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Eyja´s Salong Fina Fötter
och massör Björn 

Hos oss på Eyjas Salong och 
Fina Fötter blir du väl omhän-

dertagen av Eyja och Gudbjörg.
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 vår 

fotterapeut Eyja.

Välkomna till:

Västergatan 7 i Annedal
Tel. Eyja´s 031-82 76 30
Tel. Björn 031-709 77 90

Mia & Kjell Ytterstad

LEJONET OCH BJÖRNEN

Glassbar och Café

Glass, glasstårtor, café/fik, kakor, smörgåsar, färskpressad 
juice. Mot uppvisande av denna annons erbjuder vi 

Körsbärets medlemmar 30% rabatt på fika, dvs kaffe, 
kakor och smörgåsar. 

OBS! 
Erbjudandet gäller endast Lejonet och Björnen på 

Brunnsgatan och t.o.m. 1 juli 2005

Välkomna!

Tel. 031-41 41 23

City Salong

Khaleel och Therese
– utbildade frisörer (gesällbrev) 

Erbjuder följande priser:

 Damklippning 180:-
 Herrklippning 150:-
 Färg, toning, slingor fr. 300:-

Drop in & tidsbeställning

Tel: 031-41 31 84

Vårvintertankar
Vintern har än så länge varit mild, 
kunde man konstatera i mitten av fe-
bruari. Visserligen inträffade den sto-
ra stormen i början av januari, men 
dessbättre drabbades vi inte här på 
Nilssonsberg, varken av strömlöshet 
eller några andra skadeverkningar. 
Det hade varit barmark nästan hela 
vintern, så man hade kunnat röra sig 
obehindrat i backen, utan risk att 
”dratta på ändan” eller ännu värre, 
bryta ben eller armar. En tröst för alla 
promenadälskare. Bara några få dagar 
i december hade vi haft problem med 
halka och behov av sandning.
Men så överraskades vi igen av vin-
tern, det snöade under flera dagar 
och den blev liggande, eftersom ter-
mometern kröp ner under noll. Snön 
kom faktiskt lagom till februarilovet, 
till glädje för många barn som inte 
kan komma iväg till några skidorter. 
Och t o m minsta barnbarnet, nyss 
fyllda 1 år, jublade när han för första 
gången fick prova julklappspulkan. 
Då tappar man lusten att klaga på 
snön och halkan, för alla minns vi väl 
hur det är att vara barn?
Även om det inte alltid blir skrapat 
och sandat så fort de första flingorna 
börjar falla, fungerar det bra och lite 
tålamod får vi ha!
Håkan var förutseende med att 
snabbt placera ut de orangefärgade 
snöpinnarna.
Över huvud taget anser vi att gården 
är berömvärt välskött, vilket vi gärna 
kan framföra till fastighetsskötaren.
Nu väntar vi väl alla på våren och de 
första vårtecknen i rabatterna.
Vi går mot ljusare tider!

Årsmöte 2005
Ordinarie Föreningsstämma i bo-
stadsrättsföreningen Körsbäret 19:21 
äger rum måndagen den 25 april 
klockan 18.00 i Handelshögskolans 
lokaler.  
En halvtimma innan serveras kaffe 
som vanligt i vestibulen.
Sista datum för inlämning av motio-
ner till årets stämma var den 31 ja-
nuari och inga motioner har inkom-
mit.  
Det brukar däremot bli tillfälle för 
medlemmarna att ställa frågor till 
styrelsen, vid en mera informell frå-
gestund efter årsmötesförhandling-
arna. Det kan ju vara bra att vara lite 
förberedd på detta.

 

Äntligen bredband!
Det är nu klart för bredbandsupp-
koppling, efter att man bytt antenn-
uttagen i samtliga 365 lägenheter i  
Körsbäret.
För att få bredbandsuppkoppling till 
sin dator via Kabel-TV nätet får man 
själv kontakta com.hem. för vidare 
instruktioner, information om pris 
m.m.
När det gäller TV-kanaler, håller man 
f.n. på att se över befintligt utbud, 
och styrelsen kommer inom kort att 
ta beslut om 4-5 tilläggskanaler, som 
kan vara av gemensamt intresse, och 
som ska ingå i månadsavgiften för lä-
genheterna.
Magnus Nordin från Primär har lo-
vat att informera närmare i dessa frå-
gor vid årsmötet den 25 april.

