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ihåg, fick de som bor i gårdsplanet förra 
året själva önska om det ville ha högt 
eller lågt, helt rätt tycker både Anette 
och Brime och jag.
Nu väntar ett stort arbete med att gräva 
upp rosenrabatterna uppe vid B-huset. 
Tack för pratstunden, det är trevligt att 
ha er här på gården!

Ny flaggskötare
Flaggningen är räddad. Olof Reichen-
berg, boende på Nils-
sonsberg, har erbjudit sig 
att sköta flaggningen på 
allmänna flaggdagar och 
han startade redan den 
14 juli, på kronprinses-
san Viktorias födelsedag. 
Det finns 14 flaggda-
gar om året, mestadels 
söndagar, så det är en 
ansvarsfull uppgift att se 
till att flaggan kommer upp på morgo-
nen och ner på kvällen. 
Tack och lycka till, Olof!

Vi är observerade 
– i garageporten!

I infarten till garagepor-
ten har nu installerats en 
övervakningskamera, som 
registrerar varje bil som kör 

in i garaget. Detta innebär att 

Rapport från Ada 
trädgård
Den 9 augusti träffar jag Anette och 
Brime från Ada trädgård, utanför A-
huset, där de håller på med att rensa och 
lägga barkmull i rabatterna. Vi pratar lite 
om värmen och torkan i juli, som drab-
bat växtligheten ganska hårt och de pekar 
på ett träd som redan tappat nästan alla 
sina blad. Det är ett katsun-träd, även 
kallad pepparkaksträd, p g a den speci-
ella doften den avger när bladen blivit 
brunröda.  De berättar att trädet inte har 
fått tillräckligt med näring p g a att det 
står för grunt och det har heller inte fått 
tillräckligt med vatten denna regnfattiga 
sommar. Katsun finns det ganska många 
av här på gården och inte förrän till våren 
får vi veta om de har överlevt torkan.
Tjejerna berättar att de fått en del klago-
mål på att det i sommar har sett ovårdat 
ut på många ställen. De vill gärna tala 
om för oss boende att allt inte är gjort i 
en handvändning, det är en process att 
lära känna trädgården och se över allt 
som behöver rättas till. Ofta är ogräset 
en indikator på hur jorden är samman-
satt- det är inte samma slags jord över-
allt och således kommer det olika sorters 
ogräs som kan vara vägledande. Man har 
också fått klagomål på att växterna är för 
höga utanför vissa entréer, men det är 
förmodligen inte de som bor längst ner 
som klagar. Som kanske några kommer 
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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.

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

 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.

fastighetsskötaren i efterhand kan kon-
trollera vem som gjort åverkan på gara-
geporten, vilket har hänt alldeles för ofta 
och orsakat problem och stora utgifter 
för föreningen. Vi hoppas också slippa 
obehöriga i garaget, när de nu riskerar 
att bli identifierade.
För övrigt finns det ju även en kamera 
i soprummet, men det har inte hindrat 
tjuvar från att ta sig in och stjäla, framför 
allt elartiklar, lysrör och dylikt som man 
kanske kan avyttra.  Dessutom fortsät-
ter folk att ställa möbler och andra tunga 
sker utanför soprummet, i hopp om att 
någon ska hämta det. 
Ibland hjälper ingenting!

Det är dags för höstens första 
Pub-kväll i Kärnanlokalen. 
Fredagen den 13/10 kör vi igång 
kl. 18.00 och sen kan ni droppa in 
när som helst fram till klockan 21.
Passa på, kom och mingla med 
Dina grannar, berätta hur Du har 
haft det i sommar och lyssna på 
andras berättelser.
Om vi har tur kanske vi får höra 
en och annan rolig historia eller 
passa på att berätta vår egen favo-
rithistoria. Roger står som vanligt 
i baren, men annars vet man inte 
vem som kan dyka upp. 

Välkomna!

Grillkväll på Körs-
bärsgården
Äntligen kunde man då inviga 
den nya grillen! Kärnankom-
mittén hade inbjudit till grill-
kväll den 9 juni och vädret 
satte inga käppar i hjulet den 
här gången. Ett 40-tal boende i 
området kom och gjorde kvällen 
till ett trivsamt utomhusparty.  Det 
bjöds på korv och bröd, och några hade 
med sig egna grejer att grilla, vilket gick lika bra. 
Visst ser det gott ut! Grillkvällen uppskattades inte minst 
av barnfamiljerna. Körsbärets ordförande Kersti Dyrssen 
lyste i kapp med solen denna härliga kväll.  

PUB-afton

Mia & Kjell Ytterstad
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Övernattningslägenheten 
är färdig att användas!
På Nb nr 13, våning 3, längst bort i korridoren, är vår nyin-
redda övernattningslägenhet belägen. 
Lägenheten, som egentligen är ett rum, innehåller två 
våningssängar (alltså 4 bäddar), ett bord med 4 stolar och 
ett minikök med kylskåp och porslin för fyra personer. Det 
finns också duschrum och en separat toalett. Handdukar 
och sänglinne får man ha med sig själv.
Rummet är endast tänkt som ett övernattningsrum och 
högst 4 personer får bo där samtidigt.  
Man kan inte hyra mer än 7 dagar i följd. 
Hyran är 125 kronor per dygn, som betalas i förskott. Dess-
utom får man deponera 500 kronor för nyckeln, men det 
får man ju förstås tillbaka när man lämnar tillbaka nyck-
eln och rummet är städat och besiktigat. Hyran betalas vid 
bokningstillfället, och kan inte återbetalas om man avbokar 
mindre än två dagar i förväg utan giltigt skäl. 
Rummet har redan varit uthyrt flera gånger, sedan det kom 
upp på hemsidan. Det finns uppenbarligen en stor efterfrå-
gan, så det är bäst att vara ute i god tid 
Övernattningslägenheten bokas på fastighetsexpeditionen. 

