Gustavsson, styrelseledamot i Anne-
dalskretsen och boende på Nilssonberg, 
hade arrangerat träffen. Ett stort antal 
intresserade hade samlats till träffen, 
som inleddes med filmvisning: ”Stad i 
våra hjärtan – Göteborg - en resa i tiden 
1911-1947”. 
Filmen är ett historiskt dokument, som 
bl.a. visar alla de gamla hus som revs 
under 60- och 70-talet i stadsdelarna 
Annedal, Haga, Landala, Masthugget, 
Olskroken och östra Nordstan. En del 
av dem var mycket vackra trähus, som 
kanske kunde ha räddats, om man börjat 

u n d e r h å l l a 
dem i tid. Det 
revs 35.000 
b o s t a d s h u s 
i Göteborg 
under 30 år, 
från 60-talet 
och framåt. 
Så många hus 
har inte rivits 

i någon annan stad i Europa. Europar-
ekord i rivning alltså!
Det visades också bilder på de nybyggda 
husen i Annedal från 70-talet och man 
måste erkänna att stadsdelen har blivit 
grönare och mera trivsam under de år 
som gått sedan dess. 
Andra delen av tematräffen handlade 
om tryggheten för de äldre i dagens sam-
hälle, F. överläkaren Gunilla Landergren 
från arbetsgruppen ”Äldre och trygghet” 
var inbjuden för att berätta om det mate-
rial som gruppen utarbetat, och samtliga 
besökande fick med sig en mapp med 
materialet hem, för att läsa i lugn och 
ro. Det handlar bl a om trygghetsvand-
ringar, hur man undviker fallskador, hur 
man bäst försvarar plånboken och tips 
för en trevligare och tryggare miljö.
I mappen finns även en lista över viktiga 
telefonnummer, som polisen, sjukvårds-
upplysningen, Tidpunkten, Konsument 
Göteborg och många flera. Den listan 
kunde faktiskt vara bra att ha även för 
dem som inte är ”äldre”! Mappen kan 
beställas (eller hämtas) kostnadsfritt, tel. 
61 10 00 (Gbgs stads växel)
Filmvisningen tog ganska lång tid, så 
man beslöt att ha en uppföljning av 
tematräffen ett par veckor senare, för 
att diskutera trygghetsfrågarna lite mera 
ingående. Ett femtontal personer mötte 

Pristagarna var glada, förstås!

Får jag behålla den?

Bo Unenge från anrika Göteborgs golfklubb 
i Hovås tackade arrangör och tävlingsledare. 
Vem ställer upp nästa år, tro?

upp den 9 november, då dr. Gunilla 
Landergren på nytt var på plats och 
gick igenom materialet lite mera nog-
grant. Hon framhöll att många äldre 
oroar sig för ”fel saker”. När det gäller 
fallolyckor till exempel så sker 90% av 
dem i hemmet. Gunilla berättade om 
vad ”trygghetsvandringar” innebär, en 
metod som kan bidra till att man får en 
säkrare och tryggare närmiljö.
Och vad gäller rädslan för att bli bestulen 
eller rånad uttryckte Gunilla sig så här: 
Det är inte värt ett benbrott att skydda 
väskan eller plånboken. Släpp allt istället 
för att riskera att falla!

Svea Gustavsson arrangör av träffarna

Kalle & Gerd försöker överträffa varandra i 
att berätta ekivoka historier.


