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KÖRSBÄRSBLADET

Hagakyrkan – vår församlingskyrka

enna helgedom tillkom
under 1850-talet och 
betalades med insamlade

medel. Invigningen skedde 1859.
Arkitekt var A W Edelsvärd.
Byggnaden i gult tegel är uppförd
i engelsk nygotisk stil som en
förminskad imitation av de medeltida
praktkatedralerna med sina invärtes
ribb- och kryssvalv och utvärtes
strävpelare för att motverka trycket
inifrån. Innertak och valv är dock
av trä – ett nordiskt inslag i inred-

ningen, som är värt att beundra.
Under samma skede och i samma

stil uppfördes Engelska kyrkan (vid
Hvitfeldtsplatsen) och S:a Birgittas
kapell (vid Klippan). I Hagakyrkans
arkitektur noteras vidare portal
och vapenhus samt fönsterbågar
med sina förnämliga bladverk, som
utförts i Skottland. Läsaren erinras
om att skotska invandrare spelade
en framskjuten roll inom såväl
näringsliv som samhällsväsen och
kultur under 1700- och 1800-talen

i Göteborg. Till dem, som hyllar
Hagakyrkans skönhet, hör Viktor
Rydberg, död 1895, skald och
kulturhistoriker, som under två
decennier var knuten till Handels-
tidningen i vår stad. Den kyrkliga
verksamheten i Haga församling
är lika allsidig som imponerande.
På programmet står gudstjänster
av skilda slag, föredrag över en
mångfald ämnen och samtal vid
sammankomster i Församlings-
hemmet m.m. 

Musiklivet blomstrar i olika
former från körsång till instrumental
ensemble, där egna och främmande
krafter framträder i allsidiga reperto-
arer. Gästspelen är förvisso många
och ypperliga. Tvenne orglar står
till buds, dels en tyskinfluerad
barockorgel efter 1600-tals mönster
med mekanisk traktur och ett urval
pregnanta stämmor i dispositionen,
byggd 1991-92 av en ansedd firma
i Oregon, USA, dels en från 1800-
talets slut med tonvikt på imitation
av romantikens orkesterklanger
därtill franskinspirerad; även reno-
verad under vårt eget sekel. Haga-
kyrkan förfogar över trenne orga-
nister – dirigenter, utexaminerade
från Musikhögskolan i Göteborg.
Till denna läroanstalt har vår för-
samlingskyrka nära anknytning,
då dess ”stil- och tidstrogna”
barockorgel tjänar som föredömligt
undervisnings- och övningsinstrument
för blivande kyrkomusiker. Vår
helgedom fyller även uppgiftern
som ”Universitetskyrka” med egna
klerker. Kyrkoherden i Haga för-
samling heter numera Cai Lundberg.
Han biträds i ämbetet av män och
kvinnor. Vidare förekommer givetvis
en del befattningshavare och lekmän
med varierande uppdrag. 

Den internationellt lovordade Barockorgeln i Hagakyrkan, som installerades 1991-92 av John Brombaugh,
orgelbyggare i USA.

D
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Föreningsstämman skedde stadge-
enligt. Den avhölls traditionellt i
april och detta år tisdagen den
20:e. Från 1815 till 1900, då för-
handlingarna begynte, dracks kaffe
och förtärdes bullar till ackompanje-
mang av ett sorl av engagerade
röster. I Auditorium D 33 i fräscha
om- och tillbyggda Handelshög-
skolan bänkade sig punktligt 65
bostadsinnehavare. I ”Katedern”
tronade trojkan bestående av
Kersti Dyrssen – ord. Ordf, Eva
Söderpalm – Stämmordf samt
Charlotte Bouveng – tillträdande
Sekr i BRF-styrelsen. Som oväldig
bisittare medverkade Magnus
Nordin, vår förvaltare från Primär
AB. Till justerare av dagens proto-
koll valdes Kersti Dyrssen och
Karl Erik Holmberg.

Tongivande i Damtrion,
Ordförande Dyrssen, extraherade
kontentan ur skriften: BRF
Körsbäret 19-21. Årsredovisning
för verksamhetsåret 1998. Denna
var för övrigt tillgänglig för med-
lemmarna dels på Fastighetsexpedi-
tionen dels vid entrén till Åhörar-
salen före sessionen.

Från föredragningen
10% reduktion av månadshyran
fr o m 990101, välkänt och upp-
skattat faktum. Som bakomlig-
gande orsaker till denna gest
anfördes: Halverade förvaltnings-
kostnader genom övergång till
Fastighetsförvaltning Primär AB
vid gångna årsskifte, omläggning
av fastighetslån till lägre räntor
samt sänkning av skatt på fastighet.

