
det är välskött 
och trivsamt. 
Vår nya fastig-
hetsskötare  till-
träder tjänsten 
den 22 mars och 
kommer att gå 
parallellt med 
Henning fram till 
den 31 mars. 
Vi önskar honom 
Välkommen hit!

Rosen
Körsbärsbladets ros 
tilldelas denna gång 
Sven Hjelmström, för 
hans utmärkta initiativ 
och oegennyttiga arbete 
med att hålla rent på vår 
gård. Tack Sven, resulta-
tet av Ditt arbete märks!

Föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma kommer att 
äga rum tisdagen den 27 april kl. 18.00 
i Handelshögskolans lokaler. Kaffe och 
kakor serveras från kl. 17.30.

Fasaderna
Fasadrenoveringen börjar nu närma sig 
slutskedet.
Innan sommaren kommer A-huset att 
vara färdigställt och under våren startar 
den sista etappen- C-huset nr 19 – 26, 
balkongsiden mot Västergatan.
Kanske kan vi se fram emot julen 2004 
helt utan byggnadsställningar och 
baracker? Hurra!!!

I förra numret av körsbärsbladet nämn-
des att styrelsen utsett en kommitté,  
med uppgift att kartlägga cykelsituatio-
nen på Nilssonsberg och komma med 
förslag till lösningar på uppställnings-
problemen.

Ett av förslagen, som styrelsen beslutat 
följa direkt, är att avlasta cykelrummen 
vid Västergatan 5 och Ö. Husargatan 2,  
från cyklar som sällan används. I fort-
sättningen ska cykelparkerarna i dessa 
rum därför:
• Teckna avtal om plats. 
• Betala hyra med 10 kr/mån- dvs 120 kr/år.
• Lösa ut nyckel samt en speciell ring att 
märka cykeln med mot en depositions-
avgift på 300 kronor.
Torsdagen den 25 mars kommer 
därför fastighetsskötaren att byta lås 
på ovan nämnda cykelrum.

Konstig vår i år
En söndagsmorgon när vi tittar ut 
genom köksfönstret, tror vi inte våra 
ögon. I trädet, där skatorna brukar bygga 
bo vid den här årstiden, sitter istället en 
soffa, inklämd mellan grenarna. Inte en 
träbänk, utan en stoppad soffa. 
Frågorna hopar sig. Vem i hela friden 
slänger upp en soffa i ett träd? Och hur 
har det gått till? Skulle det vara roligt? 
Nej, inte med tanke på att det var risk 
för att någon förbipasserande på gång-
banan skulle kunna få den i huvudet. 
Stig Stjernhammar var uppmärksam på 
det, och spärrade av ett litet område med 
rödvita remsor. Efter helgen avlägsnades 
soffan av polisen.
Vi har ännu inte fått svar på våra frågor.
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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

Mia & Kjell Ytterstad

City Salong
Dam & Herr

Hårtricologi & Skönhet
Drop-in och tidsbeställning

Mona, Charlotte & Julia bjuder Dig på följande priser!
 Damklippning ...........................190:-
 Herrklippning ...........................170:-
 Barnklippning ...........................100:-
 Färg, Slingor, Toning ................fr. 250:-
 Permanent (exkl. klippn.) ..........fr. 300:-

NYHET! Har du problem med håret/hårbotten? 
Tricologibehandling mot: rikligt/fläckvis håravfall, 
känslig & irriterad hårbotten, fet-torr hårbotten, 

mjällproblem, brutna hårstrån-kluvna toppar.

Öppet må. – fre. 10.00-18.00
tors. 12.00-19.30

Lördag vid beställning
Ö.Husargatan 2B
Tel. 031-41 31 84

Pensionärer & Studenter
Dam 150:-
Herr 130:-

Ny fastighetsskötare
Det här är Niklas, vår nye fastighets-
skötare. Niklas Lind, 31 år, utbildad 
VVS montör. Boende i Högsbo med fru 
och 2 små flickor, 4 år och 6 mån.
Niklas är infödd göteborgare, närmare 
bestämt har han bott på samma gata i 
Högsbo i 30 år. Han har arbetat i 12 år 
som rörmontör på olika byggarbetsplat-
ser, från stora fabriker till småhus.
Liksom sin företrädare Henning, är han 

en mångsysslare, på fritiden gillar han 
bl a att meka med sin Lambretta och 
han har även ett fritidshus på Tjörn där 
han brukar tillbringa helgerna. 
Det som lockat honom att söka tjänsten 
som fastighetsskötare på Nilssonsberg 
är möjligheten till ett mer omväxlande 
arbete. I sitt förra arbete satt han mycket  
i bilen under dagarna, nu har han t o m 
cykelavstånd till jobbet. 
Niklas ser fram emot att serva oss boende 
i Körsbäret och medverka till att områ-

Du som har din cykel där bör alltså 
kontakta fastighetsskötaren innan dess, 
för att teckna avtal, eller också flytta 
din cykel. ( I cykelrummet Västergatan 
9 finns f n plats). De cyklar som inte har 
flyttats eller märkts med en ring kommer 
att hamna ”i karantän” i 6 månader, där-
efter försvinner de.

