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styrelsemötet
i
november 2013
Styrelsen beslutade om 2014
års budget. Budgeten bygger
på, att föreningen får den tredje
lägenheten i Tornet såld under
året. Avgiften för 2014 höjdes
med 2 %. Med den föreslagna
budgeten för 2014 och om inga
chockartade utgifter visar sig
under året räknar föreningen
med att göra en vinst på
omkring 220 000 kronor; dessa
pengar förs då över till
vårt
underhållskonto
för
fastigheterna.
Föreningens
anlitade ekonomiske förvaltare
Frontnine arