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ATT BO PÅ NILSSONSBERG

Saxat ur Gamla Annedals Pojkar 1982
Nilssonsberg låg som en enklav i stan, centralt men ändå avskilt. Ingen störande bilism eller trafik. De få hästkrafter som 
bilarna då hade räckte knappast till att forcera backen med. Allt fick bäras upp för "lia" som backen kallades. 54 -meter över 
havet till toppen, nu nersprängt till 9 meters höjd för åtskilliga miljoner kronor eller knappast lika många miljoner i år som 
det tog för att bilda berget. En sådan stabil grund gör inte upphov till några sättningssprickor eller andra för hyresvärdarna 
okalkylerade överraskningar.

Omkring 1920 var hyran 16 kronor i månaden för ett rum och kök, med 
dass på gården och utsikten och den friska luften var både skatt- och hy-
resfri. 1942 var hyran uppe i 52 kronor - ingen förändring på standarden, 
inga reparationer, ingen husmålning utanför. 
Åren som följde blev det starkt förslummat och försummat. Apropå 
"lia"så sandades aldrig backen någon gång, glatt och trevligt var det 
många vintrar, trots att kommunalskatten inbetalades i tid. Inte bara folk 
hade det svårt att ta sig ner även fä hade det besvärligt, särskilt renhåll-
ningshästarna. Kärran som fraktade ner avfallet var av en särskild kon-
struktion, med vanliga skaklar för hästen och korta dito för gubbarna att 
hänga fast vid och trycka ned för att hjälpa den välbroddade hästen att 
bromsa. 
En gång kasade både häst och gubbar ner för slänten, hästen klarade sig 
men kärran dök in i finrummet på Klockaregatan 5, de va ingen grann 
tavla de, rummet låg i höjd med gatunivån, som var terrasserad.Vi som 
växte upp på berget levde ett ganska så fritt liv, vi hade kanin- och duvslag 

och gjorde grottor och gömställe av bräder och grästovor utan byggnadsnämndsförordningar. Det fanns en dansplan utsprängd 
i toppen på berget, där varje år en påskfyr tändes och till majstången gicks det ut med penningteckningslistor till blommor och 
grönt för inköp på Skanstorget. Från bergstoppen kunde vi på påskafton räkna till ett 40-tal eldar runt staden. F. H-n.

Annedalshuset bara ett stenkast från Nilssonsberg

Som ni säkert vet så har vi det vackra Annedalshuset bara ett stenkast från Nilssonsberg på Brunnsgatan 14. I 1800-talshuset 
har sedan många år Föreningen Annedalspojkar och –flickor lägenhetsmuseum och föreningslokal. Nu kommer huset och 
trädgården att öppnas för fler. Det kommer att fyllas med meningsfulla aktiviteter för boende i närheten och genom det kan 
den värdefulla miljön i Annedal utvecklas. Detta skall stärka Annedal som en levande och inkluderande stadsdel.
Föreningen behöver fler medlemmar och för endast 200 kr/år får du tillgång till:
• En härlig trädgård för att njuta av en lugn plats utan stress.
• Du kan ta med dina vänner för en fika.
• Lokalt lägenhetsmuseum med interiör från tidigt 1900-tal.
• Om du har ”gröna fingrar” kan trädgården bli ditt alternativ.
• Lokal med verktyg och reparationsytor för händiga personer.
• Samlingslokal för gemensamma möten, om du vill vara aktiv.

Huset och tomten hyrs av Fastighetsbolaget HIGAB som gärna ser att 
verksamheten kan fortsätta och utvecklas. HIGAB:s affärsidé är att äga, 
vårda och utveckla betydelsefulla kulturbyggnader i Göteborg.

Vill du vara med och stödja utvecklingen av Annedalshuset kan du bli 
medlem genom att betala in 200 kr på föreningens plusgirokonto 243 
719-2 och ange namn, telefon och e-mail.
Besök gärna hemsidan www.annedalspojkar.se
Annedals trädgårdsförening och Föreningen Bevara Annedal finns på 
facebook
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MC PLATSER
Det finns lediga mc plat-
ser i garaget för er som 
önskar. Kontakta Anna 
Rampling på Primär.
Kontaktuppgifter på sista sidan i bladet.

