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Gör din stämma hörd i Körsbärs-

bladet, inte bara på årsstämman!

Om du har en bra synpunkt eller

förslag som du vill att andra skall

ta del av, skriv en kort insändare 

– gärna med en bild – till expedi-

tionen Västergatan 9. Kloka och

tänkvärda ord har ett stort värde

och kan till och med honoreras med

en blygsam, symbolisk summa.

Den 23/5 var Henning Larsen och
red. inbjudna till ett intressant studie-
besök vid Trestad Centers avfallsan-
läggning strax utanför Trollhättan.
Representanter för hela vår sopsug-
samfällighet var också medbjudna.
Man hade nyligen tagit i bruk en
sofistikerad anläggning för sortering
av hushållssopor. Den hade kostat c:a
65 miljoner kr, så det är naturligtvis
ingenting som vi själva skall installera.
Avsikten är att försöka påverka
Göteborgs kommun att satsa på en
liknande anläggning vid sopstationen
i Sävenäs. Det skulle kunna medföra
att våra kostnader för sophantering
skulle kunna sänkas, eller åtminstone
att vi inte skulle drabbas av ytterligare
”straffavgifter” för att vi använder våra
sopnedkast. Det skulle också innebära
att vi slipper uppföra ”sophus” på våra
gårdar, ev. med lukt och flugor och
trafik av tunga fordon för borttransport
av vårt avfall.

Sorteringsanläggningen fungerar
så: Varje hushåll får sig tilldelat
särskilda gröna påsar för komposter-

bart avfall. (Matrester, kasserade
krukväxter, snittblommor och annat
biologiskt avfall.) Övrigt ”brännbart”
avfall läggs i vanliga ICA- eller
Matcenterpåsar. När soporna anländer
till sopstationen förs de på ett löpande
band förbi en fotocell med ”ögon
känsliga för grönt” där de gröna
påsarna puttas undan till ett annat
band för vidare transport till en
avskiljningsanordning som tar bort
plastpåsarna. Innehållet rullar vidare,
antingen till en komposteringsanlägg-
ning eller station för framställning av
biogas.

Vi fick också veta att företaget
som levererat sorteringsanläggningen
f.n. bygger en anläggning i Århus i
Danmark - 3 ggr så stor.

Det var ett intressant studiebesök,
jag hade aldrig anat att sopor kunde
vara så fascinerande. Hoppet står nu
till att Kommunen skall inse värdet
av att satsa på ett sådant här projekt
och snabbt fatta beslut om en anlägg-
ning för sopsortering vid Sävenäs sop-
station.

Tack till Lennart Wåhlander för

hans vänligt överlämnade stafett-

pinne, d.v.s. redaktörskapet för

Körsbärsbladet. Jag lovar att för-

valta hans pund och försöka göra

vår publikation så läsvärd, eller

åtminstone läsbar, som jag kan.

Jag lovar också att inte komma

med för många pekpinnar till våra

medlemmar, men det är styrelsen

som bestämmer. Jag är bara ett

språkrör. Information är viktig,

men jag skall också försöka  för-

medla lite nöjsamheter för att göra

Bladet njutbart och stimulera med-

lemmarna till en viss egenaktivitet. 

Sven Hjelmström, NB 19. 

P.S. HAR NI TÄNKT PÅ ATT N.B. OCKSÅ BETYDER

NOTA BENE, D.V.S. MÄRK VÄL?  D.S.

AVLÖSANDE
REDAKTÖR.

SKRIV SJÄLV!

Intressanta sopor.



Den 16 april hölls den stadgeenliga
föreningsstämman i Handelshög-
skolans lokal. 67 trogna medlemmar
hade infunnit sig, (förra året var det
65, förmodligen samma folk som i
år). Efter de traditionella preludierna
med mötets stadgeenliga utlysande,
val av stämmoordförande, val av proto-
kollsjusterare m.m. lämnade förenings-
ordförande Kersti Dyrssen en redogö-
relse för Körsbärets ekonomiska status.
De närvarande hade alla fått ett samman-
drag av årsredovisningen för år 1999.
Kersti konstaterade att föreningens
ekonomi fortfarande är god, och att
tillräckliga reserver finns för framtida
kostsamma åtgärder. Bl.a. kommer
garagen snart att behöva omfattande
reparationsarbeten, som vi tillsammans
med Stena och Göta fastigheter måste
genomföra. Årsredovisningen godkändes
av stämman och lades till handlingarna,
liksom revisorernas berättelse och resul-
tat- och balansräkningen för det gångna
året. Årets överskott - 79.450:- balan-
seras i ny räkning. Sedan dessa ärenden
avklarats kunde stämman bevilja styrel-
sens ledamöter ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret. Den intresserade
medlemmen kan inhämta en detaljerad
årsredovisning på fastighetsexpeditionen.

