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KÖRSBÄRSBLADET

Ett träd,  kanske en kastanj, som
med sina stora bladhänder håller
sin blomkrona som en ljusstake,
ett grenverk som är ett tillhåll för
fåglar, som bjuder på konsert om
våren och som ger skugga under
heta dagar, ett klorofyllrikt blad-
verk som dämpar ljud producerar
nyttigheter till den luft vi andas,
det är vad många önskar ha i sitt
omedelbara grannskap. 

De som bor i städer, och det
gör snart hela mänskligheten,
anser sig ha rätt till gröna buskar,
träd tillräckligt gamla för att ha
förvärvat en karaktär, en gräsmatta
att titta på och sitta på, en fri yta
för det uppväxande släktet att leka på.

Livet blir rikare med sådana
värden inpå knutarna, tycker
många. Kanske har människan
rent av ett behov av parker och
gröna områden, varför anläggs
annars sådana? Troligen finns det
undersökningar som uppfyller
vetenskapligt ställda krav på bevis
för den saken.

Hursomhelst. Styrelsen för
BRF Körsbäret diskuterade
PEAB:s planer på att ”fylla ut
luckorna” i kvarteret Druvan vid
Brunnsgatan/Västergatan vid sitt
senaste möte. Detaljplanerna har
ännu inte presenterats varför
sakägarna inte har mycket annat
än skisser att ta ställning till.

Snart kommer de och då ska

styrelsen  formulera de synpunkter
som redovisats inom föreningen.

Redan nu kan du som medlem
höra av dig till styrelsen och fram-
föra meningar som du anser bör
finnas med i ett yttrande. Om du
tycker du att frågan är värd en
motion till stämman i april  så
skriv redan nu och agitera för din
åsikt. Det är givetvis en styrka för
det du argumenterar för, om en
enig stämma står bakom innehållet
i din motion.

Vid styrelsens senaste möte
fanns det, som nämnts, ingen
anledning till ställningstagande.
Den allmänna meningen tycktes
dock vara att det gäller att värna

om den enda gröna ytan i vårt
omedelbara grannskap. Det rim-
liga är, framhöll någon som hade
en vision i sikte, att verka för att
hela området fräschas upp och görs
till en fritidsanläggning för folk i
området. Där bör finnas plats för
skolans behov, lekytor för barn och
ungdom, bänkar för dem som vill
vila sig medan tankarna far, plats
för Gamla Annedalspojkaras
marknader, kanske en rastgård för
hundar. Kort sagt: en oas för
rekreation, ett stycke från stadens
larm.

Området bör inte bebyggas.
Så gick resonemangen.

Ska vi värna om kvarteret
vid Annedalsskolan?

”Blää, för dom som vill bygga bort våran lekplats”, ropade ungdomarna spontant när
Körsbärsbladets stjärnfotograf var ute för att ta en bild på området som ska exploateras. 
Du som har en mening om byggplanerna: skriv en motion till stämman.
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Vid årsstämman förra året behand-
lades en motion av Anders
Sahlberg, NB 17, om källsorte-
ring. Han föreslog att stämman
skulle ge styrelsen i uppdrag att
söka införa källsortering inom
BRF Körsbäret. Styrelsen var posi-
tiv och stämman gav styrelsen
uppdraget. En miljö-
kommitté med tre
personer i styrelsen -
och med Anders
Sahlberg som adjungerad - har
penetrerat frågan. Rapporter
om ärendet har - enligt motio-
närens förslag - flutit in i
Körsbärsbladet. Dock - ännu
efter ett år har inte mycket hänt.

Främsta skälet till att frågan
inte utvecklats i önskad riktning
är att BRF Körsbäret är anslutet
till sopsugsamfälligheten.
Den omfattar ca 2 500 hushåll
i Annedal, Haga, på
Kommendantsängen m fl.
Sopsugen fungerar tillfredsställande,
är relativt billig i drift och är en
bekväm inrättning för föreningens
medlemmar. Kommunen har inte
presenterat något tilltalande alter-
nativ för dem som är anslutna till
sopsuganläggningar, trots att ca
10 procent av Göteborgs hushåll är
anslutna till sopsuganläggningar.

Alternativet  med svarta och
vita påsar, varav den vita skulle
innehålla komposterbart avfall,
tycks vara övergivet. Tanken var
att påsarna skulle skickas till
Borås för sortering varefter det
brännbara skulle transporteras till-
baka till Göteborg. Påsarna höll
inte, den sensor som skulle skicka
påsarna till olika destinationer
fungerade inte tillfredsställande.

Allt blev till en enda stor smet
och det var inte så man tänkt sig
det hela.

Alltså: tillbaka till ruta 1.
Källsorteringen är ju beslutad

av riksdag och av kommunen och

ingen kommer undan. De som
inte tar initiativ och genomför
någon sorts kretsloppssystem får
betala de allt högre avgifter som
kommunfullmäktige beslutar om. 

