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Trädgården
Karin och Bimme från ADA-trädgård 
berättar att man nu under senvintern 
– våren kommer att fortsätta rensa och 
beskära för att skapa ljusa och luftiga 
utrymmen. 
På gårdarna finns en hel del spirea, syrén 
och benvedsbuskar och som motvikt 
finns planer att nu plantera några sur-
jordsväxter, typ rhododendron, t.ex. 
mellan uppgångarna NB 14 och 15. 
Utanför NB 17 har bosquetbuskarna 
klippts ner och hortensian bredvid skall 
flyttas till en lämpligare växtplats för att 
skapa en rumsenhet. 
Intill höstanemonerna planteras sensom-
marperenner och även några vårväxter. 
Mittemot NB 20 skall rabatten komp-
letteras med trädpion och lite senblom-
mande växter, t.ex. anisisop.
Några stenbumlingar skall på plats i 
”Skogsbrynet” nu under våren. 
Det här blir intressant att följa under 
vår- och försommar.

Primär
Fastighetsförvaltaren 
Primärs postadress har 
ändrats, se gröna rutan 
på sista sidan. 
Vidare sköts ekonomi- och parkerings-
ärenden hos Primär nu av Linda Eklöf, 
som vikarierar under Jenny Bergendahls 
barnledighet.
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Efter att under en längre period varit vänligt och milt stämd, 
håller – i  skrivande stund – kung Bore oss i ett fast grepp. 

Det får oss att längta till den årstid som kallas våren. Varje 
år innebär det ett lika spännande möte med naturen. I detta 

nummer av Körsbärsbladet berättar t.ex. ADA-trädgård något om 
vad som planeras på våra gårdar framöver. 

I Körsbärsbladet nr 3/2007 finns en artikel om de medlemmar som allt-
jämt bor kvar och som var med om att flytta in i våra fastigheter när de var 

nybyggda. Jag har lyckats spåra upp ännu en av Körsbärets ”aboriginer”. Han 
bor inte kvar i föreningen längre, men har, för Körsbärsbladets räkning, skrivit 
ned sina minnen om strapatserna vid inflyttningen för drygt trettio år sedan. 

Hans artikel är omfattande och den återges på sidan 3, av utrymmesskäl i 
ett beskuret skick.
En riktigt skön vår och försommar önskas till er alla av er redaktör. 

Körsbärsbladets ros tilldelas denna gång 
Stig Stjernhammar. 
En högst välförtjänt utmärkelse till Stig! 
Han har bott i föreningen sedan begyn-
nelsen, har sedan lång tid tillbaka tillhört 
Kärnankommittén och valberedningen 
samt under hela 13 år varit en ovärde-
lig back-up för våra fastighetsskötare, i 
tur och ordning Henning, Niklas och 
Håkan. För Stig har inget varit omöjligt 
och han har t.ex. snabbt varit på plats 
när det hänt något akut i fastigheterna 
utanför den ordinarie arbetstiden. Jag 
vågar påstå att han känner till så gott 
som vartenda skrymsle i våra hus och 
han har också ett omfattande kontakt-
nät i föreningen, vilket valberedningen 
haft glädje av. Stig är mycket omtyckt av 
alla som genom åren haft med honom 
att göra och han har alltid bemött oss 
med ett osvikligt gott humör. Stig, som 
nu lämnar samtliga sina uppdrag i fören-
ingen, avtackades vid jultid av styrelsen 
genom vår intendent Roger Hansson.

Årsmöte/Årsstämma
Brf. Körsbärets ordinarie årsstämma äger 
i år rum tisdagen den 21 april kl. 18.00, 
som vanligt i Handelshögskolans lokaler. 
Kallelse kommer att anslås på anslagstav-
lorna i entréerna. En halvtimma innan 
årsmötet börjar, serveras som brukligt är 
kaffe och kaka i vestibulen och stämman 
avslutas med en frågestund, där alla ges 
tillfälle att ställa frågor till styrelsen och 
förvaltaren. Två motioner har inkom-
mit till styrelsen och dessa kommer att 
behandlas på årsmötet. Den preliminära 
årsredovisningen ska finnas tillgänglig 
på hemsidan veckan före stämman.
Kom och gör Din stämma hörd!

