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spiltor. Pappas bil fick också plats där. 
Det blev mitt jobb att varje morgon 
gå ut och titta till Klas. Han tillfrisk-
nade snabbt och vi kunde plocka bort 
spjälningen efter fyra veckor. Då kunde 
han börja med lite försiktiga flygöv-
ningar, att flyga från handen och några 

meter framåt för att landa i 
gräs eller annat mjukt 

underlag. Han 
lärde sig snabbt. 

Vi fann att han 
också lärde sig 
att komma på 
kallelse, när vi 
ropade Klas 
och lockade vi 

med något gott 
flög han till den 

utsträckta handen. 

Han gjorde längre och 
längre utflykter, men kom 

alltid hem efter någon timme eller så. Vi 
fick höra att han hade blivit sedd nere 
vid Handelsbolaget, byns stora affär. 
Där fanns den kommunala anslagstav-
lan, där föreningar satte upp sina anslag 

När jag var 13 år bodde vi i Särna, 
där pappa var jägmästare. En dag i 
maj kom han hem med en halvvuxen 
kråkunge som hade misslyckats med 
sitt första flygförsök. I fallet hade den 
brutit ett ben och vi bestämde att den 
skulle spjälas och bli huskråka. 

Pappa hade berättat att han hade 
haft huskråkor i sin barndom 
och dom hade varit väldigt 
trevliga. Vi lade tunna 
trästickor utmed benet 
och band om med 
smala band och så fick 
kråkan en skokartong 
till bädd. Han fick 
heta Klas, för det hade 
pappas kråkor hetat. Vi 
visste inte om det var en 
”han” eller ”hon”, det syns 
inte på kråkor, men det spelade 
ju heller inte någon roll. Klas började 
snart halta omkring med sitt spjälade 
ben. Han fick inte vara inne i möblerade 
rum, han var ju inte rumsren. I stället 
fick han en vrå i garaget, som ursprung-
ligen var byggt som ett stall med ett par 

Julen
Mycket kan sägas om julen. Jag vill ta upp en aspekt, nämligen att 
julen är den mest doftrika helg vi firar. Jag tror att dofter är något som 
stannar kvar länge i minnet, kanske för hela livet. 
Från min uppväxt minns jag väl dessa speciella dofter vid juletid, av 
pepparkaksbaket och av skinkan som pyser i ugnen, av rödkål och hya-
cinter och av granen som doftade barr. Då existerade inga plastgranar. 
Det är mycket trevligt som händer runt julen, men en jul utan den här 
speciella blandningen av välbekanta aromer skulle kännas tom och kon-
stig. Från barndomen minns jag också värmen, stillheten, den vackra jul-
musiken i kyrkan och i radion. December lär vara den månad då flest stea-
rinljus säljs. Det milda, levande ljuset får oss att sitta tätare tillsammans och 
skapar en ö av trygghet i vintermörkret.

Tag väl hand om varandra och 
en riktigt God Jul önskar er redaktör.

Redaktör ń har ordet
forts. sid 2

HUSKRÅKOR
och annonser om olika aktiviteter. Ofta 
stod cyklar lutade mot anslagstavlan. 
Där hade Klas blivit sedd sittande på 
ett cykelstyre, ivrigt sysselsatt med att 
plocka bort dom röda häftstiften från 
Syndikalistiska Föreningens anslag om 
möte i Folkets Park. Det var nu känt i 
byn att kråkan tillhörde jägmästar´n, och 
man lade en politisk innebörd på hans 
sabotage mot den politiska yttrande-
friheten. Naturligtvis med ett skratt.  
En av våra grannar var en skogsförvaltare 
som hade förnamnet Claes. Vi kände inte 
till honom när kråkan blev familjemed-
lem hos oss, i så fall hade vi väl valt ett 
annat namn. Hans söner kom fram till 
mig en dag och frågade varför vi ropade 
Klas ibland på vår balkong. Det hördes 
bort till deras hus på andra sidan ängen. 
Jag fick försöka förklara och presenterade 
vår huskråka för killarna. De föll för hans 
charm och accepterade vårt namnval. 
Han kraxade aldrig högt som kråkor 
brukar göra, kanske för att hans föräldrar 
inte hade lärt honom det. Om han var 
utom synhåll och vi ropade på honom, 

De nya lägenHeteRna

Annie Nerén 
på Enerbackens 
Måleri är i full 
färd med att 
måla de 
nyproducerade 
lägenheterna på 
NB 7 och 8.
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Styrelsen hade sitt budgetmöte den 12 november. På mötet redovisades 
dels en budgetuppföljning för innevarande år, dels fastställdes budget 

för år 2014.