Besök gärna vår hemsida: www.korsbaret.se

Erbjudandet gäller ett tillfälle per person t.o.m. 1 juli 2005

Här en bild på årets första Krokus i Botaniska Trädgården



Lussefest med glögg
Glöggpartyt i Kärnan runt luciatid har 
blivit ett välkommet inslag i julförbere-
delserna på Nilssonsberg. Kärnan-kom-
mittén håller denna tradition vid liv på 
ett mycket trevligt sätt, och i år blev det 
en lika trivsam och mysig söndagsefter-
middag, som vi är vana vid. 
Vuxna och barn i varierande åldrar hade 
lockats av de härliga dofterna av glögg, 
kaffe, pepparkakor och bullar. 
Fiskdammen var nog det stora dragplåst-
ret för barnen, och i år kunde de fiska 
upp dockor, bilar, hopprep, pennor och 
polkagrisar, allt som hör till i dessa sam-
manhang. Och alla barn trakterades med 
en godispåse förstås.
Kärnan-kommittén har all heder av den-
na traditionella tillställning.
Vi presenterar här en bild på kommit-
tén, som nu också fått ett välkommet 
kvinnligt inslag, Solveig Olausson. 
Tack för ert engagemang!

Nöjesrutan
Det ryktas om en PUB- kväll i förenings-
lokalen Kärnan fredagen de 18 mars. 
Då kommer att serveras öl och vin med 
snacks till självkostnadspris.
Puben är öppen mellan kl. 17.00 och 
20.00. Passa på att mingla med kända 
och okända grannar här på berget, i av-
spänd och trivsam miljö. Om det blir 
lyckat kanske det kan bli en tradition. 
Håll utkik efter mera information om 
detta, det kommer i brevlådan inom 
kort! 
Men inte nog med det, det finns även 
tankar om att ordna en gårdsfest, med 
grillning utomhus vid ”fontänen” mel-
lan A- och B-huset . Detta blir förstås 
lite längre fram när kvällarna blir ljusare 
och varmare.
Vi ser med spänning fram emot detta!

Garagen
Det var nu längesedan vi här i Körsbärs-
bladet tog upp problemet med inbrott 
i garagen. Och sedan passagesystemet 
byttes för ett par år sedan, har inbrotten 

utan tvivel blivit färre. Men tyvärr hän-
der det fortfarande, och en del boende 
har blivit drabbade mer än en gång. Inte 
konstigt att man blir både arg och be-
sviken, och man undrar vad föreningen 
kan göra åt detta. 
Det finns en idé om att man ska instal-
lera en kamera vid infarten, så att pas-
serande bilar ska kunna identifieras efter 
inträffade inbrott. 
Det planeras dessutom för byte av passa-
gesystemet, så att man ska kunna använ-
da ”tvättstugebrickan” även till garaget. 
Sådana här förbättringar kostar natur-
ligtvis, men det lär vara överkomligt, 
och kan säkert vara värt sitt pris.
Ett par medlemmar i Körsbäret har före-
slagit att man ska bilda en arbetsgrupp, 
som kan utarbeta någon slags grann-
samverkan, för att komma tillrätta med 
inbrottsproblemen. En bra idé. Det gäl-
ler att hitta någon som är villig att vara 
ansvarig och sammankallande för denna 
grupp. Fundera över saken och ge er till-
känna om ni kan tänka er att arbeta ide-
ellt för detta.

Beträffande garagestädningen, har det 
nu kommit upp en tydlig skylt, som 
klart talar om för oss vilka dagar det ska 
städas, så att vi i god tid kan vidta mått 
och steg för att omplacera bilen under 
den korta tid som det tar att städa just 
mitt garageplan, om jag nu inte vill be-
tala 300 kronor, för att bekosta manuell 
städning.
Alltså - första onsdagen i april resp. ok-
tober sker garagestädning, och de exakta 
tiderna för varje plan brukar anslås några 
dagar i förväg.

