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av revisionsberättelse beviljades styrel-
sen ansvarsfrihet. Stämman beslutade 
att styrelsearvodet för kommande år 
ska vara 4 gånger inkomstbasbeloppet, 
totalt 178.000 kronor, att fördela mellan 
styrelseledamöterna.
Valberedningen presenterade sedan sitt 
förslag till styrelse. 
De 3 ledamöter vars mandattid gått ut, 
Bengt-Olof Bengtsson, Roger Hansson 
och Sven Jellbo, omvaldes för ytterligare 
2 år. Av suppleanterna omvaldes Gustav 
Abrahamsson medan Marianne Wiberg 
avgick och ersattes av Staffan Claesson 
(se sista sidan). Även suppleanterna 
valdes för 2 år. Revisorer och valbered-
ning omvaldes. (En fullständig förteck-
ning över styrelsen finns som vanligt i 
inforutan på sista  sidan).
Det fanns inga motioner från medlem-
marna inlämnade till årsstämman. 
Däremot hade styrelsen hänskjutit en 
fråga till stämman för beslut. Det hand-
lade om att en medlem fått köpa 3 kva-
dratmeter trapphusyta utanför sin lägen-
het för att bygga ut sitt badrum. 
Föreningen fick inga extrakostnader för 
detta och stämman godkände åtgärden.
Efter avslutade årsmötesförhandlingar 
följde som vanligt en frågestund, där 
medlemmarna kunde ta upp frågor av 
allmänt intresse för de boende. 
Protokoll från mötet finns att beställa av 
Magnus Nordin.            forts sid 2

Årsstämman 2006
Brf Körsbäret 19-21 höll sin ordinarie 
årsstämma på Handelshögskolan den 25 
april med 51 medlemmar närvarande.
Enligt traditionen var det Göran Eriks-
son som höll i ordförandeklubban under 
årsmötesförhandlingarna.
Föreningens ordförande Kersti Dyrssen 
redogjorde för och lämnade kommenta-
rer till styrelsens årsredovisning. 
Det framkom bland annat att inga 
stora underhållsarbeten eller reparatio-
ner gjorts under 2005. Kostnaderna 
för underhållsarbetena uppgick till ca 
950.000 kronor, och det handlade om 
löpande underhåll för hissar, balkonger 
byte av trädgårdsentreprenör med mera.  
Det rapporterades även att två lokaler 
gjorts om till  bostadsrättslägenheter och 
sålts med byggtillstånd för renovering. 
Nettotillskottet för detta blir ca 1 milj. 
kronor för föreningen. (Magnus Nordin 
påpekade att det numera inte handlar 
om ”kontorisering” i innerstaden, utan 
om ”bostadisering”).
Av årsredovisningen framgick också att pla-
nerade underhållsarbeten för 2006 bland 
annat är översyn av belysning i trapphus, 
byte av undertaksplattor i vissa utrymmen, 
projektering av övernattningslägenheter, 
förbättring av markyta vid Västergatan 5 
samt genomgång av samtliga källarförråd.
Efter denna redogörelse samt uppläsning 
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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.

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

 Välkomna till:
Västergatan 7 i Annedal

Tel. Eyja´s 
031-82 76 30

Tel. Björn 
031-709 77 90

Eyja´s Salong Fina Fötter
och massör Björn 

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

Garageportar
Ibland hamnar man efter en bil som 
hunnit börja köra in i garageporten och 
det är frestande att ”hänga på” om man 
själv inte hunnit få fram nyckeln. Men 
var försiktig! En del bilägare har fått 
skador på bilen, då porten börjat gå igen. 
Utifrån finns ingen signalslinga som gör 
att porten automatiskt går tillbaka, om 
man börjat köra in. Kör därför bara 
om det lyser grönt. Och observera, på 
”tjuvtid” - dvs mellan kl. 21.00 och 7.00 
går porten inte heller automatiskt upp 
inifrån. Å andra sidan, påpekar Håkan, 
så har det varit färre inbrott på senaste 
tiden, så man bedömer att det nya pas-
sagesystemet fungerar bra.

