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Johansson fick förtroendet att arbeta 
ytterligare ett år. Även revisorerna 
omvaldes.
Två motioner hade inlämnats för sent till 
stämman, men styrelsen hade behandlat 
dem och valde att redovisa dem under 
den avslutande frågestunden.
De formella årsmötesförhandlingarna 
avslutades med att Kersti Dyrssen tack-
ade för sig efter 25 år i styrelsen, varav 
14 år som ordförande. Hon avtackades 
med blommor och presenter av vice 
ordförande Bengt-Olof Bengtsson och 
Magnus Nordin från Primär. 

Ny ordförande 
Så här ser han ut, den nye ordföranden 
som var så efterfrågad på årsstämman. 
Tyvärr kunde han inte vara med när han 
skulle väljas, men det ju gick ju bra ändå 
till slut. Lars Östlund 
heter han och är 51 år 
gammal. 
Han flyttade in på 
Nilssonsberg för 4 
år sedan och har 
alltsedan dess 
varit mycket 
intresserad av 
frågor som rör 

fastigheten och boendet. Han 
arbetar i VVS-branschen på 
konsultföretaget Bengt Dahlgren 
AB, och har mycket kunskaper 
inom detta område, som han 
gärna delar med sig av. Lars har 
styrelseerfarenhet från tidigare 
boende i Tuve och har även varit 
ordförande i SIF-klubben på sin 
arbetsplats. Den 8 maj ledde han 
sitt första styrelsemöte i Körsbä-
ret, vilket här dokumenteras. 

Övrigt från stämman

Övervakning i garaget
Barbro Svalander hade lämnat 
in en motion till stämman som 
handlade om den stora ökningen 
av inbrott och skadegörelse i 
garaget under den senaste tiden 
och hon önskade att styrelsen 
skulle vidta åtgärder för att få 
ett stopp på det. Ingen miss-

tänkt har observerats i videokameran 
vid infarten och man misstänker att de 
skyldiga tar sig in med nycklar genom 
entréerna inne i husen. Styrelsen har 
tagit frågan vidare till garageföreningen 
och fått mandat för att placera ett antal 
övervakningskameror på varje garage-
plan. Genom att man minskar ner på 
den manuella bevakningen kommer det 
inte att bli några ökade kostnader.
”Ska Du borra – låna superborren 
hos Håkan!
Olle Thorén hade lämnat in en motion 
som rör störningar när man borrar i väg-
garna. Han föreslår att föreningen köper 
in en effektiv borrhammare, som ska lånas 
ut gratis. Borren ska finnas hos Håkan, 
som även kan lämna instruktion om hur 
den ska användas. Styrelsen ansåg det 
vara ett så bra förslag att man omedelbart 
beslöt om inköp av en specialborr för ca 
3000 kronor. Vänd dig till Håkan alltså, 
nästa gång du ska borra i väggen.
Får man måla dörren i trappuppgången 
hur man vill?
Svaret är nej. De enda färger som är till-
låtna är den ursprungliga orange färgen 
eller säkerhetsdörrarnas teak eller ek.
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Årsstämman 
2007 – livligare 
än vanligt
Tisdagen den 24 april höll brf. 
Körsbäret sin ordinarie för-
eningsstämma för 2007 med 
rekordantalet 96 boende närva-
rande. Lokalen var med andra 
ord fylld till brädden. Som 
vanligt var Göran Eriksson från 
Eksta Bostads AB inbjuden att 
hålla i ordförandeklubban under 
årsstämman. 
Föreningens ordförande Kersti 
Dyrssen redogjorde för verk-
samheten under det gångna året 
samt planerade underhållsarbe-
ten för det kommande året. Allt 
detta finns att läsa i årsredovis-
ningen som finns tillgänglig på 
fastighetsexpeditionen, liksom 
föreningens underhållsplan.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och 
valberedningen presenterade därefter 
sitt förslag till ny styrelse. Förslaget var 
att ordförande för första gången skulle 
väljas av stämman och inte vid konsti-
tuerande styrelsesammanträde och stäm-
man beslöt att så skulle ske.
Ordföranden Kersti Dyrssen hade avböjt 
omval och valberedningens förslag till 
ny ordförande var Lars Östlund. Detta 
väckte debatt i församlingen, eftersom 
han inte hade möjlighet att närvara vid 
stämman, och många var nyfikna på 
vem han var. Efter att övriga styrelsen 
uttalat sitt förtroende för honom och 
Sven Jellbo lämnat en kort presentation, 
valdes Lars Östlund till slut enhälligt till 
ny ordförande på 1 år i brf Körsbäret.
Av övriga ledamöter omvaldes Helena 
Ciftci på 2 år, Lennart Sjöstedt omvaldes 
som suppleant på 2 år och Lars Östlund 
valdes in i styrelsen som ledamot på 2 år.
Övriga styrelsemedlemmar, Bengt-Olof 
Bengtsson, Sven Jellbo och Roger Hans-
son samt suppleanterna Gustav Abra-
hamsson och Staffan Claesson har ett år 
kvar av sin mandattid.
Valberedningen bestående av Eva Jans-
son, Stig Stjernhammar och Ingvar 
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är alltid tjänstvillig och hjälpsam. Och 
Carl-Otto Cronander påpekade att 
kommunen faktiskt har fixartjänst till 
förfogande, vilket är gratis för alla äldre 
som behöver sådan hjälp.

