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GÖR SÅ HÄR:
Använd soppåsar. Knyt ihop påsen väl!

HÄR SLÄNGER DU EXEMPELVIS:
Blöjor, kuvert, matavfall, servetter, hushållspapper, kaffefilter, 
tepåsar, post-it lappar, dammsugspåsar, diskborstar och trasor, 
kattsand, tandborstar m.m.

OBS! Pizzakartonger (om de inte rivs i mindre bitar), glas- och 
plastflaskor, paraplyer, frigolit, wellpapp och grovsopor slängs 
inte här - det kan orsaka stopp i rörsystemet.

Annedalshuset SEPTEMBER
Annedalshuset är det gamla röda tegelhuset i trädgården på Brunnsgatan 14, 
nedanför Annedalsskolan och nära Carl Grimbergsgatan.
Nu öppnas huset för fler aktiviteter med målet att det ska bli en urban bygdegård 
för alla åldrar med temana Historia, Hållbarhet och Utveckling. Arbetsgruppen 
för Annedalshuset startades av Föreningen Annedalspojkar och -flickor, Annedals 
trädgårdsförening och Föreningen Bevara Annedal.
Stöd gärna Annedalshusets ekonomi genom medlemskap i Annedalspojkar 
och -flickor, 200 kr/år, PG 24 37 19-2.

• Föredrag av Stewe Claeson tisdagen den 19 september kl 18.30
 En hundrafemtioårig skolform som aldrig varit skola. Stewe Claeson kåserar över  
 folkhögskolan. Entré och fika 40 kr.

• Kicki Casano, Marie Czylok Ehrman och Christina Höglund.
 GruppenPärlhönorna ställer ut måleri och smycken i olika material, bl.a. i pärlor.  
 24 september kl. 12-16

• Annedals lägenhetsmuseum har öppet söndagarna 17 och 24 september kl 13-15

Annedalshuset OKTOBER
Kulturnatta i Annedalshuset 13 oktober kl 18-22
Fotoutställningar före och efter grävskoporna.
TV-serien ”Vår tid är nu” är delvis inspelad i Annedals-
huset. Se bilder från filmarbetet.

Hembakt, kaffe och kakor till billig peng.

Så här fungerar en sopsug. Det enda du ser av systemet är 
sopnedkasten. Transporten sker i underjordiska rörsystem i  
70 km/tim till en uppsamlingsplats. Tänk på att om någon 
gör fel så är det många som drabbas.

RÄTT AVFALL I SOPNEDKASTET

ANNEDALSHUSET

En urban bygdegård  sid 1
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Renovering av lägenhet
på hög nivå.

EM i fyrspannsmaraton Göteborg

KÄRNANAKTIVITETER 
 • Pubafton 21 september kl 19
• Vinprovning 26 oktober kl 19
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STYRELSEN INFORMERAR

Styrelsen lämnade före semestern in byggnations-
lovsansökan för att renovera klimatskalet.
Renovering av klimatskalet innefattar byte av fönster, alla plåt- 
arbeten på husen och reparation av tegelfasaderna samt balkongerna.
Styrelsen har haft möte och ett studiebesök (på en renoverad 
lägenhet ut mot Övre Husargatan) tillsammans med motionärerna 
angående ventilationsfönster.
Vidare har styrelsen haft konsultation med konstruktör och 
ljudkonsult i denna fråga.
Det nya förslaget som styrelsen tagit fram tillsammans med 
motionärerna från föreningsstämman, innebär att ventila-
tionsfönster kommer att vara kvar inåt gården.
Bygglovsprocessen kommer nu att ha sin gång och styrelsen 
återkommer med mer information.

För Nordic Wellness lokal är nu byggarbetena i full gång.
Nordic Wellness Övre Husargatan blir en stor klubb med de 
senaste och bästa tränings-/konditionsmaskinerna. Öppnar 
oktober 2017.

Boendeportal för våra boende och hyresgäster
Föreningen har anslutit sig till en digital tjänst hos PRIMÄR 
som ger våra boende och hyresgäster mer valmöjligheter 
avseende hur man önskar få sina avier för månadens avgifter 
m m. Där finns också möjlighet att ändra sina egna kontakt-
uppgifter, se sina gamla avier samt även digitalt få tillgång till 
ett lägenhetsutdrag för sin lägenhet. Inloggningsuppgifter 
för denna boendeportal finns på era avier.