Elreparationer – 
säkerhetspaket
Nyligen fick alla boende på Nilssonsberg 
1-26 ett erbjudande i brevlådan, om olika 
åtgärder för att höja säkerheten i lägen-
heterna och förebygga skador. Översyn 
av proppskåp och kontroll av den s k 
nollskruven bekostas av föreningen och 
alla boende kommer efter hand att kon-
taktas av HTE för denna åtgärd.
Övriga åtgärder, som rekommenderas 
av föreningen, men som vi får bekosta 
själva, är t ex larm i diskbänkskåpet, 
brandvarnare, jordfelsbrytare och jor-
dade uttag.
Om vi vill utnyttja detta erbjudande 
ombeds vi snarast lämna in beställ-
ningen på bifogad talong till fastighets-
expeditionen. 

Ansvarig utgivare
Från och med detta nummer 
finns det en ansvarig utgi-
vare för Körsbärsbladet. På 
detta sätt slipper föreningen 
att betala moms till tryckeriet. 
Styrelsens vice ordförande, 
Bengt-Olof Bengtsson, är 
tills vidare ansvarig utgivare. 
För Körsbärsbladet innebär 
det i nuläget ingen skillnad 
mot tidigare.

Syrenerna blommar för fullt, och det doftar underbart! 
Precis lagom till Mors Dag

Staffan Claesson 
- nyvald suppleant i Körs-
bärets styrelse. Staffan 
arbetar som projektledare i 
ett kommunalt fastighets-
bolag och hans kunskaper 
kan nog komma väl till 
pass i Körsbärets styrelse.
Vi andra i styrelsen säger
Välkommen!



KÖRSBÄRSBLADET KÖRSBÄRSBLADET

Ingen mer förtätning på berget!
Sven Jellbo informerade om ett förslag 
från ägaren till grannfastigheten vid 
Västergatan 27-- att få bygga ytterligare 
ett hus på gården, ovanpå ett befintligt 
garage. Huset skulle bli 2 - 4 våningar 
högt och det skulle försämra utsikten 
betydligt för många boende. Dessutom 
innebär det att man mister ett grönom-
råde. Sven Jellbo poängterade det olämp-
liga i att fortsätta förtätningen av den 
här delen av Linnéstaden. Stämman var 
helt enig om att ge styrelsen i uppdrag 
att protestera mot dessa byggplaner.

Det borras för mycket!
En deltagare på stämman ansåg att triv-
selreglerna borde revideras, då ”störning-
arna” har ökat, folk borrar och spikar både 
vardag och söndag och även på kvällarna. 
Kersti Dyrssen genmälde att man får 
räkna med att det blir renoveringar varje 
gång en lägenhet byter ägare, och omsätt-
ningen har ju varit stor på sistone. De 
flesta vet dock att man inte får borra efter 
kl. 22, men att införa söndagsförbud låter 
sig inte göras. Man kom dock fram till att 
vi alla måste hjälpas åt att informera gran-
nar om vi ska renovera, ha stor fest eller 
annat som kan innebära störande oljud.

Fördelning garageplatser
Den nya regeln att garageplats numera 
kan följa med lägenheten när man säljer, 
är orättvis för dem som stått i kö länge 
för att få en ”bättre” belägen garageplats, 
och man är nu orolig för att det aldrig 
kommer att bli möjligt att komma när-
mare sin lägenhet för dem som bor kvar.
Magnus Nordin bekräftade att köpare 
av lägenhet har förstahandsrätt att hyra 
den garageplats som säljaren lämnar. 
När det nu finns överskott på platser, är 
det mindre administration förenat med 
att låta garageplats följa lägenhet, än att 
folk ska stå i kö länge och kanske byta 
flera gånger för att komma närmare sin 
bostad. Så småningom ska man kunna 
komma fram till en bättre fördelning av 
platserna än vad man hittills haft. Kersti 
Dyrssen påpekade att ”det är inte rätt-
vist på Nilssonsberg”.  Somliga kan ta 
hissen direkt till garaget, medan andra, t 
ex boende i nr 1 och 2, alltid måste gå ut 
på gården och gå in annan uppgång för 
att ta hissen och komma till garaget! Vi 
får vara nöjda ändå. 

