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KÖRSBÄRSBLADET

Gröna påsar
De hushåll som har fått kärl och påsar för
sortering av köks-
avfall får beröm
av styrelsen för
hanteringen av
de gröna påsarna.
Dom hamnar
hela och väl
ihopknutna i
containern, men
papperskassar
med tidnings-
papper skall inte
kastas i sopned-
kasten. Dom
måste läggas i 
tidningscontainern
på gården.Tänk på
att allt som kastas
i sopnedkasten
måste ligga i till-
knutna plastpåsar,
komposterbart i
gröna, och annat i
andra påsar. Om vi
fortsätter att sköta
oss med sopsorte-
ringen slipper vi få
tråkiga sopkärl på
gårdarna och vi 
slipper straffavgift
för att vi inte 
sorterar sopor.

Glada nyheter!
Vid sammanträde den 15 november
klubbade styrelsen budgeten för år
2001. Den innebär att avgifterna
(”hyrorna”) blir oförändrade under
kommande år. 

Nya tider
På grund av låg besöksfrekvens
ändras mottagningstiderna på 
styr-elseexpeditionen fr.-o.m. 1/1
2001. Se faktarutan på sista sidan!

Hissarna
Hissarna i lägenhetsuppgångarna är
nu lika gamla som husen och behöver
byggas om. under år 2001 skall 8
stycken åtgärdas, sedan följer åter-
stoden under de följande två åren. 

Körsbärsgranen

Detta märkliga träd är körsbärs-
granen, som bär frukt varje år i
december. Liksom tidigare år
inbjuds de boende – barn och vuxna
– i BRF Körsbäret till en glögg-
och läskträff i föreningslokalen
Kärnan, Västergatan 9 söndagen
den 10 december klockan 18.00.
Pepparkakor och bullar som till-
tugg kommer att serveras. En trolleri-
föreställning för både små och stora
har ställts i utsikt av Stig Stjärn-
hammar. Styrelsen vill på detta sätt
önska alla föreningens medlemmar
en riktigt God Jul! 

Välkommen till Körsbärets egen hemsida!
http://www.brf-korsbaret-gbg.org/

Detta är adressen till Körsbärets hemsida som kommer att vara tillgäng-
lig från den 1/1 2001. Det går att logga in på adressen redan nu, men
arbetet med att få den helt klar pågår.



Den 19 oktober kallades Körsbärets
medlemmar i Norra Annedals
Garageförening till ett informa-
tionsmöte i Handelshögskolans
Malmstenssal rörande säkerhets-
frågan i garagen samt reparations-
arbetena där. Ett åttiotal (av 250! )
garagehyresgäster hade infunnit
sig. En panel bestående av Magnus
Nordin (Primär) , Björ Blixter från
Polisen, en represen-
tant från vardera
Skandia/if-försäkring-
ar, ArgusVakt AB och
Acta Larmsystem AB
redogjorde för hur vi
skulle kunna få en
säkrare miljö för vår
kära plåtlådor.              

Blixter berättade
att näst efter våld mot
kvinnor och barn är
angrepp på bilar de brott som
upprör mest känslor. De flesta bil-
tillgreppen och skadegörelserna
sker i parkeringshus. Förra året
polisanmäldes 2215 angrepp på
fordon i Linnéstaden och Mast-
hugget, och då skall man veta att
långt ifrån alla blir polisanmälda.
(Polisanmäl alltid tillgrepp och
skadegörelse på bilen!) Tjuven
jobbar tryggare i P-hus än ute på
gatan, han hör när någon kommer
och kan lätt gömma sig. 

Vår strategi måste vara att på
alla sätt göra tjuvens arbetsmiljö
så otrevlig som möjligt.

Vi måste också se till att själva
tömma bilen på allt som kan vara
åtråvärt - innan tjuven gör det.
Lämna ingenting synligt i bilen,
inte ens parkeringspengar eller en
plastpåse med innehåll som kan
verka lockande! T.o.m en kvar-
glömd nallebjörn i bakrutan kan

fresta en inbrottstjuv. Larmade
bilar och bilar med s.k. rattkrycka
är mindre utsatta. En bil med
larm som blir stulen får – åtmins-
tone hos Skandia/if – en självrisk-
reducering med 1000 kronor.
Tjuvarna känner väl till olika bil-
märkens svagheter, man försöker 
t.ex. sällan ge sig på en bil med
elektronisk startspärr och larm,

medan en några år gammal SAAB
däremot är mycket lätt att öppna
med enkla verktyg. Polisen berätta-
de också om ett projekt ”Grann-
samverkan”, som man har dragit
igång i parkeringshus i vårt nära
grannskap. Kommittéer har
utsetts, skyltar har satts upp i
garagen, hyresgästerna engagerar
sig och det verkar fungera bra.        

Enligt vårens enkät var 91 %
positiva till kameraövervakning,
71 % positiva till ökad belysning
och 55 positiva till ständig väktar-
bevakning. Representanten för
ACTA Larmsystem AB redogjorde
för hur en kameraövervakning i
garagen skulle kunna utformas.
Med tre rörliga kameror på varje
plan kan en 24-timmars bevak-
ning uppnås. En vaktperson några
timmar per dygn plus central
inspelning av alla rörelser i garagen
anses fullt tillräckligt. Kamerorna

fångar  inga tjuvar, men deras exi-
stens och skylten BEVAKAT
GARAGE skrämmer bort dom.
De flesta närvarande var positiva
till kameraövervakning. Genom
handuppräckning befanns att
ingen i auditoriet hade något emot
att bli filmad när man gick till
eller från sin bil. Självfallet ökar
garagekostnaden för hyresgästerna

– c:a 50 kr  per
månad och plats tro-
ligtvis. En ljusare
miljö kommer också
att bidra till säkerheten.

