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Luciakaffe
Söndag den 16 december kl. 15–18 

bjuder kärnankommittén traditions-
enligt på lussekaffe med glögg i kärn-
anlokalen. Förhoppningsvis blir det 
även i år fiskdamm för de små. Passa 
på att göra ett avbrott i julstressen 
och kom och träffa kända och okända 
grannar på Nilssonsberg. Det brukar 
vara mycket trivsamt!

Oförändrade hyres
avgifter 2008
Under förutsättning att riksdagen beslu-
tar att ändra fastighetsskatten i enlighet 
med regeringens förslag, kan hyresavgif-
ten behållas på 2007 års nivå även nästa 
år. Detta beslutade styrelsen vid sitt bud-
getmöte i november.
Observera att hyresavgiften inte har 
höjts sedan 2004, men våra fastigheter 
har ju passerat 30-årsstrecket och vi bör 
ha en god framförhållning när det gäller 
finansiering av framtida underhåll och 
reparationer. Även garagehyrorna blir 
oförändrade under 2008.

Ny övernattnings
lägenhet?
Den lilla övernattningslägenheten på 
Nilssonsberg 13 fortsätter att vara fli-
tigt använd, framför allt under helgerna. 
Håkan meddelar att han varje vecka 
tvingas säga nej till folk som vill hyra, så 
efterfrågan är stor.
Styrelsen har därför beslutat undersöka 
möjligheten att iordningställa ytterligare 
en lägenhet i B-huset, den här gången 
”med fönster”. Magnus ska undersöka 
kostnaderna för detta och vi återkom-
mer senare med ett förhoppningsvis 
positivt besked. 
Hyran för den befintliga lägenheten 
med 4 bäddar blir fr o m 1 januari 250 
kronor/natt. 

Julgranar med mera
Tro det eller ej, men julen är snart över 
och då ska vi slänga ut granen. Kasserade 
julgranar ska INTE sättas i eller utanför 
soprummet, utan placeras bakom Stenas 
fastighet, bredvid trappan ner till Lilla 
Bergsgatan, där de sedan hämtas av en 
lastbil. En skylt kommer att sättas upp 
som visa var granen ska läggas. Julpap-
per, kartonger med mera ska däremot 
som vanligt läggas i soprummet, dock 
inte utanför. Observera att soprummet 
är låst på natten mellan kl. 2000 och 700. 
Då fungerar alltså inte låsbrickan till sop-
rummet. Om man kommer hem sent på 
julafton, med bilen full av kartonger och 
julklappspapper, är det nog frestande 
att ställa skräpet utanför soprummet, så 
kanske någon annan ställer in det nästa 
dag. Men det finns ingen hustomte som 
städar upp efter oss. Det går lika lätt att 
låta det ligga kvar i bilen till nästa dag, 
och slänga det då. Eller hur?
Soprummet är alltså tillgängligt alla 
dagar kl. 700–2000.  GOD JUL!
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Öppen förskola
I förra numret av Körsbärsbladet gick det 
ut ett upprop angående intresset för en 
Öppen förskola i Kärnan. Ett litet antal 
föräldrar har anmält sitt intresse och en 
boende med yrkeskompetens har även 
anmält intresse för att leda verksamhe-
ten. Magnus Nordin har hos stadsdels-
nämnden undersökt möjligheterna för 
ekonomiskt bistånd från kommunen, 
och fått till svar att när denna typ av 
verksamhet arrangeras i privat regi, utgår 
inga bidrag. Om behov finns ska stads-
delsförvaltningen själv ordna det. 
Körsbärets styrelse ställer sig positiv 
till verksamheten, om de intresserade 
föräldrarna själva vill ta ansvar för det, 
men kan inte ge ekonomisk ersättning 
till lärare eller ledare. Däremot kan de 
låna kärnanlokalen gratis, när den är 
ledig, och även äska hos styrelsen om 
ersättning för lekutrustning och dylikt. 
Vi säger 

Lycka till!
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Bouleplan
Konstruktiva förslag och idéer är alltid 
välkomna i Körsbäret. Ett önskemål om 
en bouleplan på gården förtjänar att 
undersökas vidare. 
Utrymmet för en bouleplan är 4 x 15 
meter och det finns flera tänkbara platser 
på gården. 
Men anläggningen medför naturligtvis 
en viss kostnad och frågan är hur stort 
intresse det finns i föreningen för denna 
verksamhet. Maila eller ring till Magnus 
Nordin om du tycker att det är en bra idé: 
magnus.nordin@primar.se eller 
0708-20 42 37