Övernattningslägenheter
Styrelsen har den senaste tiden diskute-
rat möjligheterna för att iordningställa 
en övernattningslägenhet, som med-
lemmarna ska kunna hyra för tillfälliga 
gäster. Tills vidare ska man använda ett 
litet utrymme i B-huset med pentry och 
4 sängplatser, (dock utan fönster). Om 
det utfaller väl, och intresse finns, kan 
man senare inreda en större lägenhet för 
ändamålet. Fastighetsskötaren kommer 
att hålla i bokningen.

Påminnelse om motionstidens utgång
En föreningsmedlem framförde att 
man borde påminna i god tid om att 
motionstiden till årsstämman går ut 
den 31 januari. Svaret blev, att motio-
ner kan lämnas in när som helst under 
året och att de ska innehålla ett yrkande 
med förslag till åtgärd. Således, fram till 
den 1 februari 2007 har vi tid på oss att 
motionera till nästa års stämma. Men 
motioner inkomna efter det, hänskjuts 
till 2008 års stämma. 

Och så en del favoriter i repris…..
Inbyggnad av balkonger - de s k pensio-
närskuvöserna, kom upp igen.
Svar: Förra årets intresseförfrågan visade 
att 80% av de boende inte är intresserade 
av en inglasning. Fortfarande gäller, att 
man kan ansöka om bygglov för inglasning 
om samtliga i en lodrät rad vill ha det så. 
Börja med att tala med grannarna över 
och under alltså.
Utsidan mot Ö. Husargatan – blir det 
snyggt där någon gång?
Svar: Belysning är inköpt och kommer att 
sättas upp både där och på Brunnsgatan 
utanför Röda Korset, inom kort.
Balkonggolv - ska åtgärdas i vår, där man 
fått sina reklamationer godkända.

Apropå borrning - 
en liten varning!

I samband med renovering av badrum, 
är det flera som råkat borra lite för djupt 
till brunnen och därvid förstört underlig-
gande tak. Håkan påpekar att det bara är 
20 cm ner till grannens tak, och brunnen 
är 18 cm djup. Således har man bara 2 
cm marginal, innan man är nere i under-
liggande badrum. Man blir naturligtvis 
ersättningsskyldig för detta, och det kan 
överhuvudtaget synas lite onödigt.

Kärnankommittén
arbetar flitigt för att främja gemenska-
pen i brf Körsbäret. Pub-kvällarna får ju 
numera ses som en tradition, en mycket 
uppskattad sådan, där ålder eller civil-
stånd inte spelar någon roll.
Nu har det dessutom införskaffats en 
storbilds-TV till Kärnanlokalen. 
Tanken är att man ska anordna tema-
kvällar, då folk kan samlas för att titta på 
TV tillsammans. Fotbolls-VM i sommar 
är exempel på ett sådant tillfälle, likaså 
friidrotts-EM, men även andra TV-sänd-
ningar som schlagerfestivaler och dylikt 
ska kunna avnjutas här. 
Kärnankommittén ansvarar för abonne-
manget på olika kanaler, som vi kanske 
inte alla har. Kommittén kommer ut 
med information efterhand som det blir 
aktuellt, och det ska inte kosta något, 
förutom att det ibland kanske kan ser-
veras till exempel pyttipanna med öl till 
självkostnadspris. 