Håkan meddelar...
…….att alla julgranarna lades där de 
skulle, dvs. på särskild anvisad plats och 
inte i storsoprummet eller annorstädes. 
Bra!
…….att det finns en betongborrmaskin 
att låna hos honom för den som behö-
ver en sådan, borrmaskinen är mycket 
effektiv.
……..att ”cykelstädningen” på gårdarna 
löper på. Ett antal cyklar återstår att 
märka upp, de kommer annars att flyttas 
till ett särskilt utrymme under den när-
maste tiden.

Redaktör´n har ordet.

Bimme och Karin från ADA-trädgård
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aktualitet kan vi nog se fram emot en 
intressant eftermiddag.
Kaffe och kaffebröd serveras till själv-
kostnadspris. Fri entré och alla är hjärt-
ligt välkomna!

Ordningsregler
Man dansar däruppe – klarvaket är huset 
fast klockan är tolv. 
Då slår det mig plötsligt att taket, mitt tak 
är en annans golv. (Nils Ferlin)
Det borras, spikas och slamras ibland, 
t.ex. när folk renoverar, flyttar in eller 
ut och vi kan inte heller undvika dagliga 
ljud. Ibland har vi fest och liknande trev-
liga begivenheter. Det är naturligt, när 
man lever i den gemenskap ett boende i 
flerfamiljshus innebär, att man hör sina 
närboende då och då. Men vi kan prata 
med våra grannar i förväg och vi skall 
naturligtvis alltid visa varandra största 
möjliga hänsyn. Det finns också regler 
som vi är skyldiga att iaktta. Emellanåt 
brukar vi skriva om dem i Körsbärsbla-
det. Denna gång nöjer sig redaktionen 
med att hänvisa till vår hemsida, där 
våra trivselregler finns som pdf-fil under 
fliken ”Information” 
 

Garagestädning
Red. vill påminna om att maskinell 
garagestädning sker två gånger om året, 
första onsdagen i andra- respektive fjärde 
kvartalet och det är alltså dags igen, ons-
dagen den 1 april 2009. 
Man är då skyldig att flytta bilen och 
om så inte sker får man betala 350 kr. 
för manuell städning av de platser där 
maskinen inte kommer åt. Har ni pro-
blem med bilflyttningen eller andra 
frågor som rör detta, kontakta Håkan. 

Dörrbyten
Innerdörrarna/korridordörrarna i gång-
arna under markplan byts för närvarande 
ut. Detta sker i samtliga tre huskroppar. 
Man har kommit längst i C-huset och 
arbetena beräknas vara avslutade i samt-
liga fastigheter i mitten av april. 
De orangefärgade dörrarna är mycket 
slitna – något byte har inte skett tidigare 
– så det är en välkommen åtgärd. 
Bättringsarbeten av målning sker i 
anslutning härtill.

Julglögg i Kärnan
Den gamla fina traditionen med samling 
och glögg i Kärnanlokalen före jul ägde 
rum söndagen den 14 december. Kär-
nankommittén, som vi kan se på bilden, 
hade lagt ned mycket arbete och ”glögg-
bordet” var verkligen rikligt försett med 
mycket godsaker. Tyvärr var det denna 
gång endast ca tjugo medlemmar som 
hörsammat inbjudan. Men vi som var 
där hade mycket trevligt tillsammans, en 
ljuspunkt i decembermörkret. Den nya 
Kärnankommittén skall ha heder och 
tack för det fina arrangemanget.

Bostadsrättstillägg –
en angelägen försäkring
När man bor i bostadsrätt bör hemför-
säkringen kompletteras med ett bostads-
rättstillägg. Vi brukar framhålla detta då 
och då, eftersom nya medlemmar fortlö-
pande flyttar in. Föreningens försäkring 
täcker inte exempelvis brandskador eller 
vattenskador på golv eller annan fast in-
redning i lägenheten.
Premien för hemförsäkring inklusive 
bostadsrättstillägg varierar något bero-
ende på vilket försäkringsbolag man 
väljer och vilka andra försäkringar man 
har i samma bolag. Lägenhetens storlek 
påverkar också avgiften. Det är i vart fall 
viktigt att tilläggsförsäkringen tecknas.

Goa Gubbar
När Kal´s farsa Algot fyllde 80 år upp-
vaktade grannarna med en karaff av 
finaste kristall. När grannarna skulle gå 
sa´ Algot buttert; Ja hej med er då och 
tack för tomflaska.