Teckning & 
akvarellmålning
Det har i dagarna delats ut information 
om att Körsbärets egen konstnär Henry 
Petterson i januari 2008 på nytt avser att 
starta en tecknings- och akvarellkurs i 
kärnanlokalen. 
Flera av oss kommer säkert ihåg att det 

för några år sedan fanns en liten grupp 
entusiaster som träffades på lördagsför-
middagar för att utveckla sina talanger i 
teckning och måleri. 
Nu har det på nytt gått ut en intres-
seanmälan till oss boende och den här 
gången ställer Henry upp på måndags-
kvällarna. Han hoppas locka tillräckligt 
många intresserade för att de ska bli en 
grupp och kanske kan det i slutet av ter-
minen dessutom bli en liten utställning 
i Kärnan. 
Anmälan tas emot av Henry tel. 41 11 92 
eller Stig Stjernhammar tel. 82 38 96.

Motioner 
till årsstämman 2008
Körsbärsbladet vill påminna om att 
motioner till ordinarie årsstämman i 
april, ska vara inlämnade till styrelsen 
senast den 31 januari. 
Motioner ska innehålla ett klart formu-
lerat yrkande, förslag till åtgärd och om 
möjligt en kostnadsbedömning. I övrigt 
finns det alltid möjlighet att komma till 

�ntressanta
  tematräffar hos 
    �öda �orset

Röda Korsets Annedalskrets har vid två 
tillfällen under hösten anordnat spän-
nande tematräffar med professionella 
föreläsare. Först hade man bjudit in 
Kai Irwe, som under 30 år varit konst-
intendent vid Göteborgs Auktionsverk. 
Han föreläste om göteborgskoloristerna, 
Ivarsson, Sandberg, Schiöler, Görans-
son med flera och visade bilder på flera 
av deras konstverk. Han berättade även 
om konstverk som sålts under åren, och 

årsstämman och framföra sina synpunk-
ter samt få svar på eventuella frågor.

Påhälsning i garaget
Det har under hösten förekommit oväl-
komna påhälsningar i garaget under nat-
tetid, huvudsakligen på de båda översta 
planen, och de bilägare som drabbats är 
naturligtvis arga och besvikna.
Garageföreningen har köpt in övervak-
ningskameror och installation av dessa 
har börjat. Vi hoppas att ovälkomna 
besökare hädanefter ska fastna på bild 
och att kamerorna kan verka avskräck-
ande på van-
dalerna.

priserna på dessa. Spännande, roligt och 
inspirerande. 
I slutet av oktober var det dags för 
professor Emin Tengström, för 
övrigt Sveriges första professor i 
humanekologi, att tala om Europa 
och EU, med fokus på frågan om 
det finns en europeisk identitet. 
Tengström har även varit latinlärare, 
därav hans stora intresse för antiken. 
Tengström höll en lysande föreläsning, 

där han bl a jämförde vår europeiska 
union med det romerska riket. Han 
benämnde EU ”en osannolik fram-
gångssaga” med tanke på de två världs-
krig krig som rasat under 1900-talet. 
De som är intresserade av att veta mer 
rekommenderades att läsa Tengströms 
bok ”På spaning efter 
en europeisk 
identitet”, som 
finns på bib-
liotek och i 
bokhandeln.

Här ses konstintedent 
Kai Irwe, omgiven av Marie 

Rothlin, sekreterare i 
Annedalskretsen och 

Ann-Chr i s t ine 
Selley, också 
aktiv i RK:s 
annedalskrets, 
som arrang-
erat onsdags-

träffarna. 

All heder åt dem! 

Emin Tengström, 
professor i human-

ekologi.
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Höstens första och enda PUB-kväll gick 
av stapeln den 12 oktober, och det var 
folkligt, festligt och fantastiskt välbesökt 
- som väntat.Glädjande nog såg vi många 
nya ansikten, men även ”de gamla väl-
kända” fanns ju på plats. 

Nästa PUB-kväll blir troligen i januari, 
håll utkik efter särskilt anslag om det.
Här ses ett galleri av glada PUB-gäster.

”Nya och gamla ansikten trängdes och 
stämningen var på topp.”