Budgetuppföljningen utvisar att verksamheten, t.o.m. augusti månad 2013, gått 
”bättre” än vad som budgeterats, främst beroende på minskade löpande underhålls-
kostnader (hittills), lägre kostnader för värme och el samt också lägre räntekostnader.

Vid styrelsemötet beslutades om oförändrade avgifter för 2014 avseende lägenheterna. 
Avgiften blir därmed oförändrad för 10:e året i rad, vilket innebär att medlemmarna 
alltjämt betalar en något lägre hyra för sina lägenheter än vad som gällde för så länge 
sedan som år 1995. Styrelsen har tidigare fattat beslut om höjning av hyran för parker-
ingsplatserna med 25 kr per plats och månad fr.o.m. den 1 januari 2014. Det är samma 
höjning som de övriga intressenterna i garaget, Bygg-Göta och Stena Fastigheter, gör 
varje år. 

Som framgick av det föregående numret av Körsbärsbladet bygger föreningen på NB 7 
och 8 två st. nya tvårumslägenheter på vardera 60 kvm. Dessa har kunnat produceras 
genom att det blivit yta ”över” vid renoveringen av tvättstugorna i A-huset. Säljstart av 
dessa lägenheter blir det i månadsskiftet febr./mars 2014, och de kommer att annon-
seras i god tid.

I början av december skedde en uppfräschning 
av soprummet. Kärlen att sortera avfallet i är 
fler än tidigare och vi ska sortera på ett litet 
annat sätt. Samtidigt bytte föreningen 
enreprenör. Vår nye entreprenör är Hans 
Andersson Recycling.

tvättstugorna
På begäran sker följande ändring av tvättiderna i tvättstugorna. Dagens första tvättpass 
förkortas med en timma och pågår mellan kl. 08.00 – 11.00. Det andra tvättpasset för-
längs med en timma och pågår då mellan kl. 11.00 – 15.00. Övriga tvättpass berörs 
inte. Omprogrammering av bokningssystemet kommer att ske nu i december.

gårdarna
Styrelsen har under hösten gett två medlemmar i föreningen, 
Johan Olofsson – styrelsesuppleant i föreningen – och Oscar 
Götestam, i uppdrag att samla intresserade för synpunkter 
och därefter ta fram ett förslag till förbättrad utemiljö. Detta 
kommer att framgå av föreningens hemsida och redovisas i 
kommande nummer av Körsbärsbladet.

De väggfasta askkopparna tas bort från fasaderna och ersätts, 
bl.a. med den här moderna ”fimpmojängen”, se bild.

Är det någon som vill bli ”Flaggmaster” i föreningen, dvs. ta på 
sig uppgiften att hissa och hala flaggan? Är du intresserad, tag kontakt med fastighets-
expeditionen eller styrelsen. Det är också fullt möjligt för fler personer att dela på 
uppgiften.

Styrelsen vill passa på och 

önska alla medlemmar en 

God Jul & Gott Nytt År!

forts. från sid 1 –Huskråkor

svarade han med ett ljud som ”Yyup” 
ungefär, innan han kom flygande.

Klas roade oss hela den sommaren med 
sina trevliga påhitt och deltog i alla 
utomhus aktiviteter. Vädret var fint 
och vi satt ofta ute och åt. Han höll sig 
framme och tiggde vid bordet som vilken 
knähund som helst. Vi gav honom nog 
för mycket godsaker, för han blev med 
tiden tämligen fet, och det blev hans 
undergång. Hans i ungdomen brutna 
ben var väl inte så starkt, och i slutet av 
augusti skulle han starta en flygtur, tog 
i för hårt och benet gick av igen. Pappa 
fick fatta det svåra beslutet. Vi fick ta 
farväl av Klas och tacka för den trevliga 
sommaren. Han begravdes i sin skokar-
tong under en björk på vår äng.