Ingen har väl undgått att se den murade 
grill som har placerats vid rondellen 
intill B-husets gavel. Grillen har skänkts 
av Fastighets AB Novo (Håkan), som 
är huvudsponsor, byggföretaget RGG 
(Roger Hansson) samt Fastighetsforum.
Här är det meningen att Kärnankom-
mittén ska ordna grillkvällar, där det 
bjuds på korv med bröd och tillbehör, 
men man ska även kunna ta med egen 
mat att grilla om man vill. Dricka får 
man också själv ta med. Särskild infor-
mation kommer även om detta. 
Därutöver ska man kunna boka grillen 
för egna grillkvällar och förutsättningen 
är naturligtvis att man är ”grillvan” och 
följer de säkerhetsföreskrifter som gäller. 
Vi ser fram emot första gemensamma 
grillpartyt, men vädret kan ju ibland 
sätta käppar i hjulet för oss, förstås.

Golftävling
Körsbärsmästerskapen i golf kommer snart 
att äga rum för andra året i följd. Förra 
årets andrapristagare, Jan Söderström, är 
årets arrangör och tävlingsledare.
Mästerskapen går detta år på Lärjedalens 
golfklubb och går av stapeln lördagen 
den 30 september kl. 9.00. Efter täv-
lingen blir det middag med prisutdel-
ning i Kärnan-lokalen, och förra årets 
deltagare kan försäkra att det var mycket 
trevligt. Anmälningsblanketter kommer 
att finnas för avhämtning på fastighets-
expeditionen, och närmare besked om 
detta kommer att anslås i trapphusen.
Förresten, bara en värmlänning kan stava 
peg med tre ö – ”gölfböllshöllare”….J

Flaggmästare
Några boende reagerade på att man inte 
har flaggat på berget den senaste tiden.
Visst, har man en flaggstång ska man 
naturligtvis flagga på allmänna flaggdagar.
I förra numret av Körsbärsbladet efter-
söktes en ny flaggmästare, att efterträda 
Per Carlberg, som i många år ideellt 
skött sysslan. Inte en enda har hört av sig 
och visat något intresse och det hjälpte 
inte heller att man satte upp ett anslag 
på dörren till fastighetsexpeditionen. 
Flaggstången inskaffades för snart 15 år 
sedan och då fanns det gott om eldsjälar, 
men nu kanske en ny generation måste 
träda fram. Vi har 16 allmänna flaggda-
gar om året och naturligtvis innebär det 
en viss bundenhet att vara tillgänglig alla 
stora helger och dessutom på sommaren 
när folk vill vara på landet.
Om någon mot skälig ersättning är villig 
att ta på sig uppgiften att hissa och hala 
flaggan, tala om det för Håkan på fastig-
hetsexpeditionen. Kanske flera kan dela 
på uppgiften?

Pub-kväll 31 Mars
Nya besökande till Pub-kvällarna efter-
lystes i förra numret av Körsbärsbladet 
och några som hörsammat detta var Kate 
och Erling Ekström samt Carin Alten-
berg som tog 
med sig vänin-
nan Christina.

