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VÄLKOMMEN som 
fastighetsägare, föreningens 
nya informationsbroschyr till 
nyinflyttade delägare delas ut 
till samtliga hushåll i samband 
med detta Nyhetsbrev! 
 

 

Från styrelsen – 
höstens 

styrelsemöten 
 

Från styrelsemötet i augusti 
2014 – Årets otroligt fina 
sommar fick sin första knäck i 
augusti när så gott som hela 
festivalveckan regnade och 
åskade bort. En del delägare 
har kanske inte kunnat njuta 
fullt ut av sommarmånadernas 
sol på sina balkonger och 
uteplatser eftersom putsningen 
och ommålningen av plåttaken 
på vissa av våra fastigheter 
pågick långt in i juli månad. 
Men då måste vi också hålla i 
tankarna, att samtliga delägare 
som har köpt en lägenhet i Brf 
Örnen också har ett lagstadgat 
ansvar att underhålla och sköta 
om de gemensamma 
fastigheterna och utrymmena 
på bästa möjliga sätt. Enligt 
föreningens underhållsplan 
kommer många olika 
underhållsåtgärder att behöva 
genomföras under de 
kommande åren som tyvärr kan 

ställa till besvär och förtret för 
vissa av delägarna. I 
sammanhanget kan också 
nämnas, att delägare ibland har 
ansökt hos styrelsen om att få 
nedsatt ”hyra” under en särskilt 
besvärlig del av ett 
underhållsarbete. I en 
bostadsrättsförening betalar vi 
dock ingen hyra utan en avgift 
för de gemensamma 
kostnaderna för driften av 
fastigheterna. Dessa kostnader 
minskar på intet vis under ett 
underhållsarbete och då kan 
styrelsen inte heller 
kompensera en eller flera 
delägare med lägre ”hyra”. 
Eftersom ställningsbyggarna 
har förstört en del av 
gräsmattan på den lilla västra 
gården kommer företaget att 
ordna till detta till våren. 
 
Under sommaren har 
sammanlagt sex lägenheter 
överlåtits och två har hyrts ut i 
andra hand. Styrelsen hade att 
behandla flera skrivelser av 
skiftande slag från delägarna 
och hade också en givande 
diskussion om sopkärl på vift. 
Sedan matavfallssorteringen 
har införts har det blivit ännu 
noggrannare med att sopkärlen 
ställs tillbaka i de miljörum där 
de är inregistrerade och där har 
sopåkarna ibland varit alltför 
anarkistiska; de har ställt 
tillbaka sopkärlen litet hur som 
haver. 
 
I juni var det dags för 
föreningen att omsätta ett 
rörligt lån på 38 Mkr. Styrelsen 
valde rörligt alternativ även 
denna gång. Eftersom 
marknadsräntorna har sjunkit 
räknar vi med lägre 

räntekostnader på cirka 
120 000 kr resten av året. 
 
Från styrelsemötet i oktober 
2014 - Styrelsen kunde – tack 
och lov – konstatera, att den 
stora översvämningen som 
drabbade Malmö i slutet av 
augusti hade förskonat vår 
förening. Det kom bara in litet 
vatten på några ställen, men 
utan att anställa någon skada 
varken för föreningen eller för 
delägarna. Det faktum att vi 
slapp undan kan bero på att just 
där vår fastighet ligger finns 
det separata dagvatten- och 
avloppsrör under marken. 
 
IT-utskottet har börjat utreda 
föreningens befintliga 
bredbandsavtal och försöker få 
in offerter från de få 
konkurrerande leverantörerna 
som finns. Tekniska utskottet 
har behandlat en hel del frågor 
på sitt senaste möte bland annat 
gårdsstädningen, brister i 
klottersanering på utsidorna, 
gårdsbelysningen, utvärdering 
av takmålningen, onödiga 
störnings- och felanmälningar 
till Örestad (kostar skjortan för 
delägarna), planering av 
målningsarbete på socklar på 
utsidan med mera, med mera. 
 
Vi ska testa med en eller flera 
”rovfåglar” på vissa av taken 
för att ser om de hjälper mot 
måsars och duvors etableringar. 
 
Tillståndet i miljörummen har 
varit en återkommande fråga på 
styrelsemötena under alla åren. 
Innevarande år har vi ju fått 
införa matavfallssorteringen 
och har fått problem med 
sophämtare som placerar 
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sopkärlen i fel miljörum, men 
vi har också ett ständigt 
återkommande problem med 
delägare som slänger sopor 
utanför sopkärlen, slänger fel 
sopor i fel kärl, belamrar 
miljörummen med material 
som borde köras bort till 
återvinningsstationer och även 
belamrar källargångar med 
brandfarligt material. Styrelsen 
har under årens lopp informerat 
på längden och på tvären, 
ibland som det kan tyckas utan 
större effekter. På oktobers 
styrelsemöte diskuterades 
också mera drastiska åtgärder 
såsom att ta ut en extra avgift 
från alla delägare för de ökade 
självkostnader som föreningen 
har för bortforsling av skräp 
och extra städning i 
miljörummen. Det togs dock 
inget sådant beslut den här 
gången utan det beslutades om 
en ny informationskampanj, 
där delägarna ska upplysas om 
att det finns flera tillgängliga 
miljörum i det fall att ett 
sopkärl skulle vara överfullt 
någonstans. 
 

