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Från styrelsen – 
höstens 

styrelsemöten 
och stämmor 

 
 
Styrelsemötet den 1 
september 2015 – Efter själva 
föreningsstämman i år kunde 
delägarna dryfta frågan om 
föreningen på något sätt kan 
anpassa sina fjorton olika 
utspridda miljörum på ett bättre 
sätt än vi gör idag. Som en 
uppföljning till denna 
diskussion startade styrelsen 
höstens första styrelsemöte 
med en besiktning av de olika 
miljörum som finns inom våra 
fastigheter. Det finns allt ifrån 
stora och rymliga centralt 
belägna rum till små trånga 
rum ut mot de omkringliggande 
gatorna. Styrelsen kommer att 
fortsätta diskutera olika 
lösningsförslag under höstens 
och vinterns träffar. Frågor som 
kan ställas är till exempel: 
Skall vi koncentrera viss 
avfallshantering såsom 
kartonger, elektronik, lysrör, 
glödlampor och glas till några 
centrala lokaler, för att 
därigenom få mera ”luft” i de 
mindre miljörummen? Detta 
skulle underlätta både för  
oss delägare som för 
renhållningsarbetarna. Skall ett 
förråd byggas om – en vägg 
flyttas? Rensa ut och inreda ett 
gammalt grovsoprum till en 
bättre förrådslokal? Frågorna är 
många! 
 
Andra frågor som behandlades 
på detta styrelsemöte var det 
fortsatta underhållsarbetet 
(målning) av Lilla och Stora 
gården, reparation av takfönster 
och besiktning av befintliga, 

rekonditionering på prov av en 
aluminiumdörr (färgen nöts 
bort av solljuset) och 
genomgång av kvartalsbokslut 
2. Föreningens ekonomi ser 
fortsatt bra ut. Sammanlagt fyra 
lägenheter har bytt ägare under 
sommaren och försäljning av 
den tredje och sista 
nyrenoverade lägenheten i 
Tornet var inne i sitt formella 
skede. En andrahandsuthyrning 
godkändes. (Se också artikeln 
på Örnens hemsida om det 
första hyresnämndsutfallet i ett 
så kallat airbnb-mål från 
Stockholm, det första fallet 
med så kallad turistuthyrning 
av en bostadsrättslägenhet.) 
 
Avgiften 2016 
Föreningens ekonomiska 
utfall för kvartal 3 2015 och 
budgetförslag för 2016 
behandlades på styrelsemötet 
den 10 november 2015. Brf 
Örnen har ett bra kassaflöde, 
varför styrelsen beslutade att 
inte höja årsavgiften till 2016. 
 
 
Informationsmötet om 
stadgeändringar – Mötet hölls 
torsdagen den 17 september på 
den ”vanliga” träffpunkten på 
Stadshusets restaurang på 
Torpgatan. Det kom 
sammanlagt 31 delägare och 
styrelsemedlemmar. 
 
Christina Fregne, jurist inom 
området bostadsrättsjuridik, har 
hjälpt styrelsen att formulera 
ett nytt och modernt 
stadgeförslag. I stället för att 
”lappa och laga” på de gamla 
stadgarna föreslog hon således 
att vi skulle anta helt nya 
stadgar. Viktiga punkter som 
har förtydligats är 

bostadsrättshavarens (= 
delägarens) rättigheter och 
skyldigheter och var gränsen 
går mellan ansvaret för den 
egna lägenheten och var 
föreningens ansvar tar vid för 
fastigheten och dess 
installationer. Användningen 
av bostadsrätten har 
förtydligats med tanke på 
andrahandsuthyrning och 
inneboende samt vilka risker 
det finns med att kunna 
förverka rätten till bostaden. 
 
Det ställdes många frågor kring 
stadgeändringsförslagen och 
även frågor kring själva 
förhållandena i bostadsrätten. 
Styrelsen kommer att behandla 
de senare frågorna och 
återkomma med information. 
 
Det två extra förenings-
stämmorna för att besluta 
kring de nya stadgarna hölls 
den 3 och 23 november 2015. 
Föreningsstämman den 3 
november biföll enhälligt 
stadgeändringarna. (En kort 
rapport från den andra extra 
stämman har publicerats på vår 
hemsida.) 
 
Styrelsemötet den 13 oktober 
2015 – Det diskuterades en hel 
del kring föreningens 
ekonomiska förhållanden på 
detta styrelsemöte. Oturligt nog 
har vi drabbats av lite olika 
maskinfel hittills i år och har 
tvingats reparera två av våra 
ventilationsrum samt byta en 
tvättmaskin och en torktumlare. 
Det blev direkt en merkostnad 
jämfört med budget på cirka 
140 000 kronor. Under 2016 
har föreningen ett planerat 
underhåll på i runda slängar  
1 miljon kronor. Då ingår 
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kostnader för målningsarbetet 
av den stora (östra) gården; i 
och med att vi då kommer att 
ha byggnadsställningar på plats 
kan det bli rationellt att även 
byta fönsterblecken. I början av 
nästa år är det också återigen 
dags för OVK! På sikt måste 
också husgrunderna utåt gatan 
få ett nödvändigt underhåll. 
 