Därmed är vi inne
på reparationsarbetena,
som avses starta i
november med början
i besöksgaraget och
därefter fortsätta
enligt utsänt meddel-

ande. Fukt och avgaser från bilarna
har gjort att erosionsskador har
uppstått i betongen och detta
måste åtgärdas innan skadorna blir
för omfattande. Reparationen av
garagen kommer  sannolikt inte
att påverka hyrorna för garage-
platser, pengar finns fonderade för
ändamålet. Garagehyra kommer
inte att debiteras för den tid bilen
måste parkeras på annat håll. För
hyresgäster med alldeles speciella
behov kommer parkering att ord-
nas på nära håll efter hänvändelse
till förvaltaren. 

Detta är ett kort sammandrag
av vad som framkom under mötet,
som inte är beslutande.

Beslut fattas av Garageföre-
ningens styrelse både vad beträffar
ombyggnaden och säkerhets-
åtgärderna.

Vad ska vi göra åt alla bilinbrott?

Kristoffers Fisk!
Kristoffers fiskbil står vid Matcenter. Brunnsgatan, 
onsdagar kl. 14.00-18.00 och lördagar kl.10.00-13.30. Välkomna!



Anslutning till Bredband
Föreningen har nu träffat avtal med TELIA om
bredbandstjänst ASDL. Avtalet innebär i korthet följande:

•treårigt samarbetsavtal mellan TELIA och Körsbäret om 
TELIA Gruppanslutning Bredband.

• inga ekonomiska förpliktelser för Körsbäret, endast skyldighet att
informera de boende.

• ingen  ensamrätt för TELIA

•inom 12 månader skall minst 20 % av lägenheterna, d.v.s. 73 st
ha anslutit sig, annars upphör avtalet.

•anslutning av lägenhet sker genom avtal mellan TELIA och varje
boende enskilt

•kostnad för den enskilde: engångsavgift 975:-, månadsavgift 200:- + kabel.

Så snart vi har erhållit informationsmaterial från TELIA kommer detta att
distribueras till samtliga hushåll.



körsbärsbladet

FAKTARUTA ÅR 2000-2001. 
Bostadsrättsföreningen Körsbäret 19-21
Expedition:
Västergatan 9, 411 43 Göteborg, tel 41 24 12 
Expeditions- och besökstid måndagar 19.00 - 19.30.
(Fr.o.m. 1/1  2001 helgfria måndagar kl 19.00 - 19.30).
Övrig tid telefonsvarare.

Fastighetsskötare:
Henning Larsen, tel  41 78 67 
expeditions- och besökstid måndag - torsdag  09.00 -
09.30samt måndag 17.00 - 18.00, övrig tid telefon-
svarare. Akuta skador fredagar anmäles till Primär,
tel 709 10 50

Fastighetsförvaltare:
Primär Fastighetsförvaltning AB, Beatrice Lesslies
Gata 10, 421 31, V. Frölunda
Kontaktman Magnus Nordin, 
tel vx  031-709 10 00, fax 031-709 10 40
Öppettid vardagar 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Teknik.: direkt 709 10 12, mobil 0708-20 42 37
Ekonomi: 709 10 00
Magnus Nordin träffas onsdagar 09.00 - 0930 
på fastighetsexpeditionen

Styrelse:
Ordförande, Kersti Dyrssen, Nilssonsberg 22, 
41 81 46 (säkrast onsd. 19.00- 19.30)
Vice ordf., Monica Drakberger, Nilssonsb.5, 82 02 38
Sekreterare, Charlotte Bouveng Nilssonsb. 13, 41 74 36
Intendent, Lorens Weibull, Nilssonsb. 17, 41 30 41
Kassör, Sven Jellbo, Nilssonsb. 24, 41 03 83

Suppleanter:
Bengt-Olof Bengtsson, Nilssonsb. 1, 82 37 00
Lars Ekström, Nilssonsb. 16, 82 93 82
Marianne Wiberg, Nilssonsb. 22, 41 37 17

Redaktör för Körsbärsbladet:
Sven Hjelmström, Nilssonsb. 19, 41 41 99

Framför egen dörr
Det är roligt att renovera sin lägenhet och få ett fräscht kök eller badrum,
eller hur? Men, då blir det en massa skräp över som måste bort. Vanligen
tar hantverkarna med sig avfallet, men det händer att en del blir liggande i
svalen utanför dörren, flera dagar ibland. Tänk på dina grannar som måste

passera skräphögarna, sopa rent framför egen dörr! Städpersonalen är inte
särskilt förtjust i saker som ligger utanför lägenhetsdörrarna, inte heller

dörrmattor. Ring också gärna på hos dina grannar och tala om att du har
renovering på gång och att det blir borrande i väggar och annat oväsen

under  vissa tider. Ha en bra renovering och en GOD GRANN-
SÄMJA!! Inte heller garaget är en bra plats att kasta skräp, där

finns papperskorgar uppsatta, hälsar Henning.

Välkommen till er 
skönhetssalong på

Västergatan 7
Fina fötter – Lena

Tel. 82 76 33

Eyja´s salong – Eyja
Tel. 82 76 30

Friskvårdsterapeut – Karin
Tel. 0708-34 69 46

Gültens Hudvård – Ayten
Tel. 52 87 63

God Jul
önskar 

vi alla på 
Körsbäret!

Sälja snart?
Ring eller besök

din mäklare i området. 
Vi har alltid köpare!

Låga arvoden.
Flyttstädning ingår.

MÄKLARE SEDAN 1975