Nästa sommar blev det jag som klätt-
rade upp i ett kråkbo och hämtade en 
lagom stor kråkunge. Han skulle bli 
vår nya huskråka, och han/hon? fick 
namnet Klara. Klara blev inte så lång-
livad som Klas. I stallet där hon bodde 
stod en tunna tjära och den hade läckt 
lite på golvet. En morgon när jag kom 
dit fann jag att Klara hade smetat ner 
fjäderdräkten med tjära så att det var 
omöjligt att få henne ren utan att plocka 
bort det mesta av fjädrarna. Pappa fick 
fatta ett nytt beslut och Klara fick sin 
grav bredvid Klas i björkdungen.

Den som råkar komma till Särna i våra 
dagar kan ta in på vandrarhemmet 
Björkhagen, som är det f.d. jägmästar-
bostället där vi bodde och trivdes så bra. 
Det är sig ganska likt, fortfarande lika 
trivsamt, och björkarna står kvar. Om 
man letar noga kanske man kan hitta 
huskråkornas gravplats.

Sven Hjelmström

StyRelSen InFORMeRaR

en MaRODöR pÅ nIlSSOnSbeRg?

Ja, det kan man lugnt säga. Han hette 
Sven och for fram som det värsta en dag i 
december. Cykelstället framför NB 1 och 
2 blev målet för hans framfart.
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KäRnan
Flera uppskattade 
aktiviteter har 
ägt rum i Kärn-
anlokalen under 
hösten, bl.a. två 
Pub-kvällar med 
bokbyte. Den 9 
november ägde en 

ölprovning rum. Vin och champagne har 
vi provat flera gånger tidigare i Kärnans 
regi, men för ölprovning var det första 
gången. Torbjörn Andersson, som enga-
gerats för uppgiften, kunde allt vad som 
är värt att 
veta om öl 
och hade 
också för-
mågan att 
f ö r m e d l a 
sina kun-
skaper på ett lättsamt och pedagogiskt 
sätt. Vi fick bl.a. lära oss att öl tillverkats i 
Babylon så långt tillbaka som flera tusen 
år före Kristi födelse.  Det fornnordiska 
ölet var smaksatt med pors och därför 
mycket beskt. Till fest drack man mjöd 
som bryggdes enbart på honung.
Många visdomsord förmedlades och ölen 
vi provade, se bilden, var exklusiva, väl-
smakande och nya bekantskaper för de 
flesta av oss.

Inplanerade aktiviteter i Kärnan 2014
Söndagen den 26 jan. blir det Tupper-
ware party.

Lördagarna den 1 febr. resp. den 12 april 
ska ni vika för trevligt umgänge med era 
grannar. Då är det nämligen pub och 
bokbyte i Kärnan.

När kommande aktiviteter i Kärnan 
ska annonseras kommer fortsättningsvis 
meddelanden att anslås vid Kärnanloka-

lens två ingångar samt i garaget. 
Således ingen annonsering 

i trappuppgångarna.

näROMRÅDet
Renoveringen av Annedalsskolan är sedan 
en tid inne i ett intensivt skede meddelar 
på förfrågan skolans rektor Pia Lundahl. 
Enligt den ursprungliga planen ska arbe-
tena vara avslutade i januari 2015, men 
om tidsplanen kan hållas är i nuläget svårt 
att bedöma. Det är fråga om en genom-
gripande renovering/ombyggnad av den 
ursprungliga skolbyggnaden, någon 
tillbyggnad är inte aktuell. När skolan 
öppnas igen är den dimensionerad för att 
ta emot ca 300 elever. Något beslut har 
ännu inte fattats om antalet årsklasser. 
Sammanlagt 60 st. förskolebarn kommer 
att vara placerade i annexbyggnaden, 
då det saknas förskoleplatser i området. 
Lekplatsen, som vetter mot Västergatan, 
kommer genom en ombyggnad att på 
ett mer naturligt sätt integreras i skolans 
område.

Julgranar

När julen dansat ut vill vi som 
vanligt att Ni slänger Er jul-
gran mellan Nilssonsberg 27 
och trappan ner mot uni-
versitetet. (Lilla Bergsgatan )

