
handlar fram lägsta möjliga låneränta i 
oktober månad varje år. I år har 2,7 miljo-
ner kronor avsatts till reparationsfonder.

Röda Korsets restaurang
 - blir den kvar?
Svar: Röda Korsets göteborgskrets har 
till att börja med ett ettårigt hyresavtal 
på försök med Brf Körsbäret. Om det 
går bra kommer man att teckna ett 3 
–årigt hyresavtal.

Hemsidan- 
kommer den i fortsättningen att använ-
das för aktuell information?
Svar: Ja, men hemsidan är inte bara 
till för föreningens medlemmar, utan 
även för eventuella blivande köpare, 
som ska kunna hämta information om 
föreningen.

Alla boende har inte tillgång till Inter-
net, därför kommer  Körsbärsbladet att 
finnas kvar och viktig information också 
att anslås i trappuppgångarna (obs. att 
man kan hitta flera årgångar av Körs-
bärsbladet  på hemsidan under rubriken 
”Information” i menyn.) 

Årsstämman
Den 27 april 2004, en av dessa ljusa, 
milda vårkvällar, höll Brf Körsbäret sin 
årliga föreningsstämma på Handelshög-
skolan. 54 personer registrerades närva-
rande. Stämman inleddes med sedvan-
liga årsmötesförhandlingar, och liksom 
de senaste åren höll Göran Eriksson i 
ordförandeklubban. Styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet, liksom alla tidigare år.
En förändring i styrelsen blev det, då 
Lorens Weibull avgick, efter 12 år i 
styrelsen. Sedan Lorens invaldes 1992 
har han varit verksam i både garageför-
eningen och sopsugsamfälligheten (!) 
och hans kunskaper i byggnadsteknik 
har varit mycket värdefulla för fören-
ingen. Lorens avtackades med en vacker 
blombukett. Till ny styrelseledamot 
efter honom invaldes Roger Hansson, 
Nilssonsberg 15. 
I likhet med föregående år hade inga 
motioner inkommit från föreningens 
medlemmar. 
Efter stämmans avslut vidtog en fri 
frågestund. Här avhandlades allt från 
eventuella hyreshöjningar till kranar 
som väsnas. Ett urval av de frågor som 
kom upp följer här:

Ang. sopsortering:
Kommer vi att få sopsortera inom den 
närmaste framtiden?
Svar: Renova, som har hand om vår 
sophantering, vill i nuläget inte ta emot 
sorterade sopor. Närmaste återvinnings-
station för glas mm finns på Seminarie-
gatan.

Tidningscontainern på 
gården 
– måste vi ha den och i så fall – måste 
den vara så ful?
Svar: Containern håller nere kostnaden 
för sophanteringen rejält, men kanske  
den kunde  målas om.

Ang. hyreshöjning:
3 faktorer är avgörande för en eventuell 
hyreshöjning – räntan, fastighetsskatten 
och oväntade reparationer. Styrelsen för-
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Besöksadress: Västergatan 9 plan 1, 411 43 Göteborg, tel. 41 24 12
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Fastighetsskötare:
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Redaktör för Körsbärsbladet
Anita Bengtsson Nilssonsberg 1 tel  82 37 00
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Mia & Kjell Ytterstad

LEJONET OCH BJÖRNEN

Glassbar och Café

Glass, glasstårtor, café/fik, kakor, 
smörgåsar, färskpressad juice.

Mot uppvisande av denna annons 
erbjuder vi Körsbärets medlemmar 
30% rabatt på fika, dvs kaffe, kakor 

och smörgåsar. 

OBS! 
Erbjudandet gäller endast 
Lejonet och Björnen på 

Brunnsgatan och t.o.m. 1 juli-04

Välkomna!

Tel. 031-41 41 23

Eyja´s Salong Fina Fötter 
och massör Björn

Hos oss på Eyjas Salong och Fina 
Fötter blir du väl omhändertagen 

av Eyja och Gudbjörg. 
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 vår nya fotterapeut Andrea.

Välkomna till:

Västergatan 7 i Annedal
Tel. Eyja´s 031-82 76 30
Tel. Björn 031-709 77 90

SUNE GUSTAVSSONS 
BILVERKSTAD OCH TVÄTT 

Brunnsgatan 12, 413 12 Gbg, 
Tel/Fax: 82 33 70, 

Mobiltel: 0708-50 34 93

“Ställ cykeln i stället”
Ja, denna uppmaning skulle man kunna 
skylta med, om det nu fanns plats ”i stället”. 
Efter cykelreformen, då vi städat ut 
cyklar från de mest strategiskt placerade 
cykelrummen, dvs Västergatan 5 och 
Ö. Husargatan 2, har belastningen där 
minskat avsevärt. Det var inte så många 
som ville betala 10 kronor i månaden 
för att ha cykeln väl tillgänglig och ända 
skyddad för väder och vind. I stället 
har cykelhusen på gården blivit ännu 
mera igenproppade, med den följden 
att cyklar placeras utanför. Styrelsen har 
diskuterat möjligheten att bygga ytterli-
gare ett cykelhus utanför Nb 2. Till att 
börja med har man beslutat att bygga ett 
fundament med cykelställ 
och s k pollare för att lösa 
de mest akuta problemen.