Miljörummet
Det nya passagesystemet till miljörum-
met är nu installerat och klart. Fr o m 
1 mars krävs en passerbricka för att få 
tillträde till miljörummet.
Det gamla kodsystemet gäller inte läng-
re. Det nya systemet innebär att vi som 
bor i Brf Körsbäret kan använda samma 
kodade bricka till miljörummet, som vi 
använder för att komma in i tvättstu-
gan.
Det kan vara bra att veta att boende i 
Stenas och ByggGötas fastigheter också 
har tillgång till detta miljörum, och de 
har fått särskilda brickor för detta. I öv-
rigt ska inga obehöriga kunna komma 
in. Öppettiderna är samma som tidigare 
d.v.s. 07.00 – 21.30 alla dagar. Övriga 
tider går det inte att komma in.
Det är viktigt att vi håller ordning även 
bland soporna och Håkan tipsar om att 

man ju t ex kan vika ihop kartonger inn-
an man slänger dem i berörd container, 
så tar de mindre plats. Sopkärlen töms 
3 ggr/vecka. Ju färre sopkärl vi behöver 
använda desto billigare blir det för oss.
Genom att ta bort 6 kärl har man gjort 
en stor kostnadsbesparing. Det kan vara 
värt att tänka på! 
Numera finns det också en tidningscon-
tainer utanför miljörummet, vilket kan 
vara bra om man vill lasta in sina tunga 
påsar i bilen och köra ända fram.

Tvättstugorna
Dags igen att ta upp tvättstugeproblem. 
Det verkar inte som om självstädningen 
fungerar på ett bra sätt. Flera har klagat 
över att det är ”snuskigt” i vissa tvättstu-
gor, när man kommer dit. Det är inte 
roligt att vara den som måste städa efter 
föregående användare, bara för att man 
själv inte vill lämna tvättstugan i ostä-
dat skick efter sig. Städpatrullen städar 
tvättstugorna en gång i veckan, och det 
borde vara tillräckligt, om alla gör rent 
efter sig själva.
Förmodligen är det så, att vi alla inte 
har samma krav på hur rent det ska vara. 
Är det möjligen en generationsfråga? 
Någon undrade om vi kanske ska sätta 
upp det välkända anslaget ”Din mamma 
jobbar inte här, du får själv hålla rent”. 
Skulle det hjälpa, tro? Eller är det här ett 
problem som vi får leva med?
Numera kan man ju läsa av vem som an-
vänt tvättstugan 2 veckor bakåt i tiden. 
Inte många vill agera städpoliser gente-
mot sina grannar. Men om det är för illa, 
kan man vända sig till Håkan och låta 
honom komma och titta. Om det är på 
dagtid förstås.
Tills vidare kan vi bara vädja här i Körs-
bärsbladet. Tänk på den som kommer 
efter Dig med sin tvätt – gör rent efter 
Dig.

Majornas Bilkooperativ
Har Du som bilägare någon gång fun-
derat på hur det skulle vara att göra dig 
av med bilen? Slippa betala garageplats, 
försäkring, skatt, åka till besiktningen, 
ja, allt det som följer med bilägandet. 
Men, det innebär ju förstås att man är 
hänvisad till att åka kommunalt, och 
man mister den där bekvämligheten, 
som en egen bil ändå innebär. Fast det 
finns en annan möjlighet. Att ansluta sig 
till en bilpool.
I garaget på Nilssonsberg finns en bil, 
som tillhör Majornas Bilkooperativ. Gå 
in på deras hemsida om du är intresse-
rad, www.majornas-bilkoop.se.

Det är snart 20 år sedan vi flyttade in 
på Nilssonsberg. Året var1986, en lör-
dagsmorgon i maj, och vi hade ännu 
inte hunnit vänja oss vid den maka-
lösa utsikten från köksfönstret.

Men vad är det då som händer nere 
på gatan? Från spårvagnen väller det 
ut folk i blandade åldrar och med till 
synes blandade bakgrunder. En lång 
kö har börjat växa fram utanför affä-
ren, som då hette Bogö. Vi funderade 
och undrade och så småningom fick 
vi förklaringen. 
Samma sak upprepades nämligen lör-
dagen därpå, och nästa, och nästa…

Det var Saronkyrkans Second Hand 
shop, som hade sin veckoförsäljning, 
och som lockade besökare från alla 
delar av Göteborg och även ytterom-
råden.
Vi fattade det inte riktigt då, men efter 
hand har vi förstått. Saronkyrkans Se-
cond Hand försäljning är fortfarande, 
nästan 20 år senare, en av de största 
och mest välkända lördagshändelser-
na  i den här delen av Göteborg. 
Red. fick nyligen  en pratstund med 
Margit Wester, som från starten 1982  
och flera år framåt var ansvarig för 
denna verksamhet.

