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”En oerhört välmående 
örn” 
 
Chefredaktörens intryck från 
årets föreningsstämma den 
13 april 2010. 
 
Det var ett relativt stort antal 
medlemmar som deltog i 
föreningsstämman – närmare 
25 % av de 164 lägenheterna 
var representerade. Det kunde 
kanske ha varit flera, men en 
medlem kommenterade innan 
stämman att det egentligen inte 
var nödvändigt att delta, 
eftersom föreningen ändå 
sköttes helt perfekt av ”de 
folkvalda”.  
 

Mitt intryck från stämman är de 
överlag mycket positiva 
omdömena både om styrelsens 
arbete som föreningens 
ekonomiska situation. 
Föreningens kassaflöde har 
förbättrats med ca 100 000 kr 
varje månad (!) under 
föregående räkenskapsår, vilket 
innebär att det just nu finns 
ungefär 1 miljon kronor som 
bland annat kan användas till 
amortering av föreningens 
skulder. 
 
Tre motioner behandlades av 
stämman; mest diskussion 
väckte delmotion 2:2 om 
grillningens vara eller inte vara 
å föreningens balkonger. 
Grillning under ansvar är 

tillåten, och på annan plats i 
Nyhetsbrevet kan du läsa om 
hur du skall göra för att grilla 
på bästa möjliga sätt! 
 
Efter pausen då goda baguetter 
kunde inmundigas hade den 
avgående styrelsen också 
förberett tre olika informations- 
och diskussionspunkter: 
 

• Lån och räntor 
• Planerad ombyggnad 

av Tornet till 
spännande lägenheter 

• Olika alternativ för 
TV-distributionen i 
föreningen. 

 

 
Hur används månadsavgifterna från medlemmarna? 
Under år 2010 budgeterar föreningen kostnader på sammanlagt nästan 9,9 Mkr. 
 

I diagrammet ser du hur de olika kostnadsslagen 
fördelar sig inbördes. 
 
Även om räntorna är den största posten och idag utgör 
46 % av våra kostnader eller 4,5 Mkr så finns det stora 
möjligheter att hålla nere våra andra kostnader genom 
en aktiv förvaltning men också genom att vi tillsammans 
är rädda om vår gemensamma egendom. 
 
Värme, el, vatten och renhållning beräknas kosta  
2,3 Mkr och driftskostnaderna 800 tkr. Detta är 
tillsammans ca 220 kr/m2/lgh.yta. 
 
När budgeten gjordes beräknades årets underhåll till  
700 tkr. 

 
Hur arbetar styrelsen? 
Det har till styrelsen framförts 
önskemål om att få veta hur 
styrelsen arbetar och driver 
frågor. Vi vill därför i detta 
Nyhetsblad berätta att till sin 
hjälp har styrelsen f n tre olika 
utskott som förbereder ärenden 
av olika slag. 
 
Det äldsta utskottet är 
”Ekonomiska klubben” som 

sedan slutet av 1990-talet har 
förberett ekonomiska ärenden 
till styrelsen. Stora frågor har 
varit – och är alltjämt – 
föreningens ränte- och 
lånestrategier. 
 
Sedan ca 4 år tillbaka har vi 
också ett ”Tekniskt utskott”. I 
takt med bostadsrätts-
föreningens stigande ålder 
kommer alltfler underhålls-
åtgärder att behöva förberedas. 

Ett viktigt styrningsdokument, 
såväl tekniskt som ekonomiskt, 
är underhållsplanen som 
utskottet löpande arbetar med. 
 
Allra yngst är vårt ”Info Team” 
vars inriktning är 
bredband/kabel-TV, hemsida 
och information; alla oerhört 
viktiga områden för att 
upprätthålla en modern 
boendekvalitet. 



                    

 
Bostadsrättsföreningen Örnen i Malmö 

Styrelsens ordförande/Ansvarig utgivare Pia Sjöstrand 
Layout/Chefredaktör Péter Bódis 

Skicka artiklar, bilder, tips etc till mesterhazy@spray.se 
 
 

Information om 
Seniorgruppen 
Det finns en liten men 
naggande god seniorgrupp 
inom föreningen. Namnet till 
trots vänder sig gruppen till alla 
daglediga inom föreningen, 
oavsett ålder! Gruppen träffas 
den första tisdagen varje månad 
kl 14.00 någonstans i Malmö. 
De senaste träffarna har bl a 
varit på ett buddistiskt center 
och på ett skolmuseum. 
”Utflykterna” görs tillsammans 
med vår grannförening Brf 
Triangeln och dess seniorer. 
 
Eventuella kostnader i samband 
med dessa utflykter står var och 
en själv för. Seniorgruppen ser 
fram emot att kunna ordna en 
lokal att träffas i, eftersom det 
då också skulle bli möjligt att 
bjuda in olika föreläsare till 
tisdagsträffarna. 
 

 
 
Håll utkik efter programmen 
som sätts upp på 
anslagstavlorna i samtliga 
trapphus. 
 

TEMA: Störningar 
Temat i förra numret av 
Nyhetsbrevet var renoveringar. 
 
Renovering är en företeelse där 
du kan räkna med att du hörs i 
din omgivning. Störningarnas 
Fyra-i-topp är 1) Fester 2) Hög 
musik 3) Renovering och  
4) Hundskall. 
 
Det kan inte nog poängteras att 
du själv ska uppträda som du 

förväntar dig att dina 
närboende uppträder mot dig! 
 
När det gäller fester och hög 
musik ska du kontakta dina 
närboende när du störs. Att 
prata direkt ”öga mot öga” är 
allra bäst. Vänta inte tills du är 
så arg att du inte kan behålla 
ditt eget lugn. Känns det bättre 
att vänta så ta det så snart som 
möjligt när upplevelserna 
fortfarande är färska hos båda 
parter. Vänder du dig till 
styrelsen så förväntar vi oss 
alltid att du har pratat med de 
störande grannarna men inte 
lyckats få bukt med problemet. 
 
Nu är det sommar och det är 
fantastiskt skönt att kunna sitta 
och njuta på balkonger och 
uteplatser. Det är absolut inte 
ett acceptabelt uppträdande att 
ha party på balkongen nattetid. 
Tänk också på att även småljud 
förstärks nattetid när det mesta 
är tyst runtomkring. 
 
Några ord också om 
renoveringar. Det finns inga 
tysta renoveringar! I vår 
bostadsrättsförening där huset 
är av betong kan din renovering 
också bli påfrestande för dina 
närboende. Föreningen är nu 20 
år gammal och behovet av 
insatser i kök och badrum ökar. 
Därför krävs att DU VISAR 
STOR HÄNSYN när du 
renoverar. Det är absolut inte 
acceptabelt att riva, borra och 
spika kväll som helgdag, inte 
heller under långa tidsperioder. 
 
När du t ex renoverar ditt 
badrum och anlitar externa 
yrkesmän så har dessa 
vanligtvis en god känsla för hur 
ett renoveringsarbete bör 
bedrivas men oavsett detta så är 
det ändå alltid du som 
lägenhetsinnehavare som är 
ansvarig – även för tiderna då 
du inte vistas eller bor i 
lägenheten. T ex om du nyligen 

har köpt din lägenhet och 
renoverar före inflyttning. 
 
Renoverar du själv så måste du 
planera din renovering. Du kan 
inte hålla på och riva, borra och 
spika kväll efter kväll eller 
under helgerna. Du förväntas 
helt enkelt planera viss ledighet 
för din renovering och utföra 
de mest störande momenten 
dagtid på vardagar. 
 
Slutligen, underskatta inte att 
prata med dina grannar om vad 
du gör. Kom också ihåg att i en 
betongfastighet där ljud 
fortplantar sig finns dina 
grannar också i angränsade 
trappor och/eller hus… 
 

Grilla rätt 
Det är tillåtet att grilla på uteplatser 
och balkonger, men det måste ske 
under ansvar! Med detta menas: 
 
Visa hänsyn när du grillar genom att 
placera grillen så att röken inte stör 
grannarna. 
 
Tändvätska får inte användas! 
 
Använd helst en elektrisk grill. 
 
Ha alltid en hink med vatten i 
beredskap vid grillning, med tanke 
på brandfaran. 
 
Ständigt grillande och på olämpliga 
tider är inte acceptabelt. 
 
Respektera dina grannar om de 
meddelar att ditt grillande stör dem. 
 

 
Nja, visst ser det gott ut, men kanske i 

allra största laget för balkongen! 
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