Hållplats Brunnsgatan (Kap. 1)
I april påbörjades en stor förändring i korsningen Brunnsgatan – Västergatan.
Spårvagnshållplatsen hade länge varit ett bekymmer för Spårvägen. Marken hade 
satt sig, stolpar hade börjat luta, väntkurerna blev skeva och gångbanorna blev till 
vattendrag vid regn. Jag har bott på Nilssonberg i 26 år och har sett hur marken rört 
på sig i det här området. Gräsmattorna intill hållplatsen har varje år fått stora gropar, 
som Parkavdelningen har fyllt igen och besått med nytt gräs.
För att finna en förklaring till varför marken är så orolig just här, får man gå tillbaka 
i tiden då den gamla Annedalsbebyggelsen revs. Alla de gamla tegelhusen revs för 
det nya Annedal, och Brunnsgatan utvidgades till den nuvarande bredden (bara ett 
hus, det nuvarande Annedalspojkarnas hus, lämnades kvar). Avsikten var att en stor 
led skulle dras rakt igenom berget upp till Landala, man började t o m spränga för 
tunneln. Förmodligen tog pengarna slut, för tunnelarbetet stoppades, det blev ett 
bergrum som Elverket disponerar i berget. Men, när man rev husen lät man riv-
ningsmassorna fylla ut groparna, och det blev att ganska poröst material som fyllde 
ut källare och andra hålrum. Ovanpå detta lades spårvägen och hållplatsen. Under 
årens lopp sjunker de översta lagren ner i de djupare, och så gungar lyktstolpar och 
trafikskyltar hit och dit.
Nu avser GS att rusta upp många hållplatser och göra dem handikappvänliga, och 
då passar det bra att gör något radikalt med hållplatsen Brunnsgatan. Ett par hundra 
meter räls var utsliten här, så man passade på att göra rälsbyte när man ändå grävde 
upp underlaget. Just vid hållplatsen grävde man ut drygt en meter och lade igen 
med makadam på glasfibermatta. Detta stoppar jordförflyttningar i vertikalled. På 
makadamlagret lade man ut rälsen på träslipers. Trä ger tystare gång åt spårvagnarna 
än betongslipers som SJ använder, träet ger också en viss fjädring.
Under mina promenader i grannskapet har jag blivit mycket imponerad av den stora 
precision som allt arbete utförs med. Material och maskiner kommer på plats i exakt 
rätt tid, ingen står och väntar på att en grävskopa ska flyttas, gruslass och räls läggs av 
just där dom ska vara. Logistik kallas väl den process som gör att allt fungerar ”just in 
time”. En finurlig maskin avverkade ett antal träd vid Brunnsgatan och längs spåret 
i Västergatan, hur enkelt som helst. Det är meningen att gångbanorna ska förbättras 
och öka framkomligheten för alla sorters trafikanter i vår nya knutpunkt.
I kap. 2 kommer jag att ta upp ”hur det blev”, och det får bli i nästa nummer av 
Körsbärsbladet.

Sven Hjelmström

Gnällrutan
Rökare skärp er!

Fimpar utanför entrédörrar och ned-
anför balkonger är en rätt vanlig syn, 
sedan man blev restriktivare med rök-
ning inomhus. Det är ett irriterande 
oskick och särskilt illa lär det vara utan-
för entréerna 6 och 7 där man också satt 
upp anslag i trapphuset och vädjat om 
bättring. Håkan håller efter så gott han 
kan. Förra veckan sopade han upp ca 
100 fimpar utanför Citymail och man 
misstänker att de kom någonstans från 
balkongerna ovanför. 
Men det gäller även andra entréer. Man 
släpper fimpen och trampar på den 
innan man går in. Det är inte bra och 
det ser trist ut. Dessutom kan det vara 
förödande om något litet barn får tag på 
en fimp och stoppar i munnen. 

De flesta vet ju hur nyfikna småbarn är 
på allt som ligger på marken, och fimpar 
är så onödigt.

Låt oss hjälpas åt att upplysa även våra 
besökare om att vi vill ha det snyggt och 
”fimpfritt” på gården. Vid ingången till 
nr 1 har någon föredömligt ställt en fin 
zinkbytta med sand, och därefter har det 
blivit mycket bättre där.

Mera gnäll…
De utrymmen där det står Barnvagns-
rum är till för barnvagnar, och där det 
står Cykelrum ska det vara cyklar, inte 
gamla spisar kylskåp m m. 

I trappuppgångarna får man däremot inte 
förvara varken cyklar eller barnvagnar, av 
brandsäkerhetsskäl.

Personal från Ada Trädgård i full gång 
med att göra fint på vår gård. De hade 
några svettiga dagar i början av maj när 
de rensade rabatterna.

Besök gärna vår hemsida: 
www.korsbaret.se