Vidare noterades: löpande
underhåll/reparationer, exempelvis
hisstillsyn och vattenskador till
dryga belopp. Ett förutseende
underhåll år för år är väsentligt.
En konsult brukas för detta ända-
mål. Under 98 har tvättstuga 7
renoverats likaså ett yttertak.
Överenskommelse med ett familje-
företag har träffats om ”omsorgs-

full städning” fr o m mars 99.
Denna firma utför för närvarande
storrengöring av vår fastighet, ett
arbete som bådar gott. I en nära
framtid väntar en tung utgiftspost,
nämligen en grundlig genomgång
av fastighetens hissbestånd med ty
åtföljande åtgärder. 

Avvecklingen av reparations-
fonden påpekades en passant, liksom
garageföreningens bekymmer av
olika art och grad framhölls med
skärpa. Under en fas med låga räntor
på insatta medel erbjuder check-
räkning en sparform med viss
kompensation för dålig avkastning
på banksparande, underströk
banksakkunniga Dyrssen. 

Revisorernas granskning av
Föreningens räkenskaper föranledde
ingen anmärkning. Styrelsen
beviljades följaktligen full och
erkännsam ansvarsfrihet. BRF-
styrelsen tillerkändes så ett ökat
årsarvode med fyra basbelopp m.a.o
en höjning från 100 000 till ca
140 000 av stämman på förslag av
C O Cronander, bl a medlem av
Valberedningen. 

Fr o m årsmötet 990420 ingår
i Styrelsen för BRF Körsbäret följ-
ande personer: 
Kersti Dyrssen – Ordf, 
Monica Drakberger – v Ordf,
Charlotte Bouveng – Sekr (nyvald),
Lorens Weibull – Intendent,
Sven Jellbo – Skattmästare. 
Suppleanter är:
Bengt Olof Bengtsson och Lars
Ekström (nyvalda) samt Lennart
Wåhlander, tillika fortsatt ansvarig
för husorganet Körsbärsbladet.
Lämnade styrelsen gjorde Erik
Jacobsson – Sekr samt suppleanterna
Agneta Berglööw och Vello Riomar.
Närvarande arkitekt Riomar betyg-
ades erkänsla för fackmässiga
insatser under styrelsearbetet med
handskakning från ordf Dyrssen,
en akt som sekunderades med
applåder. Även Henning L:s bragder
under det gångna verksamhetsåret

lovordades liksom tillförne. 
Herrar Hjelmström (samk),

Cronander samt Fredriksson utgör
alltfort Valberedningen. Revisionen
skall fortsatt utföras av Öhrlings,
Coopers & Lybrand AB (Revision
och redovisning, skatter, affärsut-
redningar, consulting).

Tre motioner 
hade tillställts årstämman

Motion nr 1:
”Om inglasning av balkong”.

Den var formulerad av Irma och
Jan Söderström NB 3. Styrelsen
föreslog stämman att avstyrka
motionen. Ett veritabelt ”verbalt
tumult” utbröt omgående. Trenne
parter vilja ha ett ord med i laget.
1) BRF Körsbäret 
2) Bostadsrättsinnehavaren 
3) Kommunala myndigheter.
”Pudelns kärna” uppges vara:
Juridiska, ekonomiska, tekniska
samt estetiska ingredienser ryms i
ärendet. Under stämman framhölls
att berörda myndigheter kräver
enighet om inglasningen. Exempelvis
måste lägenhetsägarna i en och
samma uppgång från bottenétage
till toppétage vara överens om en
och samma lösning dvs ”antingen
– eller, konsekvent”. Den polska
riksdagen med sina skiftande
ståndpunkter och argument enades
om en salomonisk dom: Styrelsen
skall utreda frågan om vad med-
lemmarna egentligen vill i ”följe-
tongen inglasning” genom en gallup-
undersökning liksom undersöka
kostnaderna för ”operation inglas-
ning”. 

Motion nr 2:
Hade lydelsen ”Begäran om

information med anledning av
bullerstörningar” och var inlämnad
av Göte Fredriksson NB 1. Även
detta spörsmål kan med fog karak-
täriseras som ett ”långlivat scena-
rium”. I målet om bullerproblem
finns för närvarande fem parter:
Borättshavare i NB 1, BRF,

BRF-stämma
– Körsbäret, förening med förlig vind och stridbara medlemmar
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För att ventilationen i din lägenhet
skall fungera tillfredsställande,
kommer här några tips:

För att luften skall sugas ur din
lägenhet via kök och bad, måste
frisk luft komma in, dvs du bör ha
något ventilationsfönster på glänt i
exempelvis sovrummet. Om alla
vädringsfönster är stängda, finns
risk för att den ”friska” luft, som
du får in i lägenheten, kommer via
brevlådan från trapphuset. 