Mer om övernattningslägenheten finns att läsa på 

www.korsbaret.se

TV-kvällar i Kärnan 
Som väl alla vet har den här sommaren 
innehållit två stora idrottsevenemang, fot-
bolls-VM och EM i friidrott. 
Detta har lockat ett antal sportintresserade 
entusiaster att träffas i Kärnanlokalen, för 
att tillsammans titta på vår nyinköpta wide-
screen TV och glädjas och jubla över fram-
gångarna eller gråta över motgångarna och 
ta en öl som tröst. I varje fall kan jag rappor-
tera från några som var där, att de har haft 
mycket trevligt. Förhoppningsvis kommer 
det att bli flera mysiga TV-kvällar under 
hösten, för alla som tycker om att titta på 
TV tillsammans med andra och umgås istäl-
let för att kura ihop sig i sin egen kula. Håll 
ögonen öppna - Stig Stjernhammar brukar 
sätta upp anslag när det blir aktuellt, och 
han vill uppmana alla att läsa anslagstavlan 
utanför fastighetsexpeditionen åtminstone 
en gång i veckan.

Elrepartioner
HTE har påbörjat sin översyn av 
proppskåpen och kontroll av den s k 
nollskruven i lägenheterna.
Ett litet antal boende har beställt även 
andra åtgärder, men man tror från HTE 
att det kan bli flera, då man kanske vill 
diskutera saken med elektrikerna när de 
kommer.
I början av september har de hunnit med 
uppgång 1 och 2, och sedan avverkar 
man i tur och ordning ca två uppgångar 
i veckan, vilket gör att ni på ett ungefär 
kan räkna ut när de kommer till just er 
uppgång.

För övrigt kan berättas att:
Körsbärsmästerskapen i golf 

äger rum den 30 september 
på Lärjedalens golfbana.
Efteråt följer middag och pris-
utdelning i Kärnan.
Lycka till, alla deltagare!

Det traditionella adventskaf-
fet i kärnan blir söndagen den 

17 december. Mer om detta 
i nästa nummer.

Belysning utmed Övre Husargatan och 
Brunnsgatan kommer att sättas upp  i 
början av september.

Röda Korset planerar en ny tematräff, 
efter det lyckade mötet med närpoli-
sen. Håll uppsikt efter information om 
detta.

Informationsmöte för nyinflyttade är 
också en tradition som kommer att 
upprepas. Efter årsskiftet kan ni vänta 
er inbjudningar till detta, enligt Stig 
Stjernhammar.

Hållplats Brunnsgatan (Kap. 2)
Nu har alla sett ”hur det blev” och jag gissar att de flesta tycker att det blev 
ganska snyggt. Man kan notera att ca 10 olika markbeläggningar har använts i 
området – asfalt, grus, gräs, många olika typer av plattor samt gatsten. Gång- 
och cykelbanor har fått en annan sträckning. Biltrafikens körbanor har snörpts 
ihop till ganska smala passager just över spåren, vilket bidrar till att minska has-
tigheten. Alla trottoarkanter har sneddats av för att rollatorer och rullstolar ska 
ha bättre framkomlighet. Fotgängarnas övergångsställen över spåren har fått en 
klart lysande gul färg. (Vi måste lära oss att inte gå diagonalt över korsningen).
Cyklisterna har fått många nya parkeringsplatser. Det har blivit ljusare på platsen 
genom att en del träd har tagits bort, särskilt framför Second Hand börsen. 
(Den 1/6 skyltade den affären med en livs levande hund, en liten chihuahua, jag 
motstod frestelsen att gå in och fråga om det var en SECOND HUND, och om 
den var till salu.
Nu återstår att framföra önskedröm-
men att Hemköp skulle få möjlighet 
att bygga till för att få bättre lagerut-
rymme. Som det nu är måste ibland 
stora delar av lagret ställas ute i buti-
ken på lastpallar i de trånga gångarna. 
Ungefär en gång i veckan kommer det 
stora transporter med varor till buti-
ken, och då blir det kris. Jag har hört 
att butiksledningen har planer på en 
utbyggnad. Kanske måste några av de 
vackra kastanjerna offras i så fall. Eller 
kan det vara möjlig att bygga ihop glap-
pet mellan Annedalshus och Hemköp? 
Det är väl en kostnadsfråga, förstås.
Ha en bra höst!

Sven Hjelmström

Gnällrutan
Det har kommit kla-

gomål på katter och 
hundar som går 
lösa på gården.
Katterna förorenar 
i sandlådorna och 

hundarna skräm-
mer folk. Ni som 

känner er träffade kan 
väl tänka till! 

Besök gärna vår hemsida: www.korsbaret.se

Här hittar ni mer information om vår förening.

Jonny Liljegren, som sponsrat inköpet av TV:n, den kväll då första matchen spelades i 
fotbolls-VM. 

”Second hund”? - undrar Sven

SUNE GUSTAVSSONS 
BILVERKSTAD OCH TVÄTT 
Brunnsgatan 12, 413 12 Gbg, 

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

st!