Styrelsen skall oförändrat bestå av 5
ledamöter och tre suppleanter och det
gemensamma styrelsearvodet uppgå
till fyra basbelopp.

Styrelsevalet resulterade i att
Monica Drakberger, Lorens Weibull
och Sven Jellbo omvaldes för två år och
Marianne Wiberg nyvaldes för en period
av två år. Övriga ledamöter kvarstår från
förra årets val. Till revisorer omvaldes
Revisionsfirman Öhrlings Pricewater-
house Coopers AB. Till valberedning
valdes Sven Hjelmström, Carl-Otto
Cronander och Vello Riomar.

Därefter följde genomgången av in-
lämnade motioner. En motion att förse
vissa gavellägenheter med balkonger
och extra fönster avslogs, dels av kost-
nadsskäl, dels av att åtgärderna skulle
medföra stora förändringar i fastigheter-
nas utseende. En annan motion avsåg
trivselregler angående reparationsar-
beten i lägenheterna. Stämman biföll
denna motion och styrelsen avser att
återkomma med information till med-

lemmarna om när, var och hur man får
väsnas med borrmaskiner och hammare.

En flitig motionär var Fredrik
Holmer. Han hade lämnat fyra motioner,
som samtliga bifölls av stämman. Det
rörde sig bl.a. om gemensamhetsskap-
ande vänlighet och gemyt i området,
vad sedan denna verksamhet skall bestå
i skall utredas, eventuellt i samråd med
Kärnankommittèn).

Angående återvinning av glas,
information via anslag i entréerna och
cykelparkering. Arbete pågår med att
söka finna plats för en glasåtervinnings-
station i närheten av Matcenter. Dessa
tre saker är under utredning.

Tre motionärer hade efterlyst bred-
bandsanslutning för föreningen, också
dessa bifölls av stämman. Arbete pågår
inom styrelsen i den här frågan, och
Körsbärsbladet återkommer när saken
har kommit längre mot ett slutgiltigt
beslut. På annan plats i tidningen finns
information om bredbandsfrågans
nuvarande läge.

En motion avseende byggande av
balkonger och uteplatser mot gård
avslogs med motivationen att ett fram-
tida ev. avlägsnande av skärmtaket över
butikslokalerna längs Ö.Husargatan
kommer att sannolikt medföra att bal-
konger fogas till de aktuella lägenheterna.

En motion angående dämpande av
störande ljud har varit en följetong de
senaste åren. Frågan är komplicerad
eftersom så många parter är inblandade.
Motionen avslogs med hänvisning till
det pågående arbetet för frågans lösning.

Det gäller alltså frånluftsskorstenen
från sopsugen vid N.B. 1.

En motion om inglasning av bal-
konger och en om inkludering av TV-
kanalen Discovery avslogs. Det senare
finns anledning att återkomma till i sam-
band med den  enkät, som hade utdelats.

Därmed var alla motioner behandlade
och ordföranden kunde avsluta stämman
med att tacka styrelsen, Henning Larsen
och Primär Fastighetsförvaltning för det
gångna året.

Därefter följde en frågestund, då frågan
om inglasning av balkonger togs upp
på nytt.

Problemet i det fallet är att bygg-
nadsnämnden fordrar, att om inglasning
skall ske, måste samtliga lägenhetsinne-
havare i en lodrät rad komma överens
om denna ganska kostsamma åtgärd.
Styrelsen bedömde att detta är ganska
osannolikt, men det står medlemmarna
fritt att försöka åstadkomma en sådan
enighet. Lyckas detta, så ställer fören-
ingen upp med anbudsinfordran och
andra formaliteter.

Problemet med uteblivna TV-
kanaler behandlades också, och med-
lemmarna fick en förklaring om vad
bristen beror på: Styrenheterna har blivit
stulna ur de dåligt låsta utrymmena,
och det har tagit lång tid för leveran-
tören att skaffa fram nya apparater.