Ny kod 
till soprummet 

fr o m 21 juni 2004: 
1067.

City salong
har fått ny 

ägare!

Schil - utbildad frisör 
med mer än 20 års 

erfarenhet.

Erbjuder följande 
priser:

Damklippning 150:-
Herrklippning 130:-
Barnklippning 110:-

Drop in & 
Tidsbeställning

Tel: 031-41 31 84 



Stopp i sopsugen- 
vad händer med soporna?
Enligt en rapport från Envac Service 
inträffade det under år 2003 inte mindre 
än 26 gånger att det blev stopp i sopsugen 
på Nilssonsberg, med påföljande 
utryckning för att åtgärda detsamma. 
Varje sådan utryckning kostar drygt 
1100 kronor. Vissa av uppgångarna 
(här ska inte nämnas vilka) var mer 
drabbade än andra. Anledningen till att 
det inträffar är att man slänger saker som 
fastnar i rören, t ex kartonger o dyl.
När man kastat sina soppåsar i 
sopnedkastet, hamnar de i en ventil 
längst ner. Vid en förutbestämd tidpunkt 
startar en kraftig fläkt som suger 
påsarna i rör till en container, där de 
komprimeras och körs till förbränning. 
Soppåsarna kommer under färden upp 
i höga hastigheter, och om inte soporna 
är ordentligt förpackade kan de skada 
rören. Likaså kan dåligt förpackade blöta 
sopor, åstadkomma 
obehaglig lukt 
(räkskal, bläh!) 
Så tänk på vad 
du slänger i 
sopnedkastet!

Garagestädning
Städning i garagen äger rum första 
onsdagen i 2:a och 4:e kvartalen, dvs 
april och oktober. Anslag brukar sättas 
upp i god tid innan, där man anger vilka 
timmar de olika planen städas.. Då gör 
man säkrast i att flytta bilen, om man 
inte vill betala 300 kronor för extra 
manuell städning, där man inte kommit 
fram med städmaskinen pga kvarstående 
bilar.
Enligt Primär var det vid föregående 
städning 45 kvarstående bilar. Då 
innefattas alla 421 platser i garaget, inte 
bara körsbärets medlemmar.
Nästa garagestädning blir onsdagen 
den 6 oktober 2004.

Fasadrenoveringen 
är inne i slutskedet, endast utsidan av C-
huset, mot Västergatan efter ”kröken”, 
återstår. Enligt byggansvariga ska ställ-
ningarna utmed Västergatan fram till 
”kröken” monteras ner före semestern, 
senast v. 27.  Därefter monteras de upp 
igen på sista sträckan i v. 31, så att fasad-
arbetet åter kan börja i v. 32. Alltså, 3 
veckors ställningsfritt - såvida inte väd-
rets makter ställer till problem. Låt oss 
inte hoppas det!

KÖRSBÄRSBLADET KÖRSBÄRSBLADET

Henning 
avtackades
vid en mycket 
välbesökt öppet-
hus-mottagning i 
Kärnan-lokalen den 31 mars, Hennings 
sista officiella arbetsdag. 
Många var det som mötte upp vid denna 
”gårds-fest” - boende, personal och 
hyresgäster. 
Det serverades smörgåstårta och kalla 
drycker och det blev återigen tydligt 
vilken populär person Henning har 
varit i området.  Han blev således rikligt 
uppvaktad med blommor och presenter 

och han fick säkert 
god hjälp av fru 
Lena att ta hand 
om allt. 