Nedan presenteras olika sätt att få sina månadsavier:

Avier via e-post
Vill du ha dina avier via e-post? Logga in på vår boendeportal 
med de inloggningsuppgifter som finns på din avi och notera 
din mailadress och bocka i. Du slipper då få avierna som brev 
framöver och portokostnaden för föreningen minskar.

E-faktura
Det är möjligt för våra boende och hyresgäster att ansluta sig 
för E-faktura för sina avier från föreningen. Detta gör man 
via sin egen internetbank där det finns listor över vilka företag 
som är kopplade till E-faktura. Sök upp vår ekonomiska 
förvaltare – PRIMÄR Fastighetsförvaltning AB - och lägg 
till. Ni får då upp en ruta där ni fyller i era egna uppgifter. 
Er ansökan kommer att aktiveras först vid nästkommande 
avisering så det gäller att vara ute i god tid då vi sänder ut tre 
månaders avier per gång. Du slipper då få avierna som brev 
framöver och portokostnaden för föreningen minskar.

Autogiro
Vill du ha autogiro för dina avier behöver du sända en ansökan 
om detta på särskild blankett till PRIMÄR. Er ansökan kommer 
att aktiveras först vid nästkommande avisering så det gäller att 
vara ute i god tid då vi sänder ut tre månaders avier per gång.

Papper per brev
Om du fortsatt önskar pappersavier behöver du inte göra någonting. 

Lena Bengtsson ekonom Primär

Bokning av tvättstuga på nätet via Aptusportal
Du kan boka din tvättstuga var du än befinner dig genom att 
ange Användarnamn och Password i Aptusportal 
(korsbaret.aptusportal.se).

Kontakta fastighetsskötaren Håkan för användarnamn, 
på mail: korsbaret@tele2.se

Välj Bokning i menyraden sen välj Tvättrum och tvättid som 
är ledig (grön symbol).

VIKTIG INFORMATION
Cykelrummet Västergatan 9 tömdes på ALLA cyklar i 
våras då rummet renoverades. 

DU MÅSTE KONTAKTA Håkan FÖR ATT FÅ 
TILLBAKA DIN CYKEL som nu förvaras på annan 
plats. I december kommer EJ HÄMTADE CYKLAR att 
skänkas bort.
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Grillfest vid fontänen för 
unga och äldre en sensommarkväll.

HÅKANS RUTA

Garagestädning
Onsdagen den 4/10 städas garaget, 
glöm inte att flytta på bilen/motorcykeln.

Elektronik och vitvaror
När Ni byter ut vitvaror är det inte tillåtet att ställa dessa 
i eller utanför soprummet.

Dessa stora elektroniksaker skall transporteras 
till tex. Högsbo Återvinningscentral på 
A Odhners gata. 
(Gratis att slänga 6 ggr/ år)

Öppettider:
mån-fre 7–19, lörd-sönd 9–17

Det står många cyklar i cykelskjulen på gården. 
Om Ni inte använder cykeln går det bra att ställa
in den i cykelrummet på Västergatan 9.

TILL MINNE AV GÖSTA CARLSON
 
Vår granne och tidigare sty-
relseledamot i Körsbäret och 
redaktör för Körsbärsbladet 
Gösta Carlson har gått bort. 
Han har förgyllt vår tillvaro 
med många intressanta böcker 
bl.a. om Haga och Annedal. 
Återger nedan några ord från 
Författarcentrum Väst.

Gösta Carlson – Författarcentrum Västs hedersordförande 
– finns inte längre bland oss. Han somnade efter lång 
tids sjukdom in tidigt på morgonen 7 maj. Så sent som 
22 februari i år fyllde han 90 år.

Gösta Carlsson föddes alltså 1927.
Han gav ut 25 böcker – såväl sakprosa som romaner. De 
flesta om staden Göteborg och dess historia. Perspektivet 
har varit ”de fattigas strävsamma liv.”

Gösta har arbetat som metallarbetare, rörläggare, mentalskötare, 
journalist och informatör, bland annat på Volvo och inom 
Göteborgs kommun.

