Årgång 2

Styrelsens höstagenda
Så är denna sommar till ända
och höstarbetet i föreningen har
tagit vid för både förvaltare och
styrelse. Vad finns det då för
viktiga ärenden på agendan?

Under hösten har styrelsen för
avsikt att sätta samman två
målningspaket; ett inomhusoch ett utomhuspaket och i
dessa
täcka
upp
de
målningsåtgärder som behöver
göras inom det närmsta året.
Inomhuspaketet är givetvis
tänkt som vinterarbete och
utomhuspaketet kan alltså
påbörjas tidigast nästa våreller sommarsäsong.
För några år sedan tvingades vi
helt
oplanerat
att
byta
samtliga betongtakpannor på
föreningens tak. Inom ett par år
är det dags att göra något åt
våra ljusgröna plåttak. Detta är
ett omfattande underhållsarbete
och vi räknar med att i höst
formulera och precisera vår
offertförfrågan samt inventera
möjliga leverantörer.
Styrelsen har beslutat att sätta
upp
rörelsecensorer
till
belysningen i miljörummen och
avsikten är också att vidta
åtgärder på grinden Spångatan
14-16 så att in- och utpassering
kan ske smidigare. Tills dess
ber vi våra medlemmar att vara
”snälla” mot grinden och inte
sparka, slita och dra i den för
det hjälper föga.

Föreningens ekonomi
Under
sommaren
har
föreningen bundit 35 miljoner
kronor med förfallotid på 8 år.
Vi passade på att utnyttja
nuvarande låga långa räntor till
att säkra upp ränterisken. Detta
innebär att genomsnittlig löptid
på våra lån nu är ca 4,5 år
vilket skapar trygghet för
framtiden. Vi har lån som
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förfaller åren 2013, 2016 och
2018 och sammanlagt ligger vi
rörligt till 31% vilket också
överensstämmer
med
det
långsiktiga strategiska målet.
Pressgrannar,
SDS 2010-08-24
Vem vill bo i ett badtorn?
Den som vill bo i ett centralt
badtorn kan få chansen om
bostadsrättsföreningen Örnen
bygger
om.
Örnen
äger
kvarteret med samma namn vid
Mjölnaregatan-Föreningsgatan,
mitt emot Edvard Perssons
barndomshus. Här finns resten
av ett badhus från 1903 med
våningar för både första- och
andraklassbadare plus tvätteri
och vattentorn.
Tornet har tidigare använts
som
samlingslokaler
för
bostadsrättsföreningens
medlemmar. Nu har de ansökt
om att få bygga om tornet till
bostäder. Det kan bli en
lägenhet på var och en av
tornets fyra våningar.

Styrelsen om Tornet
Vår förhoppning är att vid
kommande årsskifte ha fått
slutligt
klartecken
från
Stadsbyggnadskontoret om att
detaljplanen är ändrad. Att
ändra en detaljplan är en
formell process som därför tar
en del tid i anspråk. Parallellt
med detta pågår inledande
arkitektarbete, planering av
husets
disposition
och
noggrann
uppmätning
av
Tornet.
Flera
andra
kompetenser/resurser
inom
konstruktion, bygg och brand
har påbörjat sitt arbete. Vi
räknar med att kunna utvinna
omkring 260 m2 fördelat på tre
lägenheter. En lägenhet på
första samt andra våningen
med egen ingång på hörnan, en
mindre lägenhet på våning tre
och slutligen en lägenhet på
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fjärde och femte våningen i det
s k tornrummet allra högst upp.
Det stora trapphuset ska rivas
och en hiss ska installeras. En
mindre utrymningstrappa ska
också byggas.

Tornet – kan bli spännande boende!

Huset är inte helt lätt att
disponera, vilket man lätt kan
se på fasaden där fönster finns
på alla möjliga och omöjliga
nivåer. Det kommer helt säkert
att bli ett annorlunda och
spännande bostadshus och ett
tillskott till vår bostadsrättsförening.


Våren och sommaren på
Örnen!
”Nu
är
den
stolta
vår
utsprungen, den vår de svaga
kalla höst.” Så skaldade salig
Karlfeldt en gång i tiden. Han
syftade naturligtvis på den
riktiga hösten, då ”himlens
hårda väder vina”.