BRF Körsbärets sophanterings-
kostnader har t ex ökat från 303
223 kr till 352 653 mellan 1996
och 1997, nästan 49 000 kr. Från
årsskiftet gäller en ny, högre, taxa.
Den kommer att öka år för år.

För en framgångsrik källsortering
krävs en eller flera återvinnings-
stationer i BRF Körsbärets grann-
skap. När sådana finns kan före-
ningens kostnader för anslutning-
en till sopsuganläggningen sänkas.
Själva anläggningen  kan därefter
användas för s k restavfall.

En stor del av hushållsavfallet -
ca 45 procent - är komposterbart.

Den stora vinsten - i form av sänkta
sophanteringsavgifter - för före-
ningen kommer när ett kompost-
eringssystem har införts.

Miljögruppen har haft ett
sammanträffande med företrädare
för Renhållningsverket och fått

veta följande:
På förslag finns återvinnings-

stationer vid matbutiken vid
Brunnsgatan, vid Spekebergsgatan,
på Besvärsgatan, på Seminariegatan
och Skanstorget. En eller flera av
dessa stationer kommer att byggas
under 1999.

Renhållningsverkets företrädare
rekommenderar BRF Körsbäret
att på försök införa ett hämt-
kompost-system på Nilssonsberg.
Det innebär att

Renhållningsverket ställer ut
kärl - säckar i nätklädda

stativ - på gårdar och
hämtar innehållet

en gång i veckan. Materialet
komposteras sedan i Marieholm.

För att detta förslag ska lyckas
krävs att även hyresgästerna i
Stena Fastigheter och Bygg-Göta
ansluter sig. Kontakt med före-
trädare för dessa bostadsföretag har
redan tagits.

Om parterna följer Renhållnings-
verkets förslag innebär det ett ökat
antal transporter på gårdarna,
något som ingen är positiv till.

Ett annan tänkbart alternativ
är att stora hämt-kompost-behållare
placeras i grannskapet av stads-
planeentréerna. Om ett sådant
system införs blir det inga hämt-
transporter in på gårdarna.

Frågan är alltså grannlaga.
Något måste göras, flera intressen
står mot varandra och därför kommer

Källsortering med förhinder.
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förslagen att mätas och vägas av
olika inblandade parter innan en
färdig lösning kan presenteras.
Samtidigt som dessa resonemang
förs inom styrelsen, i miljögruppen
och med företrädare för Bygg-Göta
och Stena Fastigheter pågår

diskussioner inom det verkställande
utskottet för Sopsugsamfälligheten.
För att få ett ord med i laget har BRF
Körsbärets styrelse gjort en framställ-
ning om att få en företrädare i samfällig-
hetens vu. Sammanfattningsvis: BRF
Körsbärets engagemang för att mini-

mera kostnaderna för sophämtning -
genom sopsortering - fortsätter
oförtrutet. Alla som har synpunkter
och goda förslag att komma med kan
kontakta någon i Miljögruppen eller i
styrelsen.

körsbärsbladet

Taket på
”Fina fötter”
rustas upp
radikalt
Taket till Fina fötter, salongen på
Västergatan, har varit en källa till
besvikelse för dem som har det i
blickfältet. Först läckte det, därefter
täcktes det med ett material som
absorberar ljus och som ger ett
dystert intryck för dem som har
utsikt åt det hållet. Nu är en för-
ändring på väg. Efter anbudsför-
farande har Asfalttjänst, som svarade
för renovering av gården, fått upp-
draget att fräscha upp ytan enligt
arkitekten Leif Stenbergs förslag.
Arbetet inleds inom kort.

Nya koden till
storsoprummet.
Några gånger om året byter
Garageföreningen koden för stor-
soprummet. Det är gemensamt för
medlemmarna i BRF Körsbäret
och hyresgästerna i övriga hus på
Nilssonsberg. Det är Garage-
föreningen som ansvarar för stor-
soprummet och som fördelar kost-
naderna för sophämtningen efter
andelstal på ägarna. BRF
Körsbärets medlemmar betalar en
betydande del av kostnaderna.
Koden är till för att utestänga
mindre nogräknade personer från
att åka dit med avfall som de inte
själva vill betala för. På något sätt
kommer dessa personer över koden
och på rekordtid fylls rummet med
diverse bråte. Två gånger i veckan
sker hämtning.

Den nya koden - som alltså för-
hoppningsvis ska fungera som en
portlås för snyltare - är 4113 och
gäller från 1 april.

Lägg tidningarna
i tidnings
containern!
Storsoprummet ska användas för
stor-sopor, inte för tidningspapper,
påpekar Henning Larsen. Han ser
till att ordning råder och blir ledsen
och beklämd de dagar då folk har
varit i farten och härjat i storsop-
rummet. Inte så få går dit med
flaskor och tidningar.