STYRELSEN INFORMERAR
Årsmötet 2015
Föreningsstämma för bostadsrättsföreningen Körsbäret 19-21 ägde rum tisdagen den 21 april kl 18.00 i Handelshögskolan sal 
D33. 62 stycken medlemmar avprickades. Föreningsstämman öppnades av bostadsrättsföreningens ordförande Lars Östlund, 
som hälsade de närvarande välkomna. Till ordförande för stämman valdes Göran Eriksson.

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter omvälja:
Lars Östlund på 2 år
Lennart Sjöstedt på 2 år
Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamot välja:
Tommy Holmquist på 1 år
Paula Jonasson vars mandattid gick ut, lämnade styrelsen i samband 
med årsmötet och avtackades med blommor.

Till ledamöter i valberedningen utsågs:
Shahla Naseri, sammankallande
Gunilla Björnefeldt-Rex
Kjell Englund
Alla är valda på ett år

Styrelsens nya sammansättning framgår på sid 4 i detta blad.
För Resultat och Balansräkning hänvisas till föreningens hemsida.

Staffan och Paula registrerar årsmötesdeltagarna

En motion behandlades.
Yrkande: Motionärerna önskar att styrelsen utreder möj-
ligheten till att anordna en bättre övernattningslägenhet. 
Styrelsens svar: De utrymmen av ”bättre” karaktär som 
styrelsen tar i anspråk har vid de tillfällen detta uppstått, 
byggts om till bostadsrättslägenheter som sedan sålts för att 
ytterligare förbättra bostadsrättsföreningens ekonomi.
Kan styrelsen finna någon yta som är bättre än befintlig yta 
men inte går att försälja som bostadsrättslägenhet så kom-
mer detta alternativ att övervägas.
Motionen avslogs av stämman på styrelsens inrådan.

Styrelsen föreslog stadgeändring av 4 §
Förslag att 4 § 3 st. och 4 st. utgår.
Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift 
får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får 
uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 
1 % av det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om all-
män försäkring som gäller vid tidpunkten för ansökan om 
medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om 
pantsättning. Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och 
pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.
Förslag till ny lydelse av 4 § 3-5 st:
Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter 
beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 
2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av gällande 
prisbasbelopp. Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och 
pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.Avgift för andra-
handsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften 
får årligen uppgå till högst 10% av gällande prisbasbelopp. 
Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den 
högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader 
som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av 
kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av 
bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand.
För utförligare information om motionen och stadgeänd-
ringen hänvisas till Nyheter på föreningens hemsida.

Vinnare av Körsbärsflätan
Åke Hector Nb 7 blev vinnare av Körsbärs-
flätan och fick en dubbel trisslott.Dragningen 
skedde på fastighetsexpeditionen av Håkan.
Rätt lösning av Körsbärsflätan finner du på 
vår hemsida samt i fönstret intill 
fastighetsexpeditionen.
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GÅRDSINVENTERINGEN

Inventering av gårdsytorna har skett av styrelsen och 
arbetet är igång med att fräscha upp lekplatser och ute-
platser. Vi rapporterar i Körsbärsbladet efterhand som 
arbetet fortskrider.

Styrelsen önskar 

alla en riktigt 

trevlig sommar!

HÅKANS RUTA

Entrédörrar
Nu har vi tagit bort låscylindrarna på 
entrédörrarna och satt dit en blank-
bricka istället. Nu kan man inte 
längre öppna med nyckel.
Med denna lösning får vi en 
bättre säkerhet/trygghet.
Om Ni behöver brickor till 
hemtjänst eller till någon som levererar en tjänst till Er
(t.ex. matleverans, städning mm) går det bra att köpa
fler passagebrickor på fastighetsexpeditionen, dessa brickor 
kostar 300 kr styck.

Cyklar
Eftersom cykelanvändandet ökar blir det mer cyklar på 
gården, för att alla skall få plats i cykelställen kommer jag 
att transportera bort de cyklar som inte är i körbart skick.

Inbrott i garage
Det är absolut förbjudet att låta passagebrickan till garaget 
ligga kvar i bilen.När ett inbrott sker och tjuvarna kom-
mer över en passagebricka, kan de komma in i garaget och 
till huset när de vill.
Om Ni förlorar en passagebricka måste detta anmälas 
till mig så vi kan spärra brickan. 