1982 blev lokalerna ovanför kvarters-
butiken lediga, efter att en skinnmö-
belaffär fått slå igen. Några eldsjälar 
i Saronförsamlingen  fick idén om 
att försöka med en ”loppmarknad” 
på lördagsförmiddagar. Redan första 
lördagen sålde man för 26.000 kro-
nor. Omsättningen har därefter ökat 
i en ganska jämn ström, och numera 
säljer man för i genomsnitt 110.000 
kronor i veckan. Enligt MW finns det 
en gräns för hur stor verksamheten 
kan bli, då lagerutrymmena inte är så 
stora. 
Från början var det enbart frivilliga 
från församlingen som arbetade mel-
lan 4 och 20 timmar per vecka med 
second hand. Numera är 16 personer 
anställda med lönebidrag, och utö-
ver detta är 130 frivilliga sysselsatta i 
verksamheten.

När man kommer upp i butiken, 
förstår man vilken välorganiserad 
verksamhet detta är.  Kläderna t ex är 
noggrant sorterade och prismärkta. 
Festkläder för sig, blusar, kjolar, kap-
por, barnkläder etc.

När det gäller prismärkningen, har 
man ett rullande schema med 4 olika 
färger. Om kläderna hängt 4 veckorna 
betraktas de som mer svårsålda och 
priset halveras. Kläder som inte blir 
sålda skickas till Rumänien. Hela ti-
den måste man ge plats för nya varor. 

Man tar emot det mesta som finns i 
ett hem, dock inte vitvaror. Varorna 
ska vara hela och rena, för att de ska 
gå att sälja. Större saker som möbler 
o. dyl. hämtar man med bil.  Annars 
går det att lämna sina varor själv, alla 
vardagar i veckan. Det finns också 
möjlighet att lämna varor då försälj-
ningen pågår. Förutom lördagar 10-
13 har man öppet torsdagar 16-19, då 
man säljer allt utom möbler.

Finns det då något som är mera 
”populärt” än något annat? Ja, hela 
dödsbon är väldigt spännande att ta 
emot, säger Margit Wester. Där finns 
ju i princip allt som kan komma till 
användning i ett hem. När det gäller 
böcker, kanske man ibland får vara lite 
restriktiv, skol-och läroböcker går säl-
lan att sälja. Däremot kan fackböcker 
betinga höga priser hos en antikvarie.

Har det då hänt att man fått in ett 
riktigt fynd någon gång? MW minns 
att man en gång hittade en dammig, 
lite sliten tavla som legat  på en vind.  
Med hjälp av chefen på Göteborgs 
konstmuséum, Håkan Wettre, kunde 
man konstatera att tavlan var må-
lad i början av 1900-talet av en rysk 
konstnär, Tarkov. Den summa pengar 
man fick för tavlan räckte till inköp 
av en lastbil. Tavlan hänger numera 
på konstmuséet. En annan gång fick 
man in en Carl Larsson tavla, men 
den visade sig vara utlånad från konst-
muséet, och fick lämnas tillbaka dit. 
Tyvärr blev det inte någon hittelön.

Lämnas det in mycket skräp? Ja, det 
händer nu och då, och gäller framför 
allt kläder. Det märkets t ex när UFF-
containrarna drogs in. Men  för det 
mesta får man in mycket bra och fina 
kläder. 

På 90-talet var det fortfarande vanligt 
att antikhandlare stod främst i kön på 
lördagsmorgnarna för att vara först 
med att hitta fynden. Numera är det 
inte så. Ofta är det folk som gillar att 
köa.  Sedan kanske man går direkt till 
kaféet och tar en kopp kaffe och nju-
ter av den goda samvaron. Och triv-
samt är det. Ingen vanlig loppmark-
nad, inte!

Vart går då behållningen? Man sam-
arbetar med biståndsorganisationen 
Bröd till Bröder, som är en insam-
lingskanal för tre frikyrkoorganisatio-
ner, och som bedriver sociala  projekt 
över hela världen. T ex hälsovård och 
utbildning i Sudan, barnhem i Thai-
land och mänskliga rättigheter i mel-
lanöstern. Ja, alla vet vi att lidandet 
i världen är enormt och behovet av 
hjälp är oändligt. 
Så när vi som bor på Nilssonsberg 
städar vinden eller garderoberna, eller 
köper nya möbler kanske vi ska tänka 
på att det kan komma till användning 
någon annanstans, innan vi slänger 
det i soporna.
Och att göra ett besök på Saron Se-
cond  Hand kan vara en trevlig syssel-
sättning på lördagsförmiddagen.

KÖRSBÄRSBLADET KÖRSBÄRSBLADET

Saron Second Hand – ingen vanlig loppmarknad