Se upp alla cykelägare!

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



Han förnekar inte att han kanske 
kommer att sakna oss här på Nilssons-
berg och han vill genom Körsbärsbladet 
framföra ett tack till alla boende för ett 
gott samarbete och han önskar också sin 
efterträdare Lycka till!

Alla som vill avtacka Henning 
är välkomna Kärnan onsdagen 
den 31 mars, där vi har öppet 
hus mellan kl. 15.30 och 17.30.

KÖRSBÄRSBLADET KÖRSBÄRSBLADET

Vad gör man om 
man fastnar i 
hissen?
Det har hänt att man gripits av panik 
och ringt brandkåren. Detta är verkli-
gen en överloppsgärning med dyrbara 
konsekvenser. I hissarna finns ett tele-
fonnummer anslaget som går till Kone 
hissar. Det är dit man ska ringa. De 
svarar dygnet runt och inom 20 minuter 
är någon på plats och åtgärdar felet. 
Numret är: 020-735 557
Om man är ovan vid att åka hiss kanske 
det är lättare att gripas av panik, än om 
man åker upp och ner varje dag. Själv 
fick jag ett gott råd av en arbetskamrat, 
när jag för många år sedan skulle flytta 
in på 9.e våningen på Nilssonsberg och 
uttryckte oro över att vara tvungen att 
åka hiss varje dag: ”Ha alltid med dig en 
bra bok!

Tvättstugorna
Glöm inte bort tvätten – det kan 
bli dyrt annars.
Vid det här laget har väl alla som använ-
der tvättstugorna lärt sig hur man han-
terar bokningsterminalen och klarar av 
den rutinen.
Men vad somliga inte riktigt klarar av 
är att hålla tiden! När tvättiden har gått 
ut är det inte längre möjligt att komma 
in i tvättstugan. Detta är ju också en av 
fördelarna med det nya systemet – under 
den bokade tiden står tvättstugan till 
mitt förfogande och ingen annan ska 
kunna komma in. Det händer dock 
relativt ofta, att någon blir försenad, 
glömmer bort tiden eller vad det nu 
kan vara. Det finns då ingen anvisning 
om vart man ska vända sig och olika 
personer med tillgång till huvudnyckel 
har fått rycka ut, huvudsakligen på sen 
kvällstid eller på helger, för att hjälpa 
de nödställda. En sådan utryckning ska 
i fortsättningen debiteras den utelåste, 
precis som om man måste anlita en 
låsfirma.
Mitt tips är: Hämta tvätten 5 minuter 
före ”stängningstid”– för 
säkerhets skull. Annars får 
man vänta tills nästa man 
kommer, och snällt be 
om att få hämta sin tvätt.

Kärnan
Stig Stjernhammar vill på nytt slå ett 
slag för vår utmärkta föreningslokal, 
som inte utnyttjas särskilt mycket.
Vad beror det på? Om ni har några syn-
punkter på vad som eventuellt kan göras 
för att höja intresset för lokalen, så hör 
gärna av er till någon i kärnankommit-
tén.
Lokalen är i första hand avsedd för Körs-
bärets medlemmar- familjefester, fören-
ingsaktiviteter, studie eller hobbycirklar, 
möten mm.
Kostnaden är 300 kr/dygn (för utomstå-
ende 500kr/dygn)
Bokning gäller helt dygn, som regel från 
kl. 12.00 till kl. 12.00 nästa dag.
De regler som gäller är:
• Högst 45 personer får samtidigt vistas i
 lokalen enl. brandmyndigheten.
• Efter kl. 24.00 krävs tystnad för att inte
 närboende ska störas.
• Rökning är inte tillåten och marschaller
 får inte placeras utanför ingången.
• Den som har bokat lokalen är ansvarig
 för ordningen under den bokade tiden.
• Efter användning ska lokalerna städas
 ordentligt och eventuella skador ersättas

Kontakta någon av kärnankommitténs 
medlemmar om ni vill hyra lokalen för 
någon tillställning – eller om ni har någon 
annan idé eller förslag till aktivitet.
Stig Stjernhammar Nb 8 tel.82 38 96
Karl-Erik Holmberg Nb 18 tel.82 33 05
Bernhard Gustafsson Nb9 tel.20 21 58
Ingvar Johansson Nb12 tel.82 87 42

Efter det lyckade utfallet i oktober 2003 
med så gott som 100-procentig närvaro 
planerar nu Kärnankommittén ett nytt 
informationsmöte för nyinflyttade.
Tidpunkten är ännu inte fastställd, men 
särskild inbjudan kommer att skickas ut 
till berörda. 