Förhoppningsvis skall vi få till-
baka de saknade kanalerna före mid-
sommar.
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Föreningsstämma 2000.

Entrédörrarna mot gårdarna har länge varit utsatta för klåfingriga brytförsök

med skruvmejslar eller andra verktyg, förmodligen av personer som har glömt

sina nycklar. Vid nr 15 har nu på prov satts upp en kraftig plåt, som förhopp-

ningsvis skall avskräcka från denna åverkan. Vid sammanträdet den 16/5 beslöt

styrelsen att alla gårdsentréer skall få sådant förstärkt skydd.

Henning meddelar, att koden till storsoprummet fr.o.m. den 1/8 är XXXX. Sop-

rummet är exklusivt avsett för boende på Nilssonsberg och koden får inte lämnas

ut till andra. Den som ser en bil parkerad utanför dörren bör anteckna numret på

bilen och meddela detta till Henning så kan han kontrollera om innehavaren är

behörig att lämna avfall hos oss. Vi har nog av våra egna sopor och vill verkligen

inte betala för att få andras skräp borttransporterat. Tiderna som soprummet kan

öppnas med koden finns anslagna ovanför porten.

STORSOPRUMMET.

BRYTPUNKTERNA.
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Denna bild togs troligen en snörik
vinterdag på Västergatan i svängen ner
mot Brunnsgatan. Är det någon som
känner till exakt var? Är det boktryck-
aren Åke själv som lutar sig mot snö-
skyffeln? Vad var det för källarbutik,
som låg mittemot? Den villaliknande
fastigheten bortom boktryckarens
lokal, vad var det för ett hus? Den
som kan ge svar på dessa frågor kan
väl höra av sig till redaktionen. Alla
husen är nu borta, men en del av oss
bor kanske i de hus som kom i stället,
därför kan det vara intressant att få
klarhet i var bilden togs.

VÅRA GÅRDAR.
Mjuka böljande linjer, blommande

buskar och träd, många kulörta lyktor,*

välklippta gräsmattor, flagga i topp

–  det är våra gårdar i dag. Gråa

knottriga betonglådor, vassa hörn,

raka linjer, risiga buskar, trista for-

mer  –  så var det förr, saknar du

det?

Gläds åt vår fina gårdsmiljö och

hjälp till att hålla den snygg, kasta

inte papper och skräp, plocka upp

och kasta i papperskorgarna, tag upp

efter hundar och släpp inte ut katter

på gårdarna, dom använder gärna

barnens sandlådor som toaletter!

Gå ihop med några trappgrannar och

ordna en liten gårdsträff på bord och

bänkar som finns

här och där.

Kaffe och

bullar och

läsk till bar-

nen kan vara

en ljuspunkt

i tillvaron!

(* ”MED MÅNGA KULÖRTA LYKTOR” ÄR

EN FÖRNÄMLIG DIKTSAMLING AV NILS

FERLIN, SOM REKOMMENDERAS.)

FÅGELVÄNNER!
Fåglar är trevliga, vackra och kan

vara ett visst sällskap. Men – liksom

andra levande varelser lämnar dom

avfallsprodukter. Om du vill mata

fåglar, gå gärna ut i grönområdena i

omgivningen eller till Slottsskogen.

På balkongerna är det direkt olämp-

ligt eftersom inte bara din egen bal-

kong utan även dina grannars får ta

emot fåglarnas visitkort.

STYRELSEEXPEDITIONEN 
har sommarstängt tiden 6 Juni 
till 20 Augusti.

En dag i början av mars landade ett
flygande tefat på taket till trapphuset
mellan nummer 18 och 19 (se bilden).
Huruvida detta är ett tecken från
skyn på att vår förening står under
inflytande av okända makter, eller att
någon skämtsam person på Berget vill
sätta myror i våra huvuden kan redak-
tionen i skrivande stund inte avgöra.
Om någon saknar ett normalstort
kaffe- eller tefat, kan det återfås mot
beskrivning hos Henning.