Sander är urgöteborgare och pensione-
rad sjöman med många minnen. Han 
berättar: En gång slogs fartygets navige-
ringssystem ut helt och hållet.
-  Hur klara ni de?
-  Vi fick skicka iland skeppsgossen och 
köpa bullar. Se´n läste vi på påsen var vi 
va´nånstans.

Kurser
I Kärnanlokalen håller Henry Peterson 
kurser i teckning och akvarellmålning 
(måndagar) och fri Kroki och modell-
måleri (söndagar). Det finns fortfarande 
möjlighet att anmäla sig för deltagande 
i dessa populära kurser, ring i så fall 
Henry på telefon 031-411192. I slutet 
av kurserna arrangeras den 29-31 maj en 
samlingsutställning i Kärnanlokalen.

Kärnankommittén
Kärnankommittén består fr.o.m. den 1 
januari 2009 av följande personer; Ann-
Marie Eriksson, Shahla Nafteri, Sabit 
Ciftci och Maria Westerberg. Under 
2009 har Kärnankommittén som mål-
sättning att bredda utbudet av aktivite-
ter. Den enkät man skickat ut har besva-
rats av sammanlagt 96 st medlemmar. 
Bokbytardag och vinprovning fick flest 
röster. Bokbytardag blir det lördagen 
den 28 mars och vinprovning fredagen 
den 8 maj. Det blir ytterligare en Pub-
kväll under våren. Enkätsvaren ligger 
sedan till grund för fler teman som pla-
neras av Kärnankommittén

Röda Korset
I Röda Korsets mötesplats Kupan på 
Brunnsgatan 6, håller professor emeritus 
Emin Tengström måndagen den 16 mars 
kl. 15 ett föredrag med rubriken ”Hur 
bör vi tänka i klimatfrågan?”. Efter före-
draget ges möjlighet till en diskussion 
och frågestund. Med tanke på ämnets 

Besökare vid glöggafton i Kärnan

Vid dukat bord, Ann-Marie, Sabit och Shahla.

Kärnan-kommittén går igenom enkätsvaren.
Maria, Sabit, Shahla och Ann-Marie.
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Mer information om vår förening hittar ni på www.korsbaret.se

Backen upp till Nilssonsbergs gårds-
plan var brantare än vad jag hade räknat 
med. Det blev jag varse mitt i backen av 
oväsendet när allt staplat bohag rasade i 
den stora flyttbussen den där snöiga lör-
dagsmorgonen i början av 1977. Men 
det var bara att köra upp på gården och 
öppna lastrummet och konstatera förö-
delsen med krossat glas och porslin och 
alla möbler huller om buller. Inte blev 
det bättre av upptäckten att hissplatt-
formen på bussen plötsligt strejkade. 
Och strax därefter att det inte heller 
fanns någon fungerande hiss i uppgång 
nr. 5. Saken var nämligen den att jag 
ursprungligen hade blivit lovad inflytt-
ning till julen 1976, men planerna höll 
inte och jag hade därför meddelats att 
tidigaste inflyttningsdag skulle bli någon 
gång på senvintern 1977. Denna för-
ändring passade mig emellertid mindre 
bra och jag krävde därför att den utfästa 
tidpunkten skulle hållas någorlunda, 
vilket man också gick med på. Så min 
terrasslägenhet högst upp färdigställdes 
för sig flera månader innan uppgången 
i övrigt, inklusive trapphuset, var inflytt-
ningsklar.

Ingen hade väl tänkt på att det fanns 
en tjomme som skulle flytta in i förtid 
där uppe och behövde en hiss. Det 
fanns visserligen en hiss, men den var 
inte i funktion. Så där stod jag nu med 
flyttbuss utan sänkbar plattform, alla 
mina ägodelar skadade och i oordning 
i bussen och en kompis som flytthjälp, 
men ingen fungerande hiss. En telefon-
kiosk letades upp nere på Skanstorget 
och från denna ägnades resten av dagen 
åt att försöka få tag i en hissmontör som 
både kunde, ville och hade rätt att sätta 
hissen i funktion samma dag. Turligt 
nog väntade flytthjälpen tåligt på en när-
belägen restaurang där han undfägnades 
med mat och öl under väntetiden. Och 
fram på aftonkvisten inträffade miraklet 

att det kom två hissmontörer som från 
maskinrummet ”manuellt” körde hissen 
upp och ner alla de gånger som krävdes 
för att få upp allt bohag till lägenheten, 
bland annat femtiotalet papperskassar 
med LP-skivor. Det var mycket tidsö-
dande, men med de snälla montörer-
nas bärhjälp lyckades vi bli klara innan 
klockan slog midnatt.

