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FÖRENINGSSTÄMMA 2017 
Årets föreningsstämma är planerad till torsdagen 
den 20 april kl 19:00. Motioner till stämman kan 
lämnas in till den 1 april 2017, antingen i styrelsens 
brevlåda på Spångatan 14-16 (i portgången) eller på 
föreningens hemsida. (Se under kapitlet 
Medlemmar!) 
 
PING-PONG! 
Under våren kommer ett hållbart pingisbord att 
monteras upp på den stora (östra) gården. Det är ett 
året-runt bord av betong med ett stålnät och ska 
placeras där det tidigare var en grillplats. 
 

 
Så här roligt kan det bli till våren på gården! 

 
Delägare som vill ta en match får ta med egna 
racket och bollar. 
 

ÄNDRINGSARBETET med 
MILJÖRUMMEN har påbörjats 

 
Styrelsen har för någon tid sedan beslutat, att ändra 
sorteringskärlen i de olika miljörummen i 
föreningen för att förenkla källsorteringsarbetet för 
delägarna.  Det första steget i denna omändring har 
nu tagits i och med starten av ombyggnaden av 
miljörum nr 14 (”Lilla skjulet”) med ingång från 
Mellangården vid portgången mot Spångatan. I 
detta miljörum skall sorteringskärl för glas och 
metall finnas i framtiden. Innerväggen i lokalen har 
flyttats, och det har byggts plåtskydd runt frilagda 
rör samt gjorts vissa nödvändiga el- och 
belysningsarbeten. 
 
Det fortsatta förändringsarbetet av övriga berörda 
miljörum kommer att ske etappvis. Styrelsen 
återkommer med information på anslagstavlor, i 

Nyhetsbrevet och på hemsidan om hur arbetet 
framskrider och när nya rutiner börjar gälla. 
 

* 
 
BARNVAGNEN i TRAPPHUSET 
Nyhetsbrevets redaktör var i Räddningstjänst Syds 
lokaler på Drottninggatan 20 häromdagen för en 
brandsläckningsövning anordnad av jobbet. Vi fick 
bland annat släcka en brand i en skåpbil med 
kolsyresläckare. Instruktören, en trevlig och kunnig 
ung man, informerade också om fördelen med att 
ha brandvarnare, en liten pulversläckare och en 
räddningsfilt i hemmet. Han gav också exempel på 
faran med att belamra trapphus med olika saker. 
 
Det kan verka bekvämt att snabbt ställa en 
barnvagn i trapphuset, men en barnvagn som börjar 
brinna fyller trapphuset med tung, svart och giftig 
rök på några minuter. Detta försvårar och förhindrar 
evakueringen vid en eventuell brand. 
 

 
Brinnande barnvagn – övertänd efter några minuter 

 
Räddningstjänsten i Malmö har följande 
information om saker i trapphusen: "Cyklar och 
andra lösa föremål kan hindra en utrymning. De 
kan också påverka ett brandförlopp på ett negativt 
sätt. Det är enligt LSO § 2,2 förbjudet att förvara 
saker i trapphus eftersom ett trapphus har status 
utrymningsväg. Enligt rättspraxis i målet som heter 
barnvagnsdomen går det att ytterligare understödja 
detta förvaringsförbud eftersom domen talar om att 
det inte är tillåtet att förvara något i ett trapphus." 
 
Detta tål att tänka på! 
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Intervju med NILS YNGVESSON 
 
Nyhetsbrevet har haft glädjen att kunna 
intervjua flera olika delägare och funktionärer i 
Brf Örnen. Den här gången har turen kommit 
till Nils Yngvesson, pensionär och delägare. 
 
En vacker höstkväll i oktober, när solen fortfarande 
lyste, himlen var molnfri och det var ljumt i luften 
träffade Nyhetsbrevet Nils Yngvesson för en 
intervju om kvarteret Örnen. 
 
Nils har minnen från kvarteret så långt tillbaka i 
tiden som 1945/46 då han gick ärenden för sin far 
till en förgyllare i kvarteret. Han började sedan 
arbeta som sotare i Örnen och i de angränsande 
kvarteren. Bebyggelsen bestod vid den tiden av två- 
och trevåningshus, vilka var ganska misskötta och 
nerslitna redan då. Örnen var ett slutet kvarter, det 
fanns således inga gator som delade upp kvarteret. 
Bakom gathusen fanns det små innergårdar med 
gårdshus av olika slag. Lägenheterna var små, 
genomgående ettor och tvåor, men familjerna var 
stora och barnrika. Det fanns eldstäder och kaminer 

i lägenheterna, 
så sotarna var 
alltid fullt 
sysselsatta. I 
köken fanns 
det gasspisar 
och bara 
rinnande kallt 
vatten. Nils 
beskriver själv 

trångboddhet 
och de slitna husen som en ren misär. Toaletterna 
var den gängse typen av utedass på gårdarna. Hans 
upplevelser av Malmös innerstadsbebyggelse 
gjorde att han sedermera blev intresserad av 
bostadsfrågor i sin gärning som politiker. 
 