Soprummet

Nu är grovsoprummet uppfräschat.
Ny transportör är Hans Andersson 
Recycling.
Soprummet är öppet alla dagar mellan 
kl. 07.00 – 20.00
Det avfall som inte kan sorteras och 
slängas i återvinningsrummet, kan 
slängas i den blå containern utanför 
soprummet.
Skall Ni slänga elektronik står denna 
”galler häck” utanför soprummet.
För att alla skall få möjlighet att slänga 
sitt avfall, vill vi att Ni paketerar/river 

bRIDge I KäRnanlOKalen
Vi har tidigare berättat om att Kärnan 
utrustats med fyra bridgebord,  
donerade av Sylvi och Kerstin, (se bilden).  
Måndagen den 11 november inled-
des spelet vid två bord och alla var  
entusiastiska och tyckte det var mycket 
trevligt. Man har gott hopp om att fler 
intresserade bridgespelare ska ansluta sig 
efter hand. Kontakta Anita- eller Bengt-
Olof Bengtsson, tel. 031 – 823700, om 
ni vill komma med.

isär avfallet så det tar så liten plats som 
möjligt.
Bygg avfall och/eller farligt avfall, får inte 
slängas här. Detta hänvisas till Renovas 
återvinningsstation på A.Odhners gata 
19, Högsbo.

Hantverkare 

Om Ni har hantverkare hemma som 
utför något arbete med bruk,fix eller fog, 
vill vi att Ni talar om att det är förbjudet 
att slänga ut detta i planteringar, eller  i 
avloppssystemet. Be dem  att de häller ut 
det i en sopsäck och sedan slänger denna 
i grovsopscontainern.

betalningar på fastighetsexpeditionen

BRF Körsbäret har nu möjlighet att ta 
mot kortbetalning.
För Norra Annedalsgaraget (garagenyck-
lar mm) är detta inte klart ännu, men 
kommer förhoppningsvis under kvartal 
2, 2014.
Detta gör vi för att minska 
kontanthanteringen inom 
föreningen.
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Sune GuStavSSonS 
BilverkStad och tvätt 

Brunnsgatan 12, Göteborg 
Tel / Fax: 031-82 33 70 
Mobiltel: 0708-50 34 93

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

erfarenhet i yrket erbjuder följande

Dam/herrklippning från 250 kr

Vi utför också 
färg, toning och slingor, 

tvätt & fön samt permanent
10% rabatt för studenter & pensionärer

 på klippning, färg, slingor.

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
Kinesiologbehandling

Zonterapi och öronakupunktur

Vi säljer även presentkort

Välkomna till 
Gudbjörg och Mikaela 

Eyja och Kristian

Västergatan 7 i Annedal
tel. 031-82 76 30
För bokning eller frågor om  

Zonterapi och öronakupunktur  
ring Kristian 0706-98 80 72

Styrelse:
Lars Östlund, ordförande Nilssonsberg 24 tel 720 26 62
Staffan Claeson vice ordf Nilssonsberg 23 tel 0707-50 81 29
Paula Jonasson, sekreterare Nilssonsberg 11 tel 0762-18 47 27
Sven Jellbo, kassör Nilssonsberg 24 tel 41 03 83
Roger Hansson, ledamot Nilssonsberg 15 tel 41 40 60
Lennart Sjöstedt, ledamot Nilssonsberg 20 tel 41 47 12
Suppleanter:
Johan Olofsson Nilssonsberg 18 tel 0708-99 63 87
Ann-Mari Eriksson  Nilssonsberg 14 tel 0705-94 07 66

Valberedning:
Kjell Englund Nilssonsberg 11 tel 68 52 03
Gunilla Björnefeldt-Rex Nilssonsberg 14  tel 81 13 37
Shahla Naseri Nilssonsberg 13 tel 0704-22 59 20
Fredrik Holmer Nilssonsberg 16 tel 41 93 34

Redaktör för Körsbärsbladet
Gustav Abrahamsson Nilssonsberg 17 tel 82 10 38

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. 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.se
Magnus träffas onsd. 09.00 - 09.30 på fastighetsexpeditionen.

Ekonomi och Parkeringsärenden:  
Jenny Bergendahl tel. 709 10 14, övrigt som ovan.

HEMSIDA   www.korsbaret.se

Kafé 4 you
Sallad/Pasta ∙ Ciabatta ∙ Bakpotatis 
Lasagne ∙ Kyckling- och köttfärspaj

och glass från Lejonet & Björnen så klart.

Ett fräscht kafé 
på Brunnsgatan 12

Öppet alla dagar 10 –20
Välkomna!

Tel. 031-41 41 23

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   |   Avhämtning 65/60 kr
För pensionärer 60 kr
Vi tar även emot beställning på smörgåstårtor 
och 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 31 mars 2014

www.redcross.se
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