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Expedition:
Västergatan 9, 411 43 Göteborg tel 41 24 12
Expeditionstid första helgfria måndag varje månad kl 19 – 19.30. 
Övrig tid telefonsvarare.
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
Fastighetsförvaltare:
Primär Fastighetsförvaltning AB, Beatrice Lesslies gata 10, 421 31 Västra 
Frölunda
Kontaktman Magnus Nordin, tel. vx 709 10 00, teknik direkt 709 10 12, 
mobil 0708-20 42 37. Fax 031 709 10 40 e-mail magnus.nordin@primar.nu 
Magnus Nordin träffas onsdagar 09.00 - 09.30 på fastighetsexpeditionen.

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

Parkeringsärenden:
Madeleine Myrman 709 10 04.

Styrelse:
Kersti Dyrssen, ordförande Nilssonsberg 22 tel  41 81 46 
Monica Drakberger, vice ordf Nilssonsberg 5  tel  82 02 38
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:
Bengt-Olof Bengtsson Nilssonsberg 1 tel  82 37 00
Anette Engvall Nilssonsberg 21 tel  41 58 36
Marianne Wiberg Nilssonsberg 22 tel  41 37 17

Redaktör för Körsbärsbladet
Sven Hjelmström Nilssonsberg 19 tel  41 41 99

HEMSIDA
www.brf-korsbaret-gbg.org/ 
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KÖRSBÄRSBLADET

Mia & Kjell Ytterstad

Specialerbjudande under feb.- mars
Pensionär & student rabatt 25%
Damklippning 190:- Ansiktsbehandling 350:-
Herrklippning 170:- Noppning ögonbryn 60:-
Barnklippning 100:- Färgning bryn&fransar 100:-
Permanent m. klippning fr.395:- Hål i öronen 90:-
Håruppsättning fr.290:- Manikyr 225:-
Toning-Färgning-Slingor fr.250:- Nagelförlängning 380:-
Nyhet! 
Tricologi stoppar mjällproblem, håravfall och fett/torrt hår.

S along M ona
Ö.Husargatan 2A

Drop in och 

tidsbeställning 

tel. 41 31 84

Öppet  
vardagar 1100-1830

lörd-sönd 1200-1400 

vid tidsbeställning

Välkomna!

NY ÄGARE!

ÄNNU EN FASANSFULL FASAD  –  
ELLER ?
Var det verkligen ingen boende i B-huset i Västergatans 
bottenvåning som lade märke till när detta förfärliga 
”Konstverk” kom till en mörk natt i november.?? 

En så här stor yta bemålar man inte i en handvändning! Henning fick se 
eländet redan dagen efter, och jag skall inte återge hans kommentarer….. 
Vårt klotteravtal gäller, och då vår klottersaneringsentreprenör snabbt trädde 

i tjänst med högtryckstvätt och lämpliga rengöringsmedel så var väggen snart fin 
igen. Så´na här tilltag är faktiskt kriminella, och kostnaderna för att ta bort dem 
kan bli ganska dryga. Fasadtvättaren tyckte detta var bland det fulaste han hade sett, 
och det är bara att instämma. Förresten, här är det inte fråga om estetik, detta är 
BROTTSLIG verksamhet som vi alla skall göra vårt bästa för att få stopp på. Detta 
är meningslösa, barnsliga , på alla sätt inskränkta tilltag. De föräldrar som anar 
att deras barn håller på med det här bör ta ett allvarligt samtal med sina ungar - 
oftast rör det sig väl om söner. Att klottra på husväggar ligger kanske inte i samma 
klass som att kasta gatsten på poliser. Men det  är troligen ett led i utvecklingen i 

den riktningen. Kan man polisanmäla en klottrare så kanske man kan hejda 
en ung människas karriär på en brottslig bana. En till synes rätt 
oskyldig anteckning på en hissvägg leder nog ofta vidare till mer 

avancerade orgier i färg och kolossalformat ute på Västergatan. Råkar 
du se någon ”på bar gärning” – ring omedelbart 112 och rapportera vad som 

pågår, polispatrullen kanske hinner hit. Meddela också fastighetsskötaren om 
händelsen.