 

Grat t i s  på 
c i rka 25-
årsdagen! 

 
Brf Örnens fastigheter byggdes 
under åren 1988-1990, så 
föreningen som sådan fyller i 
medeltal 25 år i år. De första 
delägarna kunde flytta in på 
Föreningsgatan 16 under 1988 
och de sista flyttade in på 
Spångatan 14 i början av 1990. 
Vår ordförande flyttade själv in 
i november 1989. På den tiden 
fanns en bostadsförmedling i 
Malmö och 107 lägenheter  
(65 procent) av de dåvarande  
164 förmedlades via 
bostadsförmedlingen medan 
Riksbyggen fick förmedla 
resten, det vill säga  
57 lägenheter till sin interna 
bostadskö. 
 
De ursprungliga delägarna bor 
kvar i 14 procent av 

lägenheterna. Om vi skulle 
knacka på dörren till  
23 lägenheter runtom i vår 
förening träffar vi samma 
personer som flyttade in för  
25 år sedan. Två av våra 
lägenheter har överlåtits åtta 
gånger. De två familjer som 
bor här nu har dock bott hos 
oss i fyra respektive fem år. 
 
I genomsnitt har 16 lägenheter 
årligen bytt ägare men det är 
stor spridning mellan åren. De 
första tre åren överläts endast 
sex lägenheter. Föreningen 
startades med något som hette 
hembudsklausul, vilket innebar 
att man under de tre första åren 
var tvungen att ge föreningen 
möjlighet till återköp. 
Toppnoteringen på överlåtelser 
är från år 2001 då hela  
28 lägenheter bytte ägare. 
Hittills i år har 14 lägenheter 
sålts (per november). 
 
Kom ihåg! Det går bra att 
redan nu börja skriva motioner 
till föreningsstämman! 
 
Möllorna vid Triangelen 
 
Det har funnits många olika 
typer av möllor i Malmö, både i 
och utanför staden, under 
Malmös åttahundraåriga 
historia. Den äldsta möllan som 
nämns är en vattenmölla som 
låg vid Sege å, ungefär där 
golfbanan ligger idag. Den 
dåvarande ärkebiskopen har 
också haft en enklare 
vattenmölla, en så kallad 
skvalta där under 1400-talet. 
Skvaltorna hade en vertikal 
drivaxel till skillnad från de 
större vars kvarnhjul drevs av 
horisontella axlar. 
 
Under 1500-talet omtalas de 
många vindmöllorna utanför 
Söderport. Själva porten låg vid 
nuvarande Gustav Adolfs torg 
och därifrån ledde en landsväg 
upp till Triangelen. Vid 
Triangelen började den stora 
åkermarken Möllevången. Här 
fanns en vid utsikt, och vinden 

blåste (blåser) alltid. Speciellt i 
området mellan dagens 
köpcentrum och Stadshuset 
fanns det många vindmöllor. 
Fortfarande bär ju gatunamnet 
Mjölnaregatan syn för sägen. 
Den dominerande mölletypen i 
detta område var den så kallade 
stubbamöllan. Den bestod av 
ett litet trähus som kunde 
snurras kring en grov trästolpe 
eller stubbe för att i likhet med 
ett seglande skepp kunna vridas 
upp mot vinden. 
 

 
Äldsta bilden på Malmö eller 

Elbogen som de tyska 
köpmännen kallade staden. 

Slottet Malmöhus i väst, 
Petrikyrkan i nordost och 
Möllevången i förgrunden. 

Snitt från 1580-talet (1588) av 
Franz Hogenberg. 

 
Under 1800-talet byggdes en 
ny mölletyp, de så kallade 
holländare som importerats 
från Nederländerna. På dessa 
moderna möllor behövde man 
inte vrida hela möllan när man 
ville fånga vinden med 
vingarna, utan man vred bara 
toppen. Den nuvarande 
Slottsmöllan vid Malmöhus är 
exempel på en holländare. 
 
Edvard Perssons familj bodde 
förresten på Mjölnaregatan där 
han föddes i januari 1888. 
 
(Källor Åke Waldemar och Sven 
Rosborn, Det försvunna Malmö, 
1988, och 
www.fotevikensmuseum.se/malmo) 
 

Styrelsen önskar alla 

delägare en God Jul & 

ett Gott Nytt ÅR!

 