Men Örnen var inte bara ett eländigt och fattigt 
kvarter. Här måste det också ha vimlat av liv och 
aktiviteter en gång i tiden. Arbetare var på väg till 
och från sina arbetsplatser på Mazetti, Yllefabriken 
och Kockums. Hantverkare bodde och verkade i 
kvarteret, de hade sina verkstäder på innergårdarna 
och ut mot de omgivande gatorna. I hörnet 
Mjölnaregatan/Föreningsgatan låg den gamla 
Italienska musikaffären. Längre bort på 
Föreningsgatan fanns ett pensionat med ingången 
en halvtrappa upp; där gick det att köpa 
lunchbiljetter på abonnemang. Det fanns ett 
urmakeri; urmakaren var skicklig på att renovera 
gamla klockor. Han spelade också säckpipa i en 
liten orkester. Insmugen vid Lachmannska badet 
låg Texacomacken, som ju höll på att orsaka 
föreningen en hel del besvär för något år sedan inte 
minst av ekonomiskt slag så här långt efter att den 

hade stängt. (Länsstyrelsen letade efter farliga 
föroreningar i marken inne på vår gård och i 
anslutning till källaren under "villan".) 
 
På Skolgatan mittemot vårt hus ligger nuvarande 
Ungdomens hus, som var Malmös första Folkets 
hus och där tidningen Arbetet hade sin första 
redaktion och sitt första tryckeri. Även i husen mot 
Spångatan fanns det småindustrier och -företag. Där 
låg ett spettkaksbageri (numera i lokaler närmare 
Värnhemstorget på Föreningsgatan) och genom en 
portgång kunde man där komma in på de inre 
gårdarna med bland annat ett snickeri och där fanns 
även en förgyllare. Nils' far lämnade in pendyler till 
förgyllning och Nils fick gå bud med dessa saker. 
Konstnären Roland K Nilsson delade ateljé med 
den mera kände konstnären Ola Billgren inne på 
gården. Ett original, som kallades Karl-det-snöar 
bodde också i den delen av kvarteret. 
 
I en källarlokal med ingång från Mjölnaregatan 
hyrde Nils in sig med fem - sex vänner i början av 
femtiotalet. De mekade där med sina motorcyklar. 
Han hade själv en Ariel modell 45. När grabbarna 
blev törstiga av allt mekande var det bara att gå 
tvärsöver Spångatan till det populära ölsjappet i 
kvarteret Korpen. På den tiden då detta begav sig 
var det ännu ganska bilfritt i Malmö. I kvarteret 
Korpen fanns det stallar för Stadsbuds- 
föreningens n:o 1 hästar och vagnar. I hörnet 
Spångatan/Mjölnaregatan etablerade sig sedermera 
nattklubben Röda Rubinen i mitten på sjuttiotalet. 
 
Så småningom, när husen blev alltför dåligt 
underhållna och förfallna, köpte Malmö stad in 
stora delar av kvarteret. I det nordvästra hörnet ville 
fastighetsägaren och Italienska musikaffären dock 
inte sälja, så den har hamnat utanför Riksbyggens 
nya bostadsrättsförening. 
 
Nils har bott i föreningen ända sedan start för drygt 
25 år sedan. Förändringar? Vad gäller själva 
föreningen har genom styrelsens idoga arbete de 
ursprungligen mycket dyra lånen lagts om, 
ekonomin har förbättrats, och idag kan vi konstatera 
att vi har i förhållande till föreningens läge mitt i 
Malmö en bra avgiftsnivå och en välskött fastighet. 
De mest markanta yttre förändringarna är nog den 
ökande biltrafiken på Spångatan. Själva bruset stör 
inte så mycket, men balkongen går inte att använda 
fullt ut. Från början, när renoveringarna och 
nybyggnationen planerades vid Triangelen, var det 
tänkt att Södra Förstadsgatan skulle byggas över 
och byggas in i köpcentret, men denna planering 
ändrades. Trafiksituationen på Spångatan hade 
kanske varit litet annorlunda idag om inte 
genomfartsmöjligheten hade funnits kvar. 
 
(Fotot på Nils Yngvesson är från Sydsvenskan)  

 


