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Från 
föreningsstämman 
 

Årets föreningsstämma hölls 
torsdagen den 7 april på 
Stadshusets restaurang. 
 
41 personer från 32 lägenheter 
deltog i stämman. (Det blir 
20% av de röstberättigade i 
föreningen; en något lägre 
andel än förra året, då 25% av 
de röstberättigade lägenheterna 
var representerade.) 
 
Avgående ordförande Pia 
Sjöstrand sammanfattade det 
gångna verksamhetsåret. Det 
har hänt en del i föreningen;  
bl a har fasaden på den s k 
Lachmannska villan och 
portalerna mot Föreningsgatan 
fått sig en ansiktslyftning, en 
del nya fönsterbleck har satts 
upp, en mindre grind har 
monterats, rörelsecensorer 
finns nu i miljörummen och 
dessutom har den obligatoriska 
ventilationskontrollen 
genomförts. Den stora grinden 
ut mot Spångatan handlades 
upp under 2010 och har bytts ut 
under våren. Kabel-TV-nätet är 
uppgraderat och det formella 
arbetet kring ombyggnaden av 
Tornet till tre nya lägenheter 
har drivits på. (Själva 
ombyggnadsarbetet beräknas 
kunna vara igång någon gång 
under hösten.) Föreningens nya 
välfriserade örnenlogo är snart 
färdig att sättas upp på fasaden 
och ersätta Riksbyggens gamla. 
 
På den ekonomiska sidan har 
föreningen inte höjt årsavgiften 
och ligger nu på en snittkostnad 
av 704 kr/m2 i avgiftsnivå. Det 
finns cirka 2,6 miljoner kronor 
i likvida medel på banken och 
lånen på 117 miljoner kronor är 
nu alla placerade hos Nordea. 
31% av lånekostnaderna ligger 

med rörlig ränta och 69% 
således på bunden basis. 
Föreningens finanser är 
välskötta enligt KPMG. Sedan 
år 2006 har avgiften de facto 
kunnat sänkas med totalt 20%, 
lånen är bra placerade och 
ombyggnaden av Tornet 
kommer att tillföra föreningen 
en ytterligare årsinkomst på 
ungefär 130.000 kronor. 
 

 
Brf Örnens nya ståtliga logo 

 
Sammanlagt fem motioner från 
medlemmarna behandlades 
också, innan stämman 
avslutades med förtäring och 
mingel. 
 

 

Om autogiro 
 

Eftersom ett stort antal 
delägare numera betalar sin 
avgift via autogiro har styrelsen 
på ett förslag från en delägare 
beslutat, att dessa i 
fortsättningen inte ska erhålla 
tryckta hyresavier. Härigenom 
sparas förutom papper även en 
del arbetsmoment i samband 
med utdelningen av avierna. 
 

 

Avloppstips 
 

I dagens matlagning används 
mycket oljor. Häll därför inte 
ut olja hur som helst i ditt 
köksavlopp. Det beckar ihop 
sig och till slut har du stopp i 
köksavloppet. Du känner väl 

till att vanligt diskmedel är 
fettlösande och tillsammans 
med hett vatten i lite större 
mängd kan det göra underverk 
för ditt köksavlopp. Ett annat 
enkelt recept på en 
avloppslösare är: Lös en kopp 
bikarbonat och en kopp salt i 
en kastrull kokhett vatten. Häll 
det i avloppet. Bikarbonat hittar 
du i matvaruaffären. Vidta 
åtgärder löpande, vänta inte 
tills det är totalstopp. Får du 
stora problem, kontaktar du 
föreningens felanmälan. 
 

 

Eltips 
 

Elpriserna har stigit under det 
senaste året och även om vi i 
Brf Örnen kanske inte har lika 
dyra elkostnader som t ex en 
villaägare, kan det vara på sin 
plats att både spara på miljö 
och de egna pengarna genom 
att vara el-smart! Du får några 
tips på hur energi kan sparas 
genom väldigt små insatser. 
Om du inte redan använder 
lågenergilampor kan det löna 
sig att byta de tio mest använda 
lamporna i lägenheten mot 
lågenergilampor. Detta sparar 
500 kr på ett år! 
 