Att bo i uppgången under den långa 
byggtiden var en stor olägenhet. Hissen 
kunde sällan användas och i trapporna 
var det svårt och ibland omöjligt att ta 
sig fram. Det var dammigt och smut-
sigt och det blev så även i lägenheten. 
På vinden ovanför lägenheten bildades 
kondensvatten, som läckte ner 
genom taket och löste upp tak-
putsen. Vita kalkdroppar föll 
lite varstans på golv och möble-
mang.

En annan överraskning var att 
sovrummet låg vägg i vägg med 
ventilationsfläktarna. De var så 
högljudda att de påtagligt störde 
nattsömnen. Efter många klago-
mål (och sömnlösa nätter) isole-
rades väggen.

Jag flyttade från Nilsssonsberg 
den 1 juni 1980. I somras fick 
jag av en tillfällighet syn på en 
lägenhetsannons i GP:s bostads-
bilaga; ”Terasstrea på Nilsssonsberg 5”. 
Det var ju min gamla lägenhet. Begärt 
pris nästan tre miljoner. Allmän visning 
som jag inte kunde motstå. Förvånans-
värt lite hade ändrats under åren. Gamla 
minnen väcktes till liv. Bland annat 
tänkte jag på det tillfälle i samband 
med inflyttningen, då tre flyttgubbar 
levererade en nyinköpt flygel. Lagbasen 
frågade då hur mycket jag hade betalat 
för lägenheten. Inklusive tillval hade jag 

i själva verket betalat närmare 37.000 
kr. men grundpriset låg på 35.000, så 
jag svarade det för att det inte skulle 
låta dyrare än nödvändigt. ”Tokjävel” 
utbrast basen varpå alla tre gubbarna 
tittade på varandra och gapflabbade. 
”En sådan komplett idiot som beta-
lar ett sådant fantasipris” tycktes de 

tänka. Nåväl, jag kunde konstatera i 
somras, sedan jag fått reda på slutpriset 
på lägenheten, att till och med om jag 
hade behållit lägenheten obebodd och 
i intakt skick under alla år och betalat 
månadsavgiften till föreningen, skulle 
jag vid en försäljning i somras till detta 
pris ändå ha gjort en hygglig affär. Sam-
manlagda månadsavgifterna under den 
29-åriga mellantiden uppgick till ca 
800.000 kr.

Jag är fortfarande en bergsgorilla, 
numera på Traneredsberget, ovanför 
gamla KA4. 

Jan-Eric Askenström.

Jan-Eric Askenström himself.

Hört På Sta´n
-  Hur blev du fångvaktare?

-  Jag gick en internutbildning.

-  Framtidsvision:
-  Ska vi singla slant, euro eller klave?

-  Stockholmaren e ego,
-  Göteborgaren e go.  
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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 4, 417 55 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: Linda Eklöf (vik.)  tel.  709 10 14, övrigt som ovan.
Parkeringsärenden: Linda Eklöf (vik.) tel.  709 10 14, övrigt som ovan.

Styrelse:
Lars Östlund, ordförande Nilssonsberg 24 tel 720 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
Gustav Abrahamsson Nilssonsberg 17 tel 82 10 38

Ansvarig för uthyrning av Kärnan Maria Westerberg  tel 0709-70 29 70

HEMSIDA   www.korsbaret.se 

SuNE GuSTAvSSONS 
BIlvERKSTAD Och TvÄTT 
Brunnsgatan 12, 413 12 Gbg 

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

Eyja´s Salong 
och Fina Fötter

När du vill bli 
väl omhändertagen.

Vi erbjuder:

Exklusiv hårvård
Kinesiologbehandling

och Fotvårdsbehandling.
Vi säljer även presentkort.

Välkomna till 

Eyja och Gudbjörg

Västergatan 7 i Annedal

Tel. 031-82 76 30

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

CAFÈ MONDO
Lejonet & Björnen

Mer än bara glass!
Lunch 11-14 Vardagar

Dagens rätt  65.- (avh. 60.-)
Baguette m. dricka/kaffe 35.-

Soppa · Sallader · Smörgåsar
Bakelser · Tårtor m.m

Öppettider: 11-19
Tel. 031-41 41 23

Välkomna!