TV-nätet
I september släcks det analoga TV-nätet 
ner i Göteborg. Vad händer då i våra 
TV-apparater? Svaret är att det inte blir 
någon skillnad för oss, eftersom de digi-
tala signalerna omvandlas till analoga i 
kabel-TV-nätet.

Bredband
Telia håller på för fullt med att instal-
lera jack för bredband i samtliga lägen-
heter. De aviserar någon vecka innan de 
kommer till respektive trappuppgång. 
Om man är bortrest, för längre eller 
kortare tid, bör man informera Håkan, 
eftersom Telia bara gör två försök att 
komma i kontakt med respektive lägen-
hetsinnehavare. 
Installationen är gratis, men Telias villkor 
är att de får bli ensamleverantör under 5 
år i detta jack. Det är upp till oss boende 
om vi vill köpa bredband från Telia eller 
något annat bolag, t ex comhem, som 
levererar i kabel-TV-nätet.

Hallå alla golfare!
Snart är det dags igen för Körsbärsmäs-
terskapen i golf. I år går tävlingen av 
stapeln på S:t Jörgens golfbana, lördagen 
den 8 september kl. 9.00. Tävlingsledare 
är Leif Johansson, som sedan tidigare 
har två inteckningar i vinnarpokalen. 
Liksom tidigare år avslutas dagen med 
gemensam middag och prisutdelning i 
Kärnanlokalen. 
Närmare besked om anmälan m m 
kommer att anslås inom kort. Hoppas 
att det blir lite fler deltagare i år än förra 
året, det blir mer spännande då.

Plantering av blommor
Om man önskar plantera egna blommor 
eller träd på gården, måste man göra 
detta i samråd med Ada trädgård. Man 
får räkna med att själv står för kostna-
den, alternativt samla ihop pengar från 
grannar, som också är intresserade. 

Värt att upprepas:
Det är fortfarande inte tillåtet att hyra ut 
sitt garage i andra hand. 
Katter får inte släppas lösa på gården. 
Sandlådorna måste hållas rena.  