I två perioder var Gösta Carlson ordförande i Författarcentrum 
Väst, den senaste 2004.

Han var aktiv in i det sista, ännu i november i fjol gick han 
varje morgon från Nilssonsberg till sitt arbetsrum i Klippan. 
Vi minns Gösta med värme – hans engagemang för litteraturen 
och i samhället och hans humor. Vi skulle så gärna vilja 
höra ännu en skröna.
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VASSES BILSERVICE 
BILVERKSTAD OCH TVÄTT 
FD. SUNE GUSTAVSSONS BILVERKSTAD

Brunnsgatan 12, 413 12 Göteborg 
Tel/Fax: 031- 82 33 70/031- 40 32 08

Mobiltel: 073-933 54 67

City Salong
Khaleel utbildad frisör med 
gesällbrev och mer än 20 års 

erfarenhet i yrket erbjuder följande

Dam/herrklippning 
från 200 kr

Vi utför också 
färg, toning och slingor, 

tvätt & fön samt permanent

Drop in & tidsbeställning
031-41 31 84

0735-76 08 08

Eyja´s Salong 
och Fina Fötter

När du vill bli väl omhändertagen

Vi erbjuder:
Exklusiv hårvård

Fotvårdsbehandling
Massage

Vi säljer även presentkort

Välkomna till 
Mikaela och Eyja.

Västergatan 7 i Annedal
Tel. 031-82 76 30

•  Sushi - olika varianter
•  Dumplings
•  Vegetariskt
•  Skaldjurssallad
•  Sea weed sallad

Välkomna!
Brunnsgatan 8

413 12 Göteborg

Take Away Tel: 031-41 41 23

Karuizawa 
Sushi bar

Öppet    mån-fre 11–22
      lör-sön 12-22

Styrelse:
Lars Östlund, ordförande Nilssonsberg 24 tel 720 26 62
Staffan Claeson vice ordf Nilssonsberg 23 tel 0707-50 81 29
Lennart Sjöstedt, sekreterare Nilssonsberg 20 tel 41 47 12
Sven Jellbo, kassör Nilssonsberg 24 tel 41 03 83
Ninni Lindén, ledamot Nilssonsberg 16 tel 0707-59 39 23
Johan Olofsson, ledamot Nilssonsberg 18 tel 0708-99 63 87
Suppleanter:
Ann-Mari Eriksson  Nilssonsberg 14 tel 0705-94 07 66
Nevio Vidovic  Nilssonsberg 10  tel  0707-71 13 46

Valberedning:
Shahla Naseri Nilssonsberg 7 tel 0704-22 59 20
Gunilla Björnefeldt-Rex Nilssonsberg 14  tel 81 13 37
Kjell Englund Nilssonsberg 11 tel 68 52 03

Redaktör för Körsbärsbladet
Tommy Holmquist Nilssonsberg 13 tel 0705-61 00 87

Bokning av Kärnanlokalen gör du på telefon 0727-49 26 47 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÖRSBÄRET 19–21
Ansvarig utgivare för Körsbärsbladet: Lars Östlund

Fastighetsskötare:
Håkan Lindgren, tel. 031-41 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. 031-709 10 00, mobil. 0708-20 42 37,
fax. 031-709 10 40, e-mail, magnus.nordin@primar.se
Magnus träffas onsd. 09.00 - 09.30 på 
fastighetsexpeditionen.

Parkeringsärenden: 
Robin Iholin tel. 031-709 10 71, robin.iholin@primar.se
 
Ekonomi och överlåtelser: 
Lena Bengtsson tel. 031-709 10 15, lena.bengtsson@primar.se

HEMSIDA   WWW.KORSBARET.SE

Välkommen till
Röda Korsets mötesplats!

Tel. 031-41 37 30

Måndag–fredag 10.00–14.30
Lunchservering 11.30–14.00
Lördagar 10.30–14.30
Lunch 70 kr
På lördagar serveras det alltid våfflor.

& .................................................................

Vi bjuder på en bulle/mjuk kaka!
Tag med kupongen nästa gång du äter lunch, så 

bjuder vi på en hembakad bulle/mjuk kaka till kaffet.

Namn: .................................................................
Erbjudandet gäller ett tillfälle per person t.o.m 30 november 2017

www.redcross.se
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