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KÖRSBÄRSBLADET

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 

KÖRSBÄRET 19-21

Välkomna 
till oss på

EYJAS SALONG & FINA FÖTTER
Västergatan 7, tel. 82 76 30

Frisörerna Eyja 
Massageteraput Björn
Fotterapeut Andrea

Expedition:
Besöksadress: Västergatan 9 plan 1, 411 43 Göteborg, tel. 41 24 12
Expeditionstid: första helgfria måndag varje månad kl 19 – 19.30. 

Fastighetsskötare:
Henning Larsen, tel. 41 78 67, expeditions- och besökstid måndag- torsdag 
kl 09 - 09.30 samt måndag kl 17 - 18. Övrig tid telefonsvarare. 
Akuta skador fredagar anmäls till Primär, tel 709 10 50
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:
Kersti Dyrssen, ordförande Nilssonsberg 22 tel  41 81 46
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
Lorens Weibull, intendent Nilssonsberg 17 tel  41 30 41
Suppleanter:
Marianne Wiberg Nilssonsberg 22 tel  41 37 17
Gustav Abrahamsson Nilssonsberg 17 tel  82 10 38
Karl-Erik Rydin Nilssonsberg 8 tel  41 83 51

Redaktör för Körsbärsbladet
Anita Bengtsson Nilssonsberg 1 tel  82 37 00

HEMSIDA
www.korsbaret.se

Henning på väg.....
Den här sidan av vår fastighetsskötare Henning Larsen är vi inte så vana vid 
att se till vardags.
Motorcykeln är av märket Gold Wing, och tillsammans med ett antal likadana 
ekipage har Henning med hustru Lena på bönpallen  susat runt på landsvä-
garna i både Sverige och Danmark i sommar. 

Septembertankar
Sommaren är nu definitivt över för 
den här gången och för en del av oss 
har ”livet på landet” ersatts av det 
sköna höstlivet i stan. För dem som 
tillbringat hela sommaren på Nils-
sonsberg, har det kanske inte bara 
varit solsken. Då avses de boende 
som fått stå ut med byggnadsställ-
ningar vid balkongerna hela som-
maren, trots att fasadarbetet var 
avslutat. Ansvaret för att ställning-
arna kommer bort ligger på ”Ställ-
ningsbyggarna”, som väntar med att 
montera ner tills man kan montera 
upp dem på nästa ställe, och det är 
inte alltid detta klaffar så bra. 
För alla som inte haft möjlighet att 
tillbringa varma dagar vid havet eller 
på landet, är omgivningarna runt 
våra hus extra viktiga, inte minst för 
våra äldre som har svårt att förflytta 
sig. Många har tagit tillfället i akt att 
sitta på de bänkar som finns utplace-
rade, och meningen är ju att vi ska 
vistas ute på ”vår gård” bland grön-
ska och blommande växter. Fastig-
hetsskötaren gör vad han kan för att 
hålla bänkarna rena, men för säker-
hets skull kan man ju ta ett papper 
eller dylikt med sig om man går ut 
för att sätta sig på en bänk Och även 
om nu hösten närmar sig alltmer, så 
kommer det säkert att bli flera sköna 
dagar med tillfälle att sitta ute, och 
bänkarna står ju ute året om.

Garagestädning
Red. vill påminna om att maskinell 
garagestädning sker 2 gånger om året, 
1:a onsdagen i 2:a och 4:e kvartalet och 
det är alltså dags igen onsdagen den 1 
oktober 2003. Man är då skyldig att 
flytta bilen och om inte så sker får man 
betala 300 kr för manuell städning av 
de platser där maskinen inte kommer 
åt. Detta belopp påföres hyresavin.

Markiser
Under denna soliga sommar har flera 
boende hört av sig och undrat över 
om det finns speciella regler när det 
gäller markiser på våra fastigheter i 
Körsbäret. Svaret är att markiser är 
tillåtna, men de ska vara stabilt för-
ankrade och klara stark vind - skulle 
något hända är lägenhetsinnehavaren 
själv ansvarig. Vad gäller färgval bör 
det inte avvika från övriga i huset, ett 
enhetligt, diskret färgval alltså.

Vädringsfilter

Efter fasadrenoveringen har behovet 
ökat av att byta ut filtren i de små 
vädringsfönstren. Alla kanske inte vet 
att man kan köpa filter hos fastighets-
skötaren, tillklippta i rätt storlek och 
till ett lägre pris än om man ska köpa 
dem själv ute på sta´n. (kostar 25 kr/st 
hos Henning)

Primär flyttar
Fastighetsförvaltningen Primär flyt-
tar sin verksamhet den 22/9 2003. 
Deras nya adress är: Frihamnen 92, 
Man åker över Göta Älvbron och 
på vänster sida vid brofästet ligger 
ett gult tegelhus, där Primär i fort-
sättningen huserar. Telefonnumret 
är fortfarande samma som tidigare, 
709 1000.

Ny hemsida
Besök gärna körsbärets nya hemsida 
med adress: 

www.korsbaret.se

Citysalongen
Ö.Husargatan 2

Tel. 031-41 31 84
Drop-in och tidsbeställning

Pensionärs- och studenterbjudande
Damklippning 149:-
Herrklippning 129:-

Öppet må. – ons. 10.00-18.00
tors. -fre. 10.00-20.00
Lördag 10.00 - 16.00

Marianne & Ozzy hälsar gamla 
och nya kunder välkomna!

Välkomna 
till massageterapeut 

Björn Trelvik
(Eyjas Salong, Västergatan 7)
Klassisk massage, idrotts-

skador, rehabilitering 
Tidsbeställning: 709 77 90 

Mia & Kjell Ytterstad

Tänk på att de flest av våra 
annonsörer finns i våra kvar-
ter. Gynna dem så kanske de 
stannar kvar. 

Red. önskar 
er alla en färg-
sprakande och 
härlig höst.