Gösta Carlsons 
Annedal
Ingen boende eller besökande på 
Nilssonberg, har väl kunnat undgå att 
se de informationstavlor, som hänger 
i våra entréer, med bildmotiv från hur 
det såg ut på berget  innan ”våra hus” 
byggdes. Den som ligger bakom dessa 
tavlor är författaren Gösta Carlsson, 
boende i brf Körsbäret sedan 1986. GC 
har skrivit flera böcker om det gamla 
Göteborg och alldeles i dagarna har han 
kommit ut med en ny bok, som heter 
”Annedal”. Denna bok borde vara en 
godbit för alla boende i denna stadsdel, 
en allsidig överblick över gamla och 
nya företeelser, presenterat på ett både 
lättsamt och  engagerande sätt. Man 
behöver inte vara infödd i Annedal, eller 
ens född i Göteborg för att uppskatta 
dessa berättelser om gator, byggnader 
och inte minst människor, som gör 
denna bok både levande och rolig.  
Boken finns att köpa i bokhandeln 
för ca pris 325 kronor, men kan 
också köpas genom föreningen Gamla 
Annedalspojkar, Brunnsgatan 14, för 
250 kronor. Kontakta då Bo Johansson, 
tel. 711 4925.

I detta nummer av Körsbärsbladet har 
Gösta Carlsson bidragit med ett kåseri 
om en för oss ganska känd person. 

Trafik och parkering 
på gårdarna
”För den allmänna trevnaden och 
säkerheten har BRF Körsbäret som 
policy att minimera trafiken på 
gårdarna. Därför tillåts t ex inte moped- 
eller motorcykelkörning. Personbilar/
lastfordon får köra in för transporter, 
men får endast parkeras under tiden för 
i- och urlastning.
För fordon som tillhör hantverkare 
gäller samma regler. Under arbetets gång 
ska fordon parkeras utanför gårdarna. 
Fastighetsskötaren anvisar gratis P-plats” 
BRF Körsbäret  Styrelsen

Garageplatser
Brf körsbäret har tillgång till 240 gara-
geplatser av de 421 platser som finns  
under fastigheterna, uppdelade på 4 
garageplan.
Plan 2 och 3 finns i anslutning till Nb 1 
– 12 med 77 platser. 
Plan 4 och 5 finns i anslutning till Nb 
13 – 26 med 163 platser.
Efterfrågan är störst till plan 2 och 3 och 
där är väntetiden väldigt lång. För plan 
4 och 5 är väntetiden kortare, det kan i 
värsta fall ta ett par månader.
Så snart man erhållit en garageplats, kan 
man ställa sig i kö för byte, om man av 
någon anledning önska byta plan eller 
plats. 

Ordningsföljden för vem som ska 
erbjudas ledig plats är följande:
1. Den som står i kö för att byta 
 erhållen plats mot en annan.
2. Den som ej har någon garageplats.
3. Bostadsrättsinnehavare som redan
 har EN garageplats.
4. Den som önskar fler än 2 garageplatser.

Månadshyran för garageplats är 625 
kronor ( april 2004), som aviseras via 
månadsavgiften. Uppsägningstiden är 
3 månader.
Kontakta Jenny Bergendahl på Primär, 
tel. 031-709 10 14 om Du önskar 
ställa Dig i kö för att hyra eller byta 
parkeringsplats. 
Observera att det enligt hyreskontraktet 
inte är tillåtet att överlåta eller hyra ut 
garageplatsen i andra hand - inte ens 
under dagtid.

Vårsalong
Lördagen den 22 maj 
inbjöds till vernis-
sage i föreningslokalen 
Kärnan. Där visades ca 
50 akvareller, skapade 
av den grupp ama-
törmålare som brukar 
träffas på lördagar för att utveckla sina 
talanger under konstnären Henry Peter-
sons ledning. Utställningen bestod dels 
av krokiteckningar och modellmåleri, 
men även en del stilleben och landskap. 
Flera av verken var mycket skickligt 
utförda, det kan den intyga som vet hur 
svårt det är att återge levande modell på 
ett övertygande sätt. Huruvida kursen 
kommer att fortsätta i höst är ännu oklart. 
Det finns en liten grupp intresserade 
entusiaster, men det skulle behövas fler 
från bostadsrättsföreningen, för att det 
ska kunna bli en fortsättning.Ett förslag 
är att ma istället för lördag förmiddag 
ska lägga kursen på söndag eftermiddag. 
Henry Peterson kommer att gå ut med en 
intresseanmälan efter sommaren, så vi har 
lite tid på oss att tänka på saken.
(se bilder med verk av Titti Weibull, Barbro 
Olofsson tillsamman med Henry Petersson).

Balkongplåtar 
Sedan flera veckor tillbaka har vädret 
tillåtit att vi kunnat sitta ute på våra 
balkonger och njuta av vårsolen. Men 
– ibland överraskas man av att det 
droppar vatten från balkongen över oss 
– inte så behagligt. 
Brf har efterlyst en lösning på detta 
problem och det har resulterat i att 
BetongKonsulten utarbetat en dropplåt 
som kan sättas upp på balkongtaket 
ovanför, så att det inte droppar ner på 
räcket och balkonggolvet.
Kostnaden för att få en sådan plåt 
monterad är 1950 kronor.
Kontakta Appells Plåt, tel. 22 04 20, om 
Du är intresserad.