Flera har målat sina dörrar blå, samma 
färg som hissarna, vilket alltså inte är 
tillåtet. Men – det kan avslöjas att en 
viss öppning finns i frågan – med rätt 
blå färg och professionell målare. Vi får 
avvakta vidare information.
Mattvårdsrummet  Inte många känner 
till att det finns ett mattvårdsrum mellan 
uppgång 3 och 4. En av de få som brukar 
använda det berättar att mattsugaren inte 
fungerar. Magnus Nordin lovar se till att 
det åtgärdas.
Kvällsöppet hos fastighetsskötaren
Någon saknar kvällsöppettider hos fast-
ighetsskötaren.
Svar: Sedan Håkan tillträdde har han 
inte haft kvällsöppet på expeditionen 
och det är heller inte aktuellt att införa. 
Däremot brukar Håkan kunna ställa 
upp tidigt på morgonen om man behö-
ver hans hjälp utanför ordinarie arbetsti-
der. Dessutom får Håkan beröm från en 
bostadsrättsinnehavare som bott här i 25 
år. ”Det har aldrig funnits någon så bra 
som han!”
Ventilation och stambyte 
Stambyte är planerat till år 2025 och 
fönsterbyte år 2020. Uppdatering av 
underhållsplanen gjordes under 2006, 
och som nämnts tidigare, den finns till 
påseende hos fastighetsskötaren.
Centrala brevfack 
Enligt uppgifter från posten är det dead-
line för centrala brevfack i alla fastigheter 
år 2011, men det lär finnas mycket mot-
stånd på flera ställen.Vi vet alltså inte 
ännu när detta ska införas i våra hus.
Och så det här med skräp…
Sven Hjelmström rapporterar att han 
fortsätter plocka skräp och mest är det 
fimpar som folk slänger precis utanför 
portarna. Han rekommenderar alla att 
göra som vid ettans port, sätt ut en bytta 
med sand där man lätt kan fimpa innan 
man går in i porten. Och någon vill upp-
mana alla som har fest och låter gästerna 
stå ute och röka: Plocka upp dina gästers 
fimpar efter festen! Vem ska annars göra 
det? (Detta gäller även utanför fören-
ingslokalen, så klart!) 
Soprummet har sista tiden sett riktigt 
skräpigt ut, det verkar som om vissa stäl-
ler in hela bohag när man renoverar eller 
flyttar. 
En kvinnlig boende undrar om man 
möjligen kan få hjälp att forsla bort 
stora grejer, om man inte klarar det 
själv. Svaret blev: Tala med Håkan, han 

Informationsmöte
Uppslutningen vid det här årets infor-
mationsmöte för nyinflyttade blev 
minst sagt mager.  Av drygt 50 inbjudna 
infanns sig 9 personer, i huvudsak unga 
personer – heder åt dem. Kersti Dyrssen 
informerade sedvanligt om föreningen, 
styrelsen, årsstämman, trivselregler, 
hemsida, garageplatser, cykelrum, tvätt-
stugor, övernattningslägenheter, pub-
kvällar grillkvällar och en hel del annat. 
De närvarande var aktiva i att ställa 
frågor, bl a om kabel-TV, kameraöver-
vakning i garaget och eventuella planer 
på en rekreationsavdelning. Bra förslag 
välkomnas av styrelsen!
Kärnankommittén representerades av 
Stig, Solveig och Helena och dessutom 
medverkande Eva Jansson ordförande i 
valberedningen. Med Körsbärsbladets 
red. var vi nästan lika många som de 
medverkande nyinflyttade. Man kan 
ju undra över det låga deltagarantalet 
– handlar det om laga förfall eller på 
bristande intresse för bostadsrättsfören-
ingen . Det senare vore ju inte bra. Och 
frågan är väl hur länge det dröjer innan 
man vågar sig på att anordna ett nytt 
informationsmöte.

Hur många har bott på berget 
sedan inflyttningen 1978?
En medlem i vår förening, som bott 
här sedan husen byggdes, går och fun-
derar på hur många som finns kvar av 
”ursprungsbefolkningen”. 
Körsbärsbladet hakar på och utlyser 
härmed en rundfrågning. Alla ni som 
bott här sedan starten kan väl ge er till 
känna, antingen genom att lämna in en 
lapp till Håkan, eller ringa till Körsbärs-
bladet red. tel. 82 37 00. Den som vill 
maila kan naturligtvis göra det, till anita.
bengts@telia.com. Tala om vad ni heter 
och vilken uppgång ni bor. Svar önskas 
senast 1 augusti.

Tomas Belfrage och Claes Trankell 
flyttade in 2006
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Mer information 
hittar du på  

www.korsbaret.se

Två veckor efter årsstämman får Körs-
bärsbladets redaktör tillfälle att träffa 
f d ordföranden Kersti Dyrssen i hem-
miljö, för en intervju om förr och nu 
och kanske lite om framtiden. Kersti tar 
emot i sin takvåning, glad och avspänd.
Hur gick det då till när hon först kom 
med i styrelsen? Kersti berättar att hon 
flyttade in på Nilssonsberg 1981. Då 
var det sed att ordföranden ringde upp 
alla nyinflyttade, för att informera om 
bostadsrättsföreningen. Kersti berättade 
för honom att hon tidigare bott i en stor 
bostadsrättsförening i Vänersborg, där 
hon även suttit i styrelsen. Ett år senare 
blev hon tillfrågad om hon ville vara 
med i styrelsen. Hon tackade ja och blev 
1982 första kvinnliga ledamot i Körsbä-
rets styrelse. 
Kersti satt i många år som vice ordfö-
rande, medan personerna på ordfö-
randeposten växlade. Per Karlberg, 
Helge Bjulén, Sven Hjelmström, Folke 
Wistrand... Kersti var då fortfarande 
yrkesverksam, hon hade en son boende 
hemma och hade ingen önskan att bli 
ordförande i föreningen. Men 1993 
meddelade ordföranden Folke Wistrand 
att han ville avgå, och Kersti trädde in 
som ordförande. Där blev hon alltså 
kvar till 2007.
Kersti Dyrssen är jurist till professionen 
och har sedan slutet av 60-talet arbetat 
som bankjurist på Handelsbanken, först 
i Vänersborg och senare på regionhuvud-
kontoret i Göteborg. Hon har ofta varit 
”i hetluften” och suttit i många tuffa för-
handlingar i banken. Detta har naturligt-
vis varit en stor tillgång under alla år hon 
varit ordförande i vår förening. Hennes 
bankkontakter har varit ovärderliga, och 
det är nog ingen tillfällighet att vår för-
ening har så god ekonomi.
Vad tycker hon då själv har varit roligast 
under de här åren?  Ja, det bästa under 
tiden som ordförande, har utan tvekan 
varit den stora upprustningen av går-
darna. Diskussionerna började redan 
i början av 90-talet. Det innebar stora 
investeringskostnader och alla var inte 
positiva. Men beslutet om upprustning 
togs, arbetet påbörjade 1995 och som-
maren 1996 kunde man se det färdiga 
resultatet. Alla kontakter med trädgårds-
arkitekter m fl och att se den nya gården 
växa fram var en positiv upplevelse.

Malva har fått en namnskylt
Vår nu välkända skulptur Malva har fått 
en ny namnskylt, så att alla i framtiden 
ska kunna se att konstnären heter Nils 
Johansson. 
Styrelsen har dessutom beslutat att det 
ska ”snyggas till” runtom, vad gäller vat-
tenanslutning och belysning.

Kersti Dyrssen avgick efter 25 år i styrelsen.

Men annars har arbetet som ordförande 
mest varit ”vanligt vardagsslit”, fast det har 
varit bra det också. Kersti tycker att hon 
lärt sig mycket under årens lopp, om fast-
ighetsförvaltning, vattenskador, grannstör-
ningar och bostadsrättsjuridik m m.
Ett stort lyft för styrelsearbetet var när 
man fick nya sammanträdeslokaler i 
nuvarande Kärnan. Tidigare hade styrel-
sen hållit till i en källarskrubb utan föns-
ter i B-huset. Många styrelseledamöter 
har kommit och gått under årens lopp, 
men Kersti har stort förtroende för den 
nuvarande styrelsen. Om hon skulle ge 
dem några goda råd, vad skulle det vara?
Svar: Att ”titta runt hörnet”, planera för 
framtiden när det gäller underhåll och 
finansiering. Att ha en tekniskt och eko-
nomiskt välfungerande fastighet är det vik-
tigaste av allt i en bostadsrättsförening.
Och så, till slut, det här med privatlivet 
– vad ska Du nu fylla Din tid med?
Ja, det stora intresset har alltid varit musik 
och när nu två tisdagskvällar i månaden 
har frigjorts så blir det många besök på 
konserthuset och operan. Dessutom har 
Kersti ett engagemang i SPF Linnésta-
den, där hon är programansvarig.
Men för Kersti är det aldrig försent att 
ge sig in i nya projekt. Det senaste är 
”Allas barnbarn” en organisation som 
verkar för möte över generationsgrän-
serna, uppmuntra intresset för böcker 
och stärka barnens språkutveckling. 
Kersti brukar läsa sagor för barnen i en 
närliggande förskola. ”Det är så roligt att 
träffa barn!”  (Om någon är intresserad 
av att veta mer kan man gå in på nätet,  
www.allasbarnbarn.nu.) ”Men inte minst 
ska jag resa, det har jag alltid gjort!”

