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Styrelsens sida
Nästa års avgift
Styrelsen har beslutat att
föreningens avgiftsnivå hålls
oförändrad även under år
2011!

Stora
grinden
Spångatan

mot

Beslut har tagits, att den gamla
grinden kommer att bytas ut
och att en helt nyproducerad
grind i motsvarande stil sätts
upp i stället. I och med att det
blir en helt ny grind finns det
möjligheter att på olika sätt
underlätta in- och utpassering
genom vår huvudentré.

säkerhetsdörrar på att ta fram
ett bra och konkurrenskraftigt
erbjudande till de medlemmar
som önskar byta ut sin
ursprungliga lägenhetsdörr till
en
modern
säkerhetsdörr.
Under första kvartalet nästa år
räknar vi med att kunna skicka
ut ett erbjudande till de boende.

medlemmarna. Inköpet av en
TV-box för detta ändamål
måste dock varje medlem själv
svara för. Om man inte är
intresserad av digital-TV eller
HD-TV behöver man inte göra
något utan fortsätter att se på
sin TV precis som idag med
samma grundutbud som idag.

Särskild julinformation

Styrelsen återkommer med mer
information längre fram när vi
har fått besked om när
uppgraderingen
kan
vara
genomförd och driftklar.

* Extra papperskärl till allt
julklappspapper kommer att
ställas upp längs med lilla huset
som ligger till höger när man
kommer in genom stora
grinden från Spångatan. Vi ber
därför våra medlemmar att inte
proppa
papperskärlen
i
miljörummen överfulla utan då
i stället använda dessa extra
papperskärl!
Granen står så grön och grann i
stugan – men se´n då?

Den besvärliga grinden!

Obligatorisk
ventilationskontroll
(OVK)
Samtidigt med rensning av
imkanalerna
i
lägenheter,
lokaler och tvättstugor har
OVK:n genomförts. Reglerna
stipulerar att en sådan görs med
tre års mellanrum.
Föreningen, som givetvis får ett
protokoll från besiktningen,
kontaktar därefter samtliga
lägenhetsinnehavare
där
åtgärder måste ske. En åtgärd
är exempelvis att innehavaren
inom viss tid åläggs att byta sin
motordrivna köksfläkt till en
s k kökskåpa.

Säkerhetsdörrar
Styrelsen håller tillsammans
med
en
leverantör
av

December 2010

!" Det kommer att finnas
möjlighet att ställa ”uttjänta”
julgranar bakom samma lilla
hus, vid cykelställen, i nära
anslutning till Trettondedag jul
(13/1 2011). Föreningen forslar
då bort dessa. Dröjer man för
länge efter får man se till att
forsla bort sin gran själv!

Kolla dina
brandvarnare!
Så här i juletid när det är
mysigt att tända ljus – passa på
att kontrollera att den/de
brandvarnare som du har i din
lägenhet är funktionsdugliga.
Det kan vara livsviktigt!

Avtal med Comhem om
HD-TV
Vi har omförhandlat vårt
nuvarande distributionsavtal.
Fastighetsnätet kommer att
tekniskt uppgraderas vilket
innebär att Comhems digitalTV-utbud inklusive HD-TVkanaler blir tillgängliga för

Använd cykelkällaren
Du som inte cyklar under
vintern – ställ ner din cykel i
cykelkällaren eller, om du har
plats där, så använd ditt eget
källarförråd. Inomhus står
cykeln mycket säkrare och så
slipper den att utsättas för
väder och vind i vinter. Det
finns plats i det stora
cykelförrådet i källaren på
Föreningsgatan 20.

Vädra smart!
Låt
inte
fönsteroch
dörrspringor stå öppna hela
dagarna nu när det är kallt ute.
Du behöver inte ”småvädra”
för att få in luft i din lägenhet.
Vi har här i föreningen frånoch tilluftsventilation, vilket
innebär att uppvärmd luft tas in
i fastigheten oavsett om du
vädrar själv eller inte. Om du
behöver vädra mer öppnar du i
stället dörr/fönster helt under
en kort stund och stänger
samtidigt elementen så att inte
dessa drar på för fullt. Då är du
”snäll” – inte enbart mot
föreningen och miljön utan
indirekt även mot dig själv,
eftersom det är du som betalar
värmenotan till slut genom din
årsavgift. Här kan vi i
föreningen hjälpas åt mycket!

Heter våra innergårdar
något?
Det ligger ett trolskt grådisigt
skimmer
över
våra
tre
innergårdar nu i skrivande
höstmörkerstund. Lönnlöven
täcker marken, vattendroppar
hänger på buskar, träd och
cyklar. Gårdarna har ju en egen
inbördes karaktär också. Vi har
själva ”passagen” som går
under valvbågarna mellan
Spångatan och Föreningsgatan,
vi har grönområdet med
lekplatsen och så den lilla
intima
gården
med
ängelhuvudet.
Jag
kom
häromdagen på att fundera
kring, ifall gårdarna har något
namn? Vår ordförande säger,
att man från början har pratat
om Stora gården, Lilla gården
och även om Mellangården.
Känner
du
igen
dessa
beteckningar? Har du hört
andra? Använder du själv några
namn på gårdarna? Maila mig
på mesterhazy@spray.se!

Vad tycker läsarna om
Nyhetsbrevet?
I
förra
numret
av
Nyhetsbrevet
efterlyste
redaktionen
synpunkter,
både positiva och negativa,
på
föreningens
lilla
nyhetsblad.
Ulla Fredriksson skriver: ”Jag
tycker att nyhetsbrevet är ett
utmärkt initiativ med varierat
innehåll
till
nytta
för
föreningens
medlemmar.
Formatet är bra, språket tydligt
och
lättflytande,
layouten
utmärkt och snygg. Jag har
privat haft nytta av brevet i ett
ärende
där
jag
ville
uppmärksamma en granne på
störningar. Jag kunde då bifoga
uttalande om störningar i
brevet. Det gav stöd och styrka
åt mina påpekanden.”
Det har kommit en del övriga
synpunkter också, alla med

positivt innehåll! Styrelsen och
redaktionen
tackar
för
uppskattningen
och
förtroendet!

välmående
ringduvor,
koltrastar,
blåmesar
och
talgoxar, men det kan finnas
andra fåglar också. Kanske
t o m en eller annan örn?

Till flydda tider återgår
Vår ordförande har fått tag i
några gamla foton på vårt
kvarter när de gamla husen
hade rivits och innan det nya
bostadsrättskvarteret
hade
hunnit byggas.

Finns det således någon
kunnig medlem som kan tänka
sig att hålla en rundvandring
när den tiden beger sig,
alternativt skriva en spalt i
vårens första Nyhetsbrev?
!"

Kvarteret Örnen första hälften av
1980-talet
(Fotot kan vara från 1983-84)

Till flydda tider återgår
min tanke än så gärna.
I grävskopornas djupa spår
det revs i Malmös kärna.
Välan, så blev det småningom,
att nya hus på platsen kom.
Det reste sig ett nytt kvarter.
(Malmö växte mer och mer.)
Det höga tornet står ock kvar
och blickarna nu till sig drar,
för en dag skall det byggas om
och blir bostäder småningom!

Fågelkunnig person
efterlyses
Ulla Fredriksson efterlyser
även en fågelskådare eller
annan fågelkunnig person,
som till nästa vår eller
försommar kunde upplysa om
”de fåglar som kvittrar i
gårdens buskage och träd”.
Ulla har själv uppmärksammat

Bostadsrättsföreningen Örnen i Malmö
Styrelsens ordförande/Ansvarig utgivare Pia Sjöstrand
Layout/Chefredaktör Péter Bódis
Skicka artiklar, bilder, tips etc till mesterhazy@spray.se

Till slut så tillönskas alla
delägare med familjer i
Brf Örnen

En riktigt God Jul
och
Ett Gott Nytt År!