100:-

Välkomna 
till massageterapeut Björn Trelvik

(Eyjas Salong, Västergatan 7)
Klassisk massage, idrottsskador, 

rehabilitering 
Tidsbeställning: 709 77 90 

----------------------------------------------------------------

Jag bjuder på 100:- första gången.

Ta med kupongen



GLÖGGPARTY I KÄRNAN.
Söndagen den 9. december var det 
dags för det traditionella 
glöggpartyt i Kärnan. Ett 
femtiotal medlemmar hade 
hörsammat kallelsen och 
det blev en trivsam samvaro 
med glögg och pepparkakor och 
kaffe. Till barnens (och de vuxnas) för-
tjusning framträdde även detta år troll-
karlen Petrollium och satte myror i 
huvudet på oss alla. Vad månde bliva 
av denne unge artist? Den nya Kärnan 
- kommittén  skall ha heder och tack 
för arrangemanget.
Uppe på gården utanför N.B. 14 fanns 
ett tvåspann som bjöd på en rundtur 
på Nilssonsberg, det var Mäklarrådet 
som ville bjuda på den attraktionen.  
Såvitt red. kan minnas är det första 
gången ett hästanspänt fordon trafi-
kerat våra körbanor. Också där fanns 
glögg att tillgå..

SUNE GUSTAVSSONS 
BILVERKSTAD OCH TVÄTT 

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

Mobiltel: 0708-50 34 93
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FLAGGHISSNINGEN 
är räddad! Som vikarierande ”flagg-
man” har Rune Hultén, N.B. 19, 
anmält sig för att rycka in om 
Per Carlberg blir förhindrad. De 
båda flaggansvariga har alltså varsin 
flagga, så att de officiella flagg-
dagarna alltid kan respekteras. På 
nyårsdagen blåste flagglinan av vid 
middagstiden, men vår flaggansvarige 
åtgärdade snabbt missödet. 

GNÄLLRUTAN.
Vid styrelsesam-
manträdet den 22 
januari anmäldes 
en del klagomål 
från förenings-
medlemmar. Det 
gällde t.ex. att 
entréplanen mot 

gården ibland är blockerade av  
barncyklar. Detta är ju förståeligt, 
både klagomålen och orsaken till 
desamma. Man vill ju inte gärna ha 
in en smutsig cykel i lägenheten, 
inte heller vill man gå till ett för-
rådsrum varje gång cykeln skall in 
eller ut. Cykelställen är ingen bra 
plats för barncyklar. Problemet är 
nog nästintill olösligt. Ett faktum 
kvarstår: brandmyndigheten tillåter 
inte att utrymningsvägar blockeras 
med cyklar. En ambulansbår måste 
kunna komma fram obehindrat. 
Styrelsen kan bara vädja till med-
lemmarna undvik att ställa cyklar, 
barnvagnar och andra föremål i 
entréplanen! 

FÖR SÄKERHETS SKULL ! 
Barncyklar och barnvagnar till barn-
vagnsrummen!
Ett annat klagomål, okynnesparkering 
på gårdarna förekommer. Det kan 
bli dyrt! Controlla, som har hand 
om P-övervakningen har rätt att ta 
ut en avgiftpå 500:- kr. Den som 
måste ställa bilen en kort stund för 
att hämta en passagerare eller annat 
gör klokt i att lägga en lapp innanför 
vindrutan med en förklaring av sitt 
ärende. 5 – 10 minuter är inte något 
problem, men längre parkering bör 
absolut undvikas.
Så har det klagats på borrning 
i väggarna. Våra hus är ju av 
betong, och om man borrar med 
ett slagborr i väggen så hörs det i 
hela fastigheten. Ibland måste man 

SVERIGES PENSIONÄRS-

FÖRBUND VÄXER!

Den 14 januari konstituerades en ny 
pensionärsförening i vår Föreningslo-
kal Kärnan. GÖTEBORGS-ETTAN 
är namnet på föreningen som skall 
samla folk med avtals- och förtids-
pension. Initiativtagare är vår värde-
rade medlem Carl-Otto Cronander. 
Han upplyser att i Sverige finns 430 
000 pensionärer av den här kategorin 
varav ca 25 000 bor i Göteborg

EN HISSNANDE UPPLEVELSE !

Den som har haft tillfälle att titta in i och beundra de nyrenoverade hissarna i C-huset 
kan inte undgå att imponeras av hur väl KONE-hissar har lyckats med sin renovering. 
Man träder in i en helt ny miljö med väl avstämda färger. Man upptäcker också finesser 
som direkttelefon till KONE som kan användas i en nödsituation. En lättbegriplig 
display över våningsplanen visar var man befinner sig och vart man är på väg. En                                                                                                                                                                                                                                           
ljus-sensor  hindrar att dörren plötsligt slår igen när man står och pratar med sin granne 
eller inte har fått med sig sin dramaten.. 
En fällbar sits att sitta och hämta andan på. 
Flera speglar på väggarna ger rymd i hissen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Och – det som vi kommer att uppskatta 
mest EN LJUS OCH TREVLIG MILJÖ.  
Hissarna är inte nya, men upprustade till 
modernaste standard, och kan betraktas 
som praktiskt taget nya. 
Arbetet tar sin tid och sjukdom har 
försenat det något, men HAV TRÖST kära  
Körsbärsbo, även din hiss skall bli som ny!

GÄSTPARKERINGEN

I Körsbärsbladet nr 4 2001 (extra-
bladet) angavs tyvärr felaktiga upp-
gifter om kostnaden för parkering 
på gästplatserna. Som var och en 
kan se på automaten gäller följande. 
På de nio avgiftsbelagda platserna 
kostar det:
månd-lörd kl 0800 – 2000 10 kr/tim, 
övrig tid 4 kr/tim. 
Dessutom finns en skyltad femton-
minutersruta för snabba ärenden. 
Vid fel på automaten ring:
031- 23 00 00 och uppge A 90. 

RÖDA KORSET

KUPAN
Övre Husargatan 2 –4

Tel 7416230
Öppettider

Mån.-ons.-fre
10.00 – 16.00

tis.-tors 10.00 – 18.00
lör 10.00 – 14.00

FYNDA BRA OCH BILLIGT!!!!

borra, det skall då göras på dagtid 
och det är bra om man underrättar 
sina grannar om att man kommer 
att väsnas. Grannsämjan mår inte 
bra om man får sitt favoritprogram 
i radio eller TV fördärvat av en 
dånande borrmaskin.
Apropå oljud – det händer att 
en kran börjar låta riktigt illa, 
och olåten låter faktiskt värre hos 
grannen än i den egna lägenheten. 
Då behöver packningen bytas, och 
det fixar Henning alldeles gratis.
Att man inte skall placera 
pappkartonger och annan bråte 
i trapphusen borde väl vara en 
självklarhet, men nu när vi har 
hört att det finns pyromaner  i 
grannskapet måste det bli absolut 
stopp för detta. Tänk så här, om de 
här pappkartongerna brinner och 
svalen fylls med rök, hur skall jag 
komma ut ?
Under rubriken sopor diskuterade 
styrelsen storsoprummet för fem-
tioelfte gången. Det är ett hygie-
niskt problem, ett miljöproblem 
och ett socialt problem. Med tanke 
på de nyligen inträffade bränderna 
i grannhuset vid Skanstorget är 
det också ett brandskyddsproblem. 
Eventuellt är den bästa lösningen 
att helt enkelt  stänga det. I stället 
kan man placera ut containrar på 
gårdarna några gånger om året så 
att vi kan lägga våra storsopor där. 
Man måste ta hänsyn till att varje 
container skall ställas på plats av en 
tung lastbil, och vi vill ju helst und-
vika tung trafik på gårdarna. Styrel-
sen grunnar vidare. Slut på gnället 
för denna gång.

Välkomna 
till oss på

EYJAS SALONG & FINA FÖTTER
Västergatan 7, tel. 82 76 30

Frisörerna Eyja & Marianna
Massageteraput Björn

Fotterapeut Jana

Styrelsen beslutade att årsstämman 
2002 skall hållas den 22 april i Han-
delshögskolans samlingssal kl.18.00, 
kaffe serveras kl 17.30. Kom och gör 
din stämma hörd, det är din chans 
att påverka föreningens verksamhet!