1. ”Singelklubben” Björn, Olof, Solveig 
och Kent.

2. Bosse och Viola
3. Calle, Barbro och Elsie
4. Babs, Jonny, Maj-Britt 
och Kjell.
5. Staffan och Ingrid

6. Eva-Britt
7. Maratongänget. Eva & henes 

väninnor ligger aldrig på latsidan. Nu 
förbereder de sig för New York - maran 
och startade planeringen med en drink i 
Körsbärets pub.
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�ub-kväll 
i �ärnan

Tryckfelsnisse
hade varit framme i förra numret av 
Körsbärsbladet och webbadressen angå-
ende Telias bredband blev fel. Rätt adress 
ska vara:  www.telia.se/fiberlan

Betalning till 
P-automater 
kan nu även 

ske med 
VISA-kort.

Kärnankommittén har efterlyst fler 
intresserade medlemmar, både i Körs-
bärsbladet och genom anslag i trapp-
uppgångarna. Två kvinnor har visat sitt 
intresse och ska i dagarna träffa Stig och 
Helena, de båda som finns kvar från den 
”gamla kommittén”.

Så förhoppningsvis kan vi även nästa 
år se fram emot PUB-kvällar, grillkväl-
lar, glöggpartyn och andra, kanske nya 
aktiviteter, för förutsättningen är ju att 
någon vill ta ansvar för det och göra 
jobbet!

Nya medlemmar i Kärnankommittén
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BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 
KÖRSBÄRET 19-21
Ansvarig utgivare för Körsbärsbladet: Bengt-Olof Bengtsson

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 92, 417 07 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.nu 
Magnus Nordin träffas onsdagar 09.00 - 09.30 på fastighetsexpeditionen.

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

Styrelse:
Lars Östlund, ordförande Nilssonsberg 24 tel 720 26 62
Bengt-Olof Bengtsson, vice ordf Nilssonsberg 1  tel 82 37 00
Helena Ciftci, sekreterare Nilssonsberg 18 tel 41 94 43
Sven Jellbo, kassör Nilssonsberg 24 tel 41 03 83
Roger Hansson, intendent Nilssonsberg 15 tel 41 40 60
Suppleanter:
Staffan Claesson Nilssonsberg 23 tel 0706-305881
Gustav Abrahamsson Nilssonsberg 17 tel 82 10 38
Lennart Sjöstedt Nilssonsberg 20 tel 41 47 12

Valberedning:
Eva Jansson Nilssonsberg 22 tel 82 66 67
Ingvar Johansson Nilssonsberg 12  tel 82 87 42
Stig Stjernhammar Nilssonsberg 8 tel 82 38 96

Redaktör för Körsbärsbladet
Anita Bengtsson Nilssonsberg 1 tel 82 37 00

Ansvarig för  uthyrning-Kärnan Stig Stjernhammar  tel 82 38 96

HEMSIDA   www.korsbaret.se 

SuNE GuSTAvSSONS 
BIlvERKSTAD Och TvÄTT 
Brunnsgatan 12, 413 12 Gbg 

Tel/Fax: 82 33 70 
Mobiltel: 0708-50 34 93

Vi erbjuder exklusiv hårvård 
som passar alla åldrar. Hos 

massör Björn kan du unna dig 
en avkopplande och rogivande 
stund. Och som avslutning kan 
man njuta av en stunds fotvård 

hos fotterapeut Eyja.

 Välkomna till:
Västergatan 7 i Annedal

Tel. Eyja´s 
031-82 76 30

Tel. Björn 
031-709 77 90

Eyja´s Salong Fina Fötter
och massör Björn

Hos Eyjas Salong och Fina Fötter 
blir du väl omhänder-tagen 

av Eyja och Gudbjörg.

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

erfarenhet i yrket 
erbjuder följande priser:

 Dam/herrklippning 180-230:-
 Färg, toning fr. 350:-
 Slingor  fr. 300:-
 Tvätt & fön fr. 180:-

10% rabatt för studenter & pensionärer
 på klippning, färg, slingor 

och permanent.

Drop in & tidsbeställning
Tel: 031-41 31 84 / 0735-76 08 08

MONDO
kök, bar & glassbar

Lejonet & Björnen
Tel. 031-41 41 23

Öppettider: 11-22
Lunch 11-16 Dagens rätt

Välkomna!