Nu har Röda Korsets mötesplats 
öppet även på lördagar.

Luciaträff
Strax för jul hade kommittén ordnat den 
årliga glögg- och luciafesten, som vanligt 
stämningsfullt och trivsamt. Speciellt 
uppskattad av barnen var naturligtvis 
fiskdammen. Här ser vi förväntansfulla 
barn i kö.

Konstutställningar
I vår kan ni se fram emot 
2 utställningar i Kärnan.

Tecknings- och akvarellkursen under 
Henry Petersons ledning pågår för fullt 
varje lördag. Här får man lära sig att 
måla allt från stilleben till modellmåleri 
och krokiteckning.
Resultatet av detta får vi tillfälle att 
beundra i en Vårsalong lördag- söndag 
den 22 –23 maj.
Dessutom kommer konstnären Henry 
Peterson själv att ställa ut teckningar och 
målningar lördag-söndag den 5-6 juni 
kl. 12-16 , en utställning som han kallar 
KUST OCH HAV (se sep.”annons”).

Har ni mött Stina?
Här i Annedalsområdet finns det en dam 
som heter Stina Breimer, som har varit 
omskriven i GP och Hemmets Journal. 
Denna 74-åriga dam har tagit som sin 
uppgift att hålla rabatter och gångbanor i 
sitt grannskap fria från skräp. 
Jag har stött på henne flera gånger och 
framfört min beundran för hennes 
insats. Så slog det mig, när jag började 
granska vår egen närmiljö, att här är 
ganska skräpigt, och Stina går ju inte in 
på våra gårdar. Kan hon så kan väl jag, 
tänkte jag. 
Jag gick och köpte en plocktång och 
gjorde en raid från nr 1 till nr 26. Det 
blev tre fulla plastkassar! Detta enbart 
på Brf Körsbärets mark. De övre delarna 
av berget är väl renhållna, så där behövs 
inte min insats. Skörden bestod av 
godispapper, öl- och läskburkar, trasor 
och fimpar, fimpar, fimpar. 
Andra lite udda fynd som ett par 
stringtrosor och en kondom inte att för-
glömma. Ett samtal med vår ordförande 
ordnade så att jag fick ersättning för 
plocktången (200:-) och jag väntar mig 
inget arvode för själva plockarbetet.
Under min tid som redaktör för Körs-
bärsbladet försökte jag propagera för 
principen ”Tag upp ett skräp varje dag” 
men den slog visst inte igenom. 

Kanske kommer dom som ser 
mig ute med plocktången att 
drabbas av lite dåligt samvete 
och inte kasta ifrån sig skräp 
så vårdslöst i fortsättningen. 
Det är aldrig långt till en 
papperskorg! 
Sven Hjelmström

Henning slutar
Efter 12 år som heltidsanställd 
fastighetsskötare i Brf Körsbäret 
slutar nu Henning Larsen. 
Hans sista arbetsdag är onsdagen 
den 31 mars.
Henning har under dessa år blivit en 
välkänd profil på Nilssonsberg och det 
är väl få som inte känner igen honom.
Henning började i mars 1992 efter 
att tidigare ha arbetat bl a på Svenska 
Byggsystem, på Eriksberg, och på 
Bräckegymnasiet som lärare för blivande  
fordonstekniker, Alltså en mångsysslare, 
och detta är också vad han har gillat bäst 
med arbetet som fastighetsskötare. 
-”Och så har jag alltid tyckt om folk”.-
Henning påpekar att han också gillar 
ensamheten, och den hittar man bäst 
på tidigt på morgonen ”då får man mest 
gjort”.
Sedan några år är han bosatt på landet i 
norra Bohuslän och man kan väl förstå 
att veckopendlandet  blivit slitsamt i 
längden. Henning har ännu 2 år kvar 
till pensionen, men han tror inte att han 
blir sysslolös. ”Det finns alltid något att 
pyssla med”. Att leva livet och gå hemma 
och mysa är vad han ser fram emot. Och 
att sköta om frun förstås. 

nformation

nformation
nformation

SUNE GUSTAVSSONS 
BILVERKSTAD OCH TVÄTT 

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

Mobiltel: 0708-50 34 93 Nu är det snart vår, 
solen börjar värma 
oss med sin närvaro 
och man ser små vår-
tecken i rabatterna.
Välkommen våren!