Snart blommar det…
Sylvi i nr 5 berättar att hon ofta und-
rade över namnen på blommorna utmed 
Västergatan, när hon promenerade förbi 
förra sommaren. ADA Trädgård har 
skickat en lista över namnen på peren-
nerna. Här kommer de, fast inte i den 
ordning de är planterade. Blommorna är 
uppdelade i tre grupper efter färger, blå-
lila närmast dörren, gul-orange i mitten 
och rosa-blå längst bort.

Alunrot, Anisisop och Blåtåtel, Dagg-
kåpa, Rödskaftad daggkåpa och Dia-
mantrör, Funkia, Färgväppling och 
Gulltörel, Höstanemon, Höstflox och 
Jättevallmo, Kaukasisk förgätmigej och 
Kinesisk smörboll, Moses brinnande 
buske, Bergsnejlikerot och Praktnejlike-
rot, Blodnäva, Kashmirnäva, Nätnäva, 
Spansknäva och Trädgårdsnäva, Röd 
solhatt och Rödbladig rishirs, Kransve-
ronika och Strandveronika. Silverax, 
Sockblomma, Stenkyndel, Stjärnflocka, 
Stäppsalvia och Svansfjädergräs.

Visst låter det som poesi…
Om ni undrar över namnet på en speci-
ell blomma så passa på och fråga när ni 
ser tjejerna från ADA trädgård eller ta en 
bild och skicka in. Och vill man botani-
sera på egen hand kan man ju skaffa en 
blomsterbok….
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BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 
KÖRSBÄRET 19-21
Ansvarig utgivare för Körsbärsbladet: Bengt-Olof Bengtsson

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 92, 417 07 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 320 26 62
Bengt-Olof Bengtsson, vice ordf Nilssonsberg 1  tel 82 37 00
Helena Ciftci, sekreterare Nilssonsberg 18 tel 41 94 43
Sven Jellbo, kassör Nilssonsberg 24 tel 41 03 83
Roger Hansson, intendent Nilssonsberg 15 tel 41 40 60
Suppleanter:
Staffan Claesson Nilssonsberg 23 tel 0706-305881
Gustav Abrahamsson Nilssonsberg 17 tel 82 10 38
Lennart Sjöstedt Nilssonsberg 20 tel 41 47 12

Valberedning:
Eva Jansson Nilssonsberg 22 tel 82 66 67
Ingvar Johansson Nilssonsberg 12  tel 82 87 42
Stig Stjernhammar Nilssonsberg 8 tel 82 38 96

Redaktör för Körsbärsbladet
Anita Bengtsson Nilssonsberg 1 tel 82 37 00

Ansvarig för  uthyrning-Kärnan Solveig Olausson  tel 82 38 38

HEMSIDA 
www.korsbaret.se 

MONDO
kök, bar & glassbar

Lejonet & Björnen
Tel. 031-41 41 23

Öppettider: 11-22
Lunch 11-16 Dagens rätt

Välkomna!

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.

SuNE GuSTAvSSONS 
BIlvERKSTAD Och TvÄTT 
Brunnsgatan 12, 413 12 Gbg 

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