En stor och kostsam åtgärd blir en
renovering av garagen. Förhandling-
ar pågår med de två andra intressent-
erna om hur stora ingrepp som måste
göras. Betongen har skador på många
ställen, en vitmålning av väggarna
skulle göra det ljusare och övervak-
nings-systemet bör förbättras för
att förebygga tillgrepp och skade-
görelse. Till hösten kommer för-
modligen ett stormöte att utlysas
där de som hyr garageplats får
komma till tals. I mars-april i år
utgick en enkät angående säker-
heten i garagen. 

167 svar inkom.
102 hyresgäster har drabbats av
stölder och skadegörelse, flera av
dem vid upprepade tillfällen.
Minst 7 bilstölder har förekom-
mit. Ingen av de stulna bilarna
hade larm. 4 av dem hade ratt-
krycka.

Larm.
76 hyresgäster har larm. De drab-
bades inte av bilstöld. 37 % av dem
drabbades av inbrott, 61 % av dem
som saknade larm drabbades däremot.

Mest populära åtgärder.
106 svarande föreslår kameraövervak-
ning, 46 kan tänka sig det, endast
10 motsätter sig.
86 svarande önskar ökad belysning,
33 kan tänka sig det, 10 motsätter
sig.
34 svarande önskar ökad väktarbe-
vakning, 59 kan tänka sig det, 25
motsätter sig.
20 svarande föreslår ändrade rutiner
med portar och bommar.

Övriga alternativ.
En kraftig majoritet motsätter sig
burar kring bilplatserna, rattkryckor
och fällbara stolpar bakom bilarna
10 svarande önskar ingen åtgärd alls.

Garagen

60-tal på Västergatan

Besök från yttre rymden



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:
Primär Fastighetsförvaltning

Kontaktman: 
Magnus Nordin, tel. 47 87 00

mobil. 0708-20 42 37

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

Styrelse: 
Kersti Dyrssen, ordförande, 

Monica Drakberger, v ordförande, 

Charlotte Bouveng, sekreterare,

Sven Jellbo, ekonomi 

och Lorens Weibull, intendent. 

Suppleanter:
Bengt-Olof Bengtsson, Lars Ekström 

och Marianne Wiberg

Redaktör för Körsbärsbladet:
Sven Hjelmström

Vid styrelsemötet 2000-05-16 informerade Lennart Johansson (NB 11) om
tänkbara bredbandslösningar för föreningen. De leverantörer som baserar sin
lösning på nytt datanät i fastigheten kräver 5 års bindningstid med monopol
på bredbandstjänster under denna tid.

Post och telestyrelsen, PTS ska utreda om det behövs en lag mot detta,
även ett EU-direktiv kan komma på detta område, men den som träffat avtal
innan dess är sannolikt bunden.

Med tanke på den snabba utvecklingen på området är målsättningen där-
för att träffa avtal med en ”tillräckligt” bra leverantör med bara två års bind-
ningstid via antingen kabelteve-nätet eller ADSL via tele-ledningen och vara
igång senast till årsskiftet.

Under de kommande två åren kan vi då ta ställning till hur utbudet av
bredbandstjänster utvecklas och vad våra medlemmar efterfrågar (nu är de
flesta tjänster bara spekulationer) och besluta om förlängning av befintligt
avtal eller om vi är motiverade att installera ett nytt datanät, kanske rent av
med optofiber till varje lägenhet, vilket nu inte är ekonomiskt försvarbart. 

www.Korsbaret.com ???
Till hösten kommer  Körsbäret att ha en egen hemsida på Internet. 
Adressen kommer i nästa nummer av Körsbärsbladet. 

Bredband i Körsbäret

Enkät om kabel-TV
Tack till alla som besvarade enkäten om Kabel-TV på Nilssonsberg.
Om vi bortser från eländet med de stulna kanalerna, så är en över-
väldigande  majoritet nöjda med nuvarande utbud.

Emellertid är det 27% som önskar lägga till Discovery. Dock
endast ett fåtal på bekostnad av att någon annan kanal borttages.
Förhandlingar med KabelTV-företaget ”com hem” pågår och det är
styrelsens förhoppning att vi skall kunna få Discovery utan
tilläggskostnad.

Styrelsen ordförande Kersti Dyrssen drog, under övriga styrelse-
medlemmars överinseende, en vinnare av en penninglott bland
inlämnade besvarade enkäter.

Vinnare blev Lennart Wahlberg, NB 21, som inom kort kommer
att erhålla en penninglott. Grattis !

B-O. Bengtsson
Styrelsesuppleant 
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