När du steker t.ex strömming,

är det lämpligt, att du ställer ett
luftväxlingsfönster i sovrummet på
glänt (ej i kök) och stänger dörren
till köket. Detta gör att ett under-
tryck bildas i köket och oset lämnar
lägenheten via köksventilationen.
Om du inte följer denna rekommenda-
tion, finns risk för att ditt matos
kan gå ut genom brevlådan och in
till någon av dina grannar. 

Henning, Fastighetsskötare,
förmanar och varnar!

Som tidigare annonserats i
Körsbärsbladet kommer en över-
sikt av planteringarna inom BRF:s
landamären med namnuppgifter
på våra växter och var dessa befinner
sig inom området att sammanställas
i sinom tid. Under juni i år bör
resultatet föreligga. För utarbetande

av växtkartan svarar trädgårdssak-
kunniga Pia Bohlin. Hon förtjänar
sannerligen stor erkänsla för sin
oumbärliga insats! Den eftertraktade
floran erhålles utan kostnad och
kan hämtas hos Herr Henning på
Fastighetsexpeditionen, som vanligt
tillgänglig må-fr 09.00-09.30.

Myntat om
bostadsmarknaden
”Ju mer det flagar i uppgången, ju
högre blir hyran!” Citat av Erik
Zetterström, pseudonym för Kar
de Mumma (1904-1997), med-
arbetare i Svenska Dagbladet, ryktbar
som spirituell kåsör och revyförfattare.
Reflexion och kommentar?

Sopsugsamfälligheten, Kommunala
myndigheter samt Dahlgren AB,
Engergiteknik som anlitad exper-
tis. Att boende i NB 1 lider av
högt decibeltal sedan åratal tillba-
ka torde vara höjt över varje tvivel.
En uppenbar ”sanitär olägenhet”
föreligger för att åberopa byråkra-
tisk terminologi. ”Medan gräset
växer dör kon” lyder ett beprövat
ordstäv. Remisser, utredningar,
utlåtanden och förslag har avlöst
varandra. Oenighet mellan berörda
parter om möjliga och lämpliga
åtgärder föreligger liksom kompro-
misser tycks lysa med sin frånvaro.
Detta får som följd, att föga kon-
kret händer för att råda bot på
eländet. Juridiska, estetiska och
tekniska nötter förefaller svåra att
knäcka i ett gemensamt grepp
fokuserat på främst placeringen av
en bullerdämpande skorsten (dvs
utomhus ”sugrör” 60 cm i diameter
och över 8 m högt). Den huvudan-
svarige för nödvändiga förändringar,

Sopsugsamfälligheten, har av
kommunal nämnd fått sig förelagt
att före 990601 ha undanröjt upp-
hovet till de befogade klagomålen.
Fredrikssons motion tillstyrktes av
stämman. 

Motion nr 3:
Var skriven av Gösta och Eva

Carlsson NB 14. Den lät ”Information
skall lämnas i fråga om Garage-
föreningens ekonomi. Styrelsen
skall verka för upprustning av
garaget. Garagehyrorna skall sänkas”.
Styrelsen föreslog, att stämman
skulle tillstyrka motionen i första
och andra avsnitten men yrkade på
avslag gällande önskemål om
reducerade garagehyror.

Ordf Dyrssen upplyste om att
Garageföreningen utgör en egen
ekonomisk förening med avsevärda
kostnader för löpande underhåll
därtill krav på omfattande repara-
tioner i en nära framtid. Garage-
föreningen, som är sammansatt av
BRF Körsbäret, Stena AB och

Göta AB, saknar kapital. Inbrotts-
vågorna är besvärande. TV-över-
vakning är aktuell för installering
som ett led i ansträngningarna att
stävja kriminaliteten. De, som har
sina fordon parkerade i garaget på
NB liksom annorstädes, må givetvis
sorgfälligt undvika att lämna
stöldbegärliga artiklar från väskor,
kikare, kameror m.fl. slags apparater,
kostbara klädesplagg till golfut-
rustning kvar i sina fordon, när
dessa parkerats. Försumma icke
såväl dörr- som olika billås, samt
samtliga fönster, banalt men sant!

Stämman årgång 99 avslutades
och deltagarna hemförlovades.
Inför sekel- och milleniumskifte
synes ”Tillståndet inom Körsbäret
på det hela taget vara gott”. 

Styrelsen mottog tack av med-
lemmen Palmgren för 98 års presta-
tioner. Henning rosades ävenledes. 