Betalning på fastighetsexpeditionen.
Vi har nu kortbetalning och swish betalning på fastighets-
expeditionen för att minska kontanthanteringen i fören-
ingen.

P-automaten i infarten är kontantlös, den tar endast 
kort eller app-betalning via mobilen.

ROSEN

Jenny Bergendahl på Primär tilldelas rosen för att under 
många år varit behjälplig med ekonomi och parkerings-
ärenden. Hennes insatser och kunnighet har varit mycket 
uppskattad. Jenny har nu slutat i denna tjänst, ersättare 
framgår av sista sidan i detta blad.

KÄRNANAKTIVITETER

Vi har under våren haft två danskvällar, pubafton och en 
vinprovningsafton med söta viner, choklad och lakrits. Vore 
mycket trevligt om fler ville ta tillvara denna möjlighet att 
lära känna sina grannar i all enkelhet. Ta en öl, ett glas vin 
eller en kopp kaffe och lite tilltugg.

   

Hösten börjar vi med pubafton lördagen den 26 septem-
ber kl 19.00.

Väl mött
Kärnankommittén
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VASSES BILSERVICE 
BILVERKSTAD OCH TVÄTT 
FD. SUNE GUSTAVSSONS BILVERKSTAD

Brunnsgatan 12, 413 12 Göteborg 
Tel/Fax: 031- 82 33 70/031- 40 32 08

Mobiltel: 073-933 54 67

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
Massage

Vi säljer även presentkort

Välkomna till 
Gudbjörg, Mikaela 

och Eyja.

Västergatan 7 i Annedal
Tel. 031-82 76 30

Styrelse:
Lars Östlund, ordförande Nilssonsberg 24 tel 720 26 62
Staffan Claeson vice ordf Nilssonsberg 23 tel 0707-50 81 29
Tommy Holmquist, sekreterare Nilssonsberg 13 tel 0705-61 00 87
Sven Jellbo, kassör Nilssonsberg 24 tel 41 03 83
Lennart Sjöstedt, ledamot Nilssonsberg 20 tel 41 47 12
Suppleanter:
Johan Olofsson Nilssonsberg 18 tel 0708-99 63 87
Ann-Mari Eriksson  Nilssonsberg 14 tel 0705-94 07 66

Valberedning:
Kjell Englund Nilssonsberg 11 tel 68 52 03
Gunilla Björnefeldt-Rex Nilssonsberg 14  tel 81 13 37
Shahla Naseri Nilssonsberg 7 tel 0704-22 59 20

Redaktör för Körsbärsbladet
Tommy Holmquist Nilssonsberg 13 tel 0705-61 00 87

Bokning av Kärnanlokalen gör du på telefon 0727-49 26 47 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÖRSBÄRET 19–21
Ansvarig utgivare för Körsbärsbladet: Lars Östlund

Fastighetsskötare:
Håkan Lindgren, tel. 031-41 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. 031-709 10 00, mobil. 0708-20 42 37,
fax. 031-709 10 40, e-mail, magnus.nordin@primar.se
Magnus träffas onsd. 09.00 - 09.30 på 
fastighetsexpeditionen.

Ekonomi och Parkeringsärenden:  
Anna Rampling tel. 031-709 10 14, anna.rampling@primar.se
övrigt som ovan.

HEMSIDA   WWW.KORSBARET.SE

•  Sushi - olika varianter
•  Dumplings
•  Vegetariskt
•  Skaldjurssallad
•  Sea weed sallad

Välkomna!
Brunnsgatan 8

413 12 Göteborg

Take Away Tel: 031-41 41 23

Karuizawa 
Sushi bar

Öppet    mån-fre 11–22
      lör-sön 12-22

Välkommen till
Röda Korsets mötesplats!

Tel. 031-41 37 30

Måndag–fredag 10.00–14.30
Lunchservering 11.30–14.00
Lördagar 10.30–14.30
Lunch 70 kr     

På lördagar serveras det alltid våfflor.

& .................................................................

Vi bjuder på en bulle/mjuk kaka!
Tag med kupongen nästa gång du äter lunch, så 

bjuder vi på en hembakad bulle/mjuk kaka till kaffet.

Namn: .................................................................
Erbjudandet gäller ett tillfälle per person t.o.m 31 augusti  2015

www.redcross.se