Faktaruta – en gata nära dig 
Birgit Bender m fl, Gator i Malmö, 
Malmö Stadsarkiv, 1999 
Mjölnaregatan 
Uppkallad efter mjölnaren Per 
Andersson född 1798, död 
1869 i Malmö Caroli; han ägde 
tomt och fastighet vid gatan, 
som fick namn 
MJÖLNAREGATAN (S 
Förstadsgatan 16); hans son 
mjölnaren Anders Persson född 
1825, död 1899 i Malmö S.t 
Pauli, ärvde fastigheten efter 
fadern. 
 

 
Mjölnaregatan från söder, med 
nattklubben Röda Rubinen i hörnet 
till blivande brf Örnen. 
 

 
Styrelsen diskuterade också 
ordentligt utifrån olika förslag 
om omdisponeringen av de 
befintliga soprummen. Det 
finns en idé om att inrätta tre 
särskilda ”miljörum” för 
speciella återvinningsmateriel – 
ett Kartongrum, ett Glas- och 
metallrum och ett rum för 
Elektronik. Härigenom skulle 
trängseln i de befintliga 
soprummen kunna lättas, det 
skulle bli bättre ordning på 
återvinningshanteringen och 
kostnaderna för hämtningen 
skulle i bästa fall också kunna 
sjunka. 

 
Styrelsen behandlade också 
olika anmälningar om tillgrepp 
i en tvättstuga och bedrägeri- 
och rånförsöket kring uppgivna 
”vattenkontroller”. Styrelsen 
har satt upp varning för dessa 
planerade rån på 
anslagstavlorna i trapphusen. 
 

 
Om August Örn år 1914 

 
 
Visserligen bodde inte 
arbetaren August Örn med 
hustrun Karin i vårt kvarter, 
men efternamnet kan ändå 
sägas ha en liten anknytning till 
kvarteret Örnen. Familjen Örn 
bodde dock inte alltför långt 
härifrån, nämligen på 
Möllevången. Förutom mor 
och far bestod familjen av sju 
hemmavarande barn år 1914, 
året för den stora Baltiska 
Utställningen i Malmö. Dottern 
Ellida var äldst bland barnen, 
född 1898. Sonen Gustav, född 
1912, var yngst. Eftersom 
familjen var fattig fick den 
hjälp av staden med gratis 
trätofflor till de barn som gick i 
skolan. Det delades ut tolv par 
träskor under vintern och 
våren, men eftersom sommaren 
och hösten var ovanligt varma 
det året blev det inga 
hösttofflor – barnen kunde ju 
springa omkring barfota! I 
november fick så familjen tre 
par trätofflor till. 
 
(Informationen kommer från 
Malmö fattigvårdsstyrelses 
arkiv, Liggare över 
utanordnade barntofflor, D7:4. 
Fattigvårdsstyrelsen hade sina 
lokaler på Arbets- och 
försörjningsinrättningen på 
Sallerupsvägen. Under år 1914 
delade Malmös fattigvård ut  
8 687 par trätofflor till fattiga 
skolbarn i Malmö.) 
 
Hur gick det sedan för familjen 

Örn efter utställningsåret? 
August avled 64 år gammal i 
tuberkulos under våren 1943. I 
bouppteckningen kan vi läsa, 
att han var skyldig skatt för 
sina sista levnadsår. Sju av de 
åtta barnen (det måste ha fötts 
ett barn till efter 1914) levde 
1943. Sönerna arbetade som 
tapetserare, montörer, 
rörläggare och reparatörer, 
alltså inom den tidens ROT-
yrken i den moderna staden 
Malmö. Det kanske inte kan 
uteslutas, att någon av sönerna 
under sitt yrkesverksamma liv 
hade ärende i något av husen i 
kvarteret Örnen, kanske i 
Lachmannska Villan eller i 
Texacomacken. 
 
Dessa intressanta fakta om 
familjen Örn finns att läsa i 
jubileumsboken Malmö 1914 - 
en stad inför språnget till det 
moderna. Det är den 
förutvarande chefen på Malmö 
stadsarkiv, Anna Svensson, som 
har samlat fakta till kapitlet 
Staden, befolkningen och den 
kommunala servicen. Anna 
själv har under en period också 
varit chef för Nationernas 
Förbunds arkiv vid FN:s kontor 
i Genève. Hon har medverkat i 
flera riksomfattande 
arkivprojekt och varit mycket 
engagerad i frågor rörande 
arkiv och mänskliga rättigheter. 
 

 
 
 

Styrelsen önskar 
delägarna en God JUL 
och Ett Gott Nytt År!  

 