Ventilation i din lägenhet

Trädgårdsplan

Måtte sommaren
1999 bli ”dräglig”!
Minns talesättet ”det beror inte på
hur man har det, utan hur man tar
det”! Eller som Sigmund Freud,
den ryktbare österrikiske psykiatern
m.m. (1856-1939) formulerade sin
ofta åberopade paradox: ”Det finns
inga människor, blott reaktioner”:



Bostadsrättsföreningen
Körsbäret 19-21

Expedition:
Västergatan 9, 411 43 Göteborg. 
Fastighetsskötare:
Henning Larsen, tel. 41 78 67 
vardagar mellan 09.00 och 09.30. 
Styrelsens expeditionstid:
Måndagar 19.00-19.30. 
Fastighetsförvaltare:
Primär Fastighetsförvaltning
Kontaktman: 
Magnus Nordin, tel. 47 87 00
mobil. 0708-20 42 37
Ordförande: 
Onsdagar mellan 18.00-18.30, tel. 41 81 46.
Styrelse: 
Kersti Dyrssen, ordförande, 
Monica Drakberger, v ordförande, 
Charlotte Bouveng, sekreterare,
Sven Jellbo, ekonomi 
och Lorens Weibull, intendent. 
Suppleanter:
Bengt Olof Bengtsson Lars Ekström 
och Lennart Wåhlander
Redaktör för Körsbärsbladet:
Lennart Wåhlander

körsbärsbladet

Apropå Hemförsäkring
Vid kontakt med Skandia begär
– för ordningens skull – att få tala
med Stig Ekvall, tel.031-81 67 29.
Åberopa BRF Körsbäret och dess
organisationsnummer 757202.

Nästa
nummer…
Höstnumret av Körsbärsbladet
beräknas utkomma i begynnelsen
av oktober under v. 40–41. Önskar
läsaren publicera en insändare med
anknytning till sakernas tillstånd
inom vår BRF, så tillställ under-
tecknad Wåhlander NB 5/VI, 
tel. 031-41 75 73, ditt manus
senast den 10 september, v. 36.
Välkommen att utdela ros och ris,
kritisera och föreslå ändringar
genom vårt gemensamma språkrör
– Körsbärsbladet, städse mottagligt
för ”vädring och genomlysning”!

Flaggstången
Medlemmar efterlyses som vid
behov kan avlösa ordinarie
Flagghissare och – halare i BRF!
Som bekant har Sverige under året
16 allmänna flaggdagar, som för-
delar sig enligt följande:

Jan: 1, 28

Mar: 12

Apr: 4, 30

Maj: 1, 23

Juni: 6, 26

Juli: 14 

Aug: 8

Okt: 24

Nov: 6

Dec: 10, 23, 25

Kan du ge ett kärkommet handtag
att avbyta ordinarie ”flaggjunkare”
enligt schema, så sätt dig i förbind-
else med Styrelsen!

Att tänka längre än
näsan räcker…
Dämpa ljudvolymen i din radio,
tv, grammofon etc! Dina grannar
delar måhända icke ditt program-
val ej heller din musiksmak. Men
ofrivilligt tvingas de att icke sällan
under flera av dygnets timmar
”avnjuta”, vad du serverar ibland
kanske slentrianmässigt via eter-
media. Under sommaren – oavsett
väderleken – har du sannolikt
luckor, fönster och/eller balkong-
dörr alltibland på glänt. Anpassa
då decibeltalet härtill, vilket skonar
både gård och grannar samt upp-
skattas av BRF!

Om tobak,
rök och fimpar
Fimpar på golv och i trappor i
offentliga utrymmen som tillhör
BRF undanbedes definitivt! Likaså
rökning inom samma områden!
Vädring av rökfyllda lägenheter
via öppna dörrar ut till trapphus
etc accepteras givetvis icke av
omgivningen! Särskilt allergiker
av skilda slag och personer, som
rent allmänt besväras av tobaks-
rök, reagerar med fog mot ofoget
att förpesta luften i korridorer,
uppgångar, hissar o dylikt!
Hänsyn är trots allt en alltjämt
tungt vägande dygd!

Bidrag från Herr Gnäll & Fru Gny

Infall och utfall
Cykelställ efterlyses invid rabatterna
vid entrén från hållplatsen Brunns-
gatan. Ett antal tvåhjulingar, inte
sällan omkullvräkta av kraftiga
vindpustar och liggande över för
sin fortlevnad kämpande rosenbuskar
i planteringen, erbjuder ingen
intagande anblick. Ibland blockerar
t.o.m. velocipederna tillsammans
med stoppklossen den inre entrén
från Västergatan. 

Bidrag från Herr Pedanticus

Avfall och
avdrag
Dumpa ditt pappersavfall i contain-
ern på platå 1, så lär du ”dumpa”
hyran! Samma resonemang gäller
flaskor och burkar av glas. Pressa
BRF:s utgifter för renhållning
genom att deponera glasföremål i
för ändamålet uppställda gröna
behållare exempelvis på Skanstorget
och Carl Grimbergsgatan!