Årets vår och försommar har
dock onekligen känts som rena
hösten och understundom t o m
som rena vintern. Men så
framåt midsommar blev det
ändå sommarvarmt och så här i
september kan vi blicka
tillbaka
på
en
ymnigt
grönskande innergård, så här
mitt i Malmö. Syrén- och
rosendoften under de ljusa
men
kyliga
våroch
sommarkvällarna och nätterna.
På dagarna drev ibland en lätt
doft av grillkol och grillat kött
förbi i vinden; under våren satt

ibland t o m några medlemmar
med gäster ute i kylan och
värmde sig runt Webergrillen.
Barn hördes stoja och skratta,
de ritade med färgkritor på
gångarnas stenar; ibland var det
stoj
och
glam
från
studentskivor och andra fester.
Det var mycket aktivitet i
föreningen
under
våren
och sommaren; lägenheter
besiktigades och bytte ägare.
Rotavdragsmöjligheten bidrog
till byggnadsaktiviteter, både
inomhus som utomhus. Tomma
färgburkar,
lister,
läkter,
gipsskivor, golvbräder och
svarta sopsäckar dök upp
regelbundet utanför lägenhetsdörrarna och väntade på vidare
transport till återvinningscentralen. Ljudet av idogt
sågande,
borrande
och
hamrande kunde höras.
Det har lugnat ner sig nu när
den riktiga hösten börjar närma
sig. Monsunregnen har dragit
fram över Skåne och även våra
kvarter, men tycks inte ha
åstadkommit någon skada. 

Bortforsling av cyklar
och cykelparkering
Som alla säkert har märkt har
skrotcyklar som står i våra
cykelställ
och
cykelkällare
lappats för bortforsling. Du som
inte tänker använda din cykel i
vinter – sätt ner den i
föreningens cykelkällare eller i
ditt källarförråd.

Ställ inte cyklar ”lite överallt”
och absolut INTE i våra
passager eller portar. Med
jämna mellanrum kommer
cyklar som står i passager och
portar att bli flyttade.

Värme och
ventilation
TEMA:

Värme och ventilation är väldigt
speciella ämnesområden. Nu är
det snart vinter igen och
värmesäsongen
har
precis

börjat. Det finns en del kring
dessa områden som det kan vara
bra
som
medlem
i
bostadsrättsföreningen
att
känna till.

Lite fakta: År 2009 förbrukade
föreningen 1.560 MWh värme
(ej normalårskorrigerad siffra).
Värmen kostade föreningen ca
1,1 Mkr. Omräknat innebar det
att varje m2 lägenhetsyta
kostade nästan 80 kr i
uppvärmning. Värmen i en
lägenhet på t ex 85 m2 kostar
alltså 6.800 kr per år eller drygt
11% av årsavgiften.
I föreningen har vi s k från- och
tilluftsventilation. Det innebär
att vi tar in luft genom
ventilerna i rummen och sedan
finns utsug i kök och
badrum/dusch. När elementen
avger värme stiger denna uppåt
i rummen. Den luft som tas in
via ventilationen är därför
något svalare. Detta gör att det
blir cirkulation på den varma
luften och vi får ett behagligt
och jämnt inomhusklimat.
I bostadsrättsföreningen finns
utomhusgivare som känner av
när temperaturen sjunker. I
början på värmesäsongen slår
värmen på nattetid när det är
kallare ute och slår av på dagen
när solen skiner och det är
varmt. Det tar därför alltid ett
tag innan våra huskroppar har
blivit helt uppvärmda.
Vad kan du som enskild
medlem göra för att hjälpa till
så att vi inte slösar i onödan
med värme och därmed pengar
i vår gemensamma förening?
* Om du tycker att du har för
varmt i din lägenhet, stäng
några radiatorer (element).
Vädra
aldrig
bara
ut
överskottsvärmen!
* Låt inte fönsterspringor stå
öppna hela tiden utan vädra
ordentligt med helt öppet
fönster under en kort stund och

stäng det sedan. Du får in
friskluft
via
tilluften
i
lägenheten hela tiden ändå.
* När du vädrar, stäng
elementet direkt under fönstret.
Termostaten slår annars på och
du vädrar ut hur mycket värme
som helst.
* Slutligen, se till så att alla i
din familj känner till och tänker
på detta. Det kommer oss
allihop i bostadsrättsföreningen
tillgodo.

Vad tycker Du om Örnens
Nyhetsbrev?
I och med nästa nummer av
Nyhetsbrevet har Brf Örnen gett
ut sitt nyhetsbrev under ett års
tid. Vad tycker Du om det
hittills? Maila Dina synpunkter
– gärna kort och kärnfullt – till
redaktören på e-postadress
mesterhazy@spray.se!

Tummen ner
Beklagar men vi måste avsluta
detta Nyhetsbrev med några
”Tummen ner-aktiviteter” som
en del av våra medlemmar och
deras
familjer
tyvärr
praktiserar. Vi ser gärna en snar
bättring!

* De som tar andras bokade
tvättstugetider.
* De som lämnar tvättstugan i
ostädat skick.
* De som slänger byggavfall i
miljörummen.
* De som fimpar och slänger
skräp på gårdarna.
* Hussar och mattar som trots
våra skyltar rastar sina husdjur
på gårdarna.
* De som sopar ner skräp och
övervattnar sina balkonger så
att grannen under ”får det i
huvudet”.
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