Storm-P och Gunnar Wallin banade 
väg. Den förre ritade gubbar som gillade 
en viss sorts pilsner, den andre tecknade 
i GT. I Wallins teckningar fanns alltid 
en hund som kunde tala danska: Je, 
je, sa den. Tack vare dessa båda har 
svenskar i flera generationer lärt sig en 
del om danskt gemyt. De som fötts efter 
det dessa storheter lagt ifrån sig pennan 
förstår inte liknelsen. Andra, sådana som 
händelsevis bosatt sig på Nilssonsberg, 
har fått lektioner i Storm-P:s och Wal-
lins anda av en person vid namn Hen-
ning Larsen.
Långt innan Göran Persson förskräckt 
för befarad social turism drog i hand-
bromsen, 1962, rekryterades en 22-årig 
dansk yngling från Jylland till Eriksbergs 
Varv. Den gången var det gott om varv 
och lediga jobb men ont om arbetsvil-
liga. Utan en timmes språkundervisning 
(inte ens fördjupad hemspråks-) och 
annan integrationspolityr blev högsta 
mode togs jugoslaver, finländare, tyskar, 
norrmän, och en och annan engelsman, 

emot utan reservationer. De fick bygga 
allt större svenska fartyg; svetsa, måla, 
arbeta på byggen, i verkstäder och 
fabriker. I denna ström utlänningar 
fanns Henning, som till en början inte 
kunde identifieras via en vitmenad skep-
parkrans. Han tog sig fram med sin, för 
normalsvensken, obegripliga danska. Via 
verkstäder, byggen och andra påhugg 
kom han 1992 till BRF Körsbäret. Man 
kan ana att de som anställde honom 
ville visa sig som inkännande mångkul-
turella personer. De förstod troligen inte 
vad han svarade på ställda frågor, men 
de, som alla andra, föll för det danska 
smilet, det som han alltid förgyllt sina 
ord med. Så gick åren. Det blev 16 - fem 
och en halv bärs eller vad det kan bli på 
danska - innan någon riktigt begrep vad 
han sa. Till sist var han tvungen att ta 
till svenska: jag ska gå i pension, var hans 
budskap.
Det skojades förstås bort eftersom han 
är av den sorten som gärna skämtar. 
Underhand förstod ledamöterna i styrel-

Ett litet kåseri

Vimpel
Några boende har efterlyst en vimpel, 
som kan visa oss hur vindarna blåser, 
även när det inte är flaggdag. 
Vår flaggansvarige Per Carlberg har 
nu sett till att ordna detta, så fr o m 1 
maj finns en vimpel i flaggstången, till 
allmän trevnad i området.

Ny trädgårdsmästare
Vi har fått en ny trädgårdsansvarig 
i området – Montins Trädgård och 
Markvård AB - sedan Arne Nilsson 
slutat. Vi hoppas att trädgården ska 
fortsätta vara lika välskött som tidigare, 
och så här långt ser det bra ut!

Henning
 - en man med många talanger
Henning Larsen ber att 
genom Körsbärsbladet 
få framföra sitt varma 
tack till alla trevliga 
människor som upp-
vaktade honom med 
blommor och presenter 
när han slutade sin anställning i Körsbä-
ret. Han låter dessutom hälsa att han f n 
mår ”som gulan i ägget”!

sen att han för omväxlings skull menade 
allvar. De summerade. Han hade lyckats 
med konststycket att hålla sig väl med 
sådär 360 av sina 365 arbetsgivare i BRF 
Körsbäret. De som inte förstått vad han 
sagt gav upp när smilet kom. De flesta 
hade lärt sig att han var en eminent 
serviceman. Och en god medmänniska i 
den meningen att han höll kontakt med 
dem som satt ensamma. Dem ringde 
han upp och sedan han fyllt luren med 
sitt karakteristiska skratt kunde de 
angripa dagens mödor med nytt mod. 
På så sätt uppstod ett starkt tycke mellan 
motorcykelåkaren och hans många upp-
dragsgivare, även om inte alla hade anat 
vad han pratat om innan skrattet kom. 
Nu sitter han i alla händelser på en berg-
knalle, under en pin-blåst-märkt tall, i 
norra Bohuslän och funderar över vad 
han ska ägna sina återstående dagar åt.
Vi som sitter på Nilssonsberg tittar 
nyfiket på hans ersättare och undrar hur 
relationerna oss emellan ska utvecklas.

Gösta Carlson

Henning med fru Lena


