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Från styrelsen 
 

Lekplatserna skall förbättras. 
Som säkert alla har noterat så 
har lektornet på Stora gården 
rivits, likaså sandlådan på Lilla 
gården. Det som bedömts som 
”inte leksäkert” har rivits under 
hösten. Styrelsen gör en 
översyn av samtliga lekytor 
och till våren ska det bli nya 
lekredskap till våra barn. 
 
De två stora träd som skymmer 
”ängelväggen” på Mellan-
gården kommer under vintern 
att sågas ner. Det är väldigt 
fina träd men tyvärr helt 
felplacerade och det finns risk 
för att rötterna skadar husgrund 
och mur. Det konstverk som 
skyms heter Ring. Det andra på 
Lilla gården heter Kil. De är 
båda skapade i början av 1990-
talet av konstnärerna Gunilla 
Falck och Sarmite Roske. 
 
En glädjande nyhet till alla 
delägare: Styrelsen beslutade 
på sitt sista möte för året att 
inte höja avgiften 2012 utan 
föreningen fortsätter med nu 
gällande månadsavgifter. 
 
Renoveringen av vår 
övernattningslägenhet är i 
gång. Lägenheten hålls stängd 
tills den är renoverad och klar. 
 
De nya fasadskyltarna med 
föreningens logo är klara, 
levererade och uppsatta sedan 
en tid. Har du lagt märke till 
dem? Om du höjer blicken lite 
när du passerar ett gatuhörn så 
ser du dem. 
 

 

Information 
om Tornet 

Under hösten har förfrågan till 
olika entreprenörer skickats ut. 
Enligt önskemål från flera håll 
beslutade styrelsen att förlänga 
anbudstiden med två veckor. 
För närvarande pågår 
granskningen av de inkomna 
anbuden. 
 

 

Värmetips 

Här kommer några bra tips till 
kring uppvärmning, från ICA-
kuriren 2011:6. 
 
 Sänk värmen när du åker 
bort. 
 Stäng dörrar till rum som 
inte används till vardags. 
 Hitta tjuvdragen. Täta 
fönster och dörrar. 
 Flytta möblerna en bit från 
elementen. 
 Vädra snabbt i stället för att 
ha fönstret på glänt. 
 
Vi vill också uppmana de 
delägare som vädrar genom att 
ständigt ha ett fönster- eller en 
balkongdörrspringa öppen: 
Elda inte för kråkorna utan 
stäng fönster och dörrar under 
vintern! 
 
Behöver du vädra stänger du 
elementet och öppnar fönstret 
helt under en kort stund. 
Småvädrandet medför bara ett 
sämre inomhusklimat i din 
lägenhet och kostar 
bostadsrättsföreningen (d v s 
dig själv) pengar genom en 

högre värmeförbrukning när 
elementet drar på för fullt. 
 

 

 
Favorit i 
repris  
 

Glöm inte att läsa det mycket 
informativa blad som med 
jämna mellanrum delas ut i 
våra brevlådor – ”Sorterat från 
VA SYD”. Där hittar du 
matnyttig information och tips 
hur du ska sortera ditt 
hushållsavfall. Vi kan alla bli 
bättre på detta område. Glöm 
inte heller bort att även dina 
barn och tonåringar behöver 
informationen! 
 

 

Fotografier 
efterlyses 
 

Det behövs några nya fräscha 
fotografier från vår förening till 
Örnens hemsida på webben. 
Bilderna ska också kunna 
användas som illustrationer i 
NYHETSBREVET. Har du 
några fotografier som skulle 
passa eller vill du ta några nya 
så efterlyses framförallt 
följande motiv: 
 

• fågelperspektivbilder 
från balkonger och 
loftgångar 

• några närbilder på 
detaljer i fasader, 
gårdarna etc 

• några olika 
årstidsbilder (vår, 
sommar, höst och 
vinter - kan ju läggas 
ut efterhand) 
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Skicka bilder som får 
publiceras till redaktionen, 
e-post mesterhazy@spray.se! 
 

 

En sista uppmaning. Så här i 
jultider när det är mysigt med 
levande ljus: Kontrollera att din 
brandvarnare är i gott skick! 
 

Våra grannkvarter 
Du är kanske intresserad av att veta mera om de 
kvarter som omger vårt bostadsområde? 
Nyhetsbrevet inleder härmed en liten opretentiös 
serie om våra grannkvarter i mån av tillgång till  

plats. Först ut är kvarteren norr om Föreningsgatan, 
den gamla arbetarstadsdelen Lugnet. (Det mesta av 
texten är hämtad från Wikipedia.) 

 
 
 

 
Gårdsidyll i Lugnet 1947 

Norr om vårt bostadsområde 
ligger Lugnet, ett gammalt 
arbetarområde i Malmö. Lugnet 
var ursprungligen en egendom i 
Södra Förstaden vars 
huvudbyggnad låg i hörnet av de 
senare tillkomna Storgatan och 
Västra Långgatan. Under åren 
1858-63 utlades de fyra 
Långgatorna och i detta område 
uppfördes fastigheter som 
ursprungligen användes som 
arbetarbostäder för Kockums 
Mekaniska Verkstad, som då var 
belägen i området kring 
nuvarande Davidshallstorg. 
Lugnet bestod till stora delar av 
enkla gatuhus, som både 
förknippas med trångboddhet 
och fattigdom, men också av en 
viss nostalgi för hur staden en 
gång kan ha sett ut, med låga hus 
och trädgårdar på bakgården. 

 

Som ett led i saneringen av 
gamla och ohälsosamma 
områden i Malmö revs husen på 
Lugnet under 1960- och 1970-
talen och det nuvarande 
bostadsområdet byggdes upp. 
Även om området behövde 
saneras så hade man naturligtvis 
kunnat göra arbetet på alternativa 
sätt. Det finns andra områden i 
Malmö, t ex Kirseberg och 
gamla Väster där stadsdelarnas 
utseende har bevarats samtidigt 
som bostäderna förbättrats. 

Av den äldre bebyggelsen i 
området återstår husen längs 
Södra Förstadsgatan; även 
saluhallen vid Föreningsgatan 
och delar av bebyggelsen längs 
Amiralsgatan finns kvar och 
säger något om områdets tidigare 
bebyggelse. Det bor idag ungefär 
3 100 personer på Lugnet. 

444 
Minns du snön som föll i fjol? 
Den lilla eller västra gården som det såg ut under vargavintern 2011! 

Brf Örnens Styrelse 

och Nyhetsbrevets 

Redaktion önskar alla 

delägare  

En God Jul &Ett 

Gott Nytt 2012! 
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