Flaskcontainers finns vid Carl
Grimbergsgatan och på Skantorget
- lägg dem där, uppmanar
Henning, med dansk hetta i rösten.
Dels går de direkt till återvinning
och dels slipper BRF Körsbärets
medlemmar att betala för bortfors-
lingen.

Två tidningcontainers finns på
gårdarna. Den ena står framför
uppgång 3 i A-huset, den andra
vid Stena Fastigheter i grannskapet
av NB 12. Lägg tidningarna där så
går också de in i ett återvinnings-
system utan mellanlandningar.

står på förbjuden plats. Förbudet
mot cyklar i gångar, trapphus och
i andra allmänna utrymmen har
tillkommit av flera anledningar.
En är att de stör den allmänna
ordningen och tar miljövärden

från alla som har krav på en god
miljö. En annan är att de hindrar
folk att komma fram, och kan bli
ett allvarligt hinder för utrymning
vid olyckor. Alltså: inga cyklar i
trappor eller gångar!

Detsamma gäller för andra saker
som placeras i allmänna utrym-
men. De får inte fyllas med privata
tillhörigheter.

Cyklar som står i gångar
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Bostadsrättsföreningen
Körsbäret 19-21

Expedition:

Västergatan 9, 411 43 Göteborg. 

Fastighetsskötare:

Henning Larsen, tel. 41 78 67 

vardagar mellan 09.00 och 09.30. 

Styrelsens expeditionstid:

Måndagar 19.00-19.30. 

Fastighetsförvaltare:

Riksbyggen. 

Kontaktman: 

Ants Eriksoo, tel. 42 91 61. 

Ordförande: 

Onsdagar mellan 18.00-18.30, tel. 41 81 46.

Styrelse: 

Kersti Dyrssen, ordförande, 

Monica Bergström, v ordförande, 

Eric Jacobsson, sekreterare, 

Eva Jansson, ekonomi

och Lorens Weibull, intendent. 

Suppleanter:

Gösta Carlson, Sven Jellbo och Vello Riomar

Redaktör för Körsbärsbladet:

Gösta Carlson.

Arbetet med att  fylla i de sista
uppgifterna BRF Körsbärets verk-
samhetsberättelse pågår som bäst.
Förvaltaren, Riksbyggen, gör
grovjobbet. Styrelsen fick ta del av
ett utkast vid sitt februari-
sammanträde.

Åtskilligt känner den intresse-
rade medlemmen igen, t ex lägen-
hetsfördelningen. Så här ser den ut:
• 55 st 1 rum och kök
• 49 st 2 rum och kök
• 143 st 3 rum och kök
• 87 st 4 rum och kök
• 19 st 5 rum och kök
• 12 st 6 rum och kök.

Av köpesummorna för sålda
lägenheter kan man sluta sig till
att priserna är på väg upp.
Mäklare och köpare förhör sig
noga om föreningens lån, planer
för större reparationer etc och verkar
tycka att föreningens ekonomi är
till belåtenhet. Den grundas också
på att utgående avgift, inkl bränsle,
vid årets utgång i genomsnitt
uppgick till 562 kr per kvadrat-
meter. (På en del håll i centrala
staden får man betala ca 1000 kr
per kvm.)

Föreningens bottenlån har
hyggliga räntesatser, tre lån har en

räntesats på 9,21, två på 6,9 och
ett på 6,41. Totalt uppgår lånen
till 91,7 mkr. Årets överskott, 12
470 kr, föreslås balanseras i ny
räkning.

Alla föreningens lokaler är uthyrda,
också den som Pensionärspartiet
disponerat. ABU AB flyttar in i
dagarna och avser att använda den
för utställning av sina sportfiske-
produkter. Kunderna är återför-
säljare, det blir alltså ingen butik.

Verksamhetsberättelsen
kommer inom kort.

Bostadsrättslagen har genomgått
ett antal förändringar. Det påverkar
i sin tur bostadsrättsföreningarna.
Riksbyggens jurister har gått igenom
lagen och skrivit ett förslag till
nya normalstadgar. Årsstämman
kommer att få ta ställning till
detta förslag.

I ett tillägg föreslår styrelsen
att en paragraf om bostadsrätts-
innehavarnas individuella under-
hållsfonder - kallade inre fond -
dels ska kunna inrättas, dels
avskaffas genom styrelsebeslut.
Många bostadsrättsföreningar har
avskaffat dessa fonder.

Nya stadgar
presenteras på
årsstämman i april. Jag har haft förmånen att skriva

Körsbärsbladet under sex års tid.
Nu tycker jag att jag gjort mitt
och lämnar styrelsen och Körs-
bärsbladet vid årsstämman. Tack
alla vänliga vänner för allt stöd
och all uppmuntran.

Gösta Carlsson

Tack för mig!
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