Fler tips: 
 Fyll diskmaskinen, anslut 
maskinen till kallvatten, diska 
på max 55 grader. 
 Lägg på locket när du kokar 
vatten på spisen och använd 
alltid kastruller som har samma 
storlek som plattan. Stäng av 
plattan i förtid och använd 
eftervärmen. 
 Damma av baksidan av kyl 
och frys. 
 Byt ut gammal kyl och frys; 
maskiner som är äldre än 15 år 
drar dubbelt så mycket el som 
nya i A-klass. 
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 Stäng av standby. TV:n och 
t ex laddaren till tandborste och 
mobil drar mycket el även om 
de inte används. I ett hushåll 
kan det ju dessutom finnas flera 
olika typer av mobilladdare 
uppkopplade i onödan. 
 
(Dessa tips har hämtats från ICA-
kuriren, 2011:6. Det finns fler bra 
tips i den artikeln, och 
NYHETSBREVET återkommer 
med dessa i ett kommande 
nummer.) 
 

 

Seniorklubben 
rapporterar 
 

Brf Örnens Seniorklubb har 
tillsammans med Brf Triangeln 
haft många aktiviteter under 
terminen som gått. Några 
sammankomster har vi haft i 
Triangelns föreningslokal med 
föreläsare från t ex Malmös 
Förtroendenämnd, Apoteket 
Farmaci och om Kockums 
historia. Vid andra tillfällen har 
vi varit på besök hos 
Buddisterna på Hasselgatan 
och på Islamisk Center vid 
Moskén. När vi inte haft något 
specifikt program har vi träffats 
på olika kaféer, för träffas gör 

vi första tisdagen i varje månad 
kl 14.00. 
Tyvärr är uppslutningen från 
Örnen inte den bästa, vi är bara 
tre till fyra personer var gång 
men från Triangeln kommer 
det dubbelt så många. Nu när vi 
på Örnen har ett nytt 
styrelserum i hobbylokalen kan 
vi bjuda in Triangeln till oss. 
På höstens program står att 
polisen ska informera, 
Förmyndarenheten i Malmö 
stad kommer och vi ska besöka 
den Judiska synagogan. Kanske 
kan detta kommande program 
inspirera fler Örnar att ansluta 
sig; det kostar bara kaffe och 
fikabröd! (Ewa Alternäs) 
 

 

Brev till 
styrelsen 

Kerstin Falk skriver: ”Jag 
tycker vår styrelse är 
enastående. Minns med stor 
glädje när jag blev tilldelad min 
lägenhet som var rena 
byggarbetsplatsen, inflyttnings-
klar år 1988 med en hyra i 
månaden på 2.776 kr; då tyckte 
jag det var dyrt. Men efter 23 
år har förvisso hyran gått upp 
och ner men i dag är det billigt 
att bo här tack vare goda 

finansiärer och med tanke på 
all tillgänglighet som finns runt 
omkring oss. Jag bugar och 
tackar än en gång.(eller niger).” 
 
Ett mindre trevligt budskap 
kommer från en annan 
delägare som har problem med 
alla fimpar som slängs ut från 
fönster eller balkonger ner på 
hennes uteplats. Hon hittar fler 
och fler fimpar i sina krukor 
och i rabatten. Speciellt under 
det senaste halvåret har det 
ökat. 
 
Styrelsen kan bara säga: 
SLUTA med detta ofog, vem 
det än är som gör så! 
Problemet gäller också 
blomvattning, utsopat skräp, 
fimpar, mattskakning etc etc 
från balkonger! 
 

 

Till sist ett 
grilltips 
 

 
Ett tips till föreningens tjejer 

och killar: 
Tänk på din granne när i 

sommar du grillar! 
Resultatet kan bli, att ni 

varandra gillar! 

 
Arbetarhustrun  

 
Arbetarhustrun av Elma 

Aurora Oijens 

Vi har en del konstverk 
som utsmyckning på våra 
innergårdar. En av dessa 
är skulptör Elma  
Aurora Oijens staty 
Arbetarhustru som står på 
den ”östra” innergården 
vid ett hörn av det gamla 
tvätteriet.  
 
Men lägg märke till 
bakgrunden på 
bredvidstående fotografi 
– det är ju inte vår 
innergård! Hur kommer 
detta sig? 
 

Elma var bildkonstnär 
och skulptör, född 1907 i 
Salmis Nedertorneå, och 
död 1992. Hon var gift 
med Holger Oijens. Hon 
studerade på Valand i 
Göteborg; har målat 
porträtt och figurmotiv 
och skapat figurer och 
porträtt i gips och brons 
bl a Trandans och 
Sittande gosse. Hennes 
skulptur Arbetarhustru 
från 1980 står som 
original på  
 

Kapellplatsen i Landala i 
Göteborg och som kopia 
på vår innergård. 
 

 
 
Vet kanske någon varför 
denna kopia har hamnat 
hos Brf Örnen? 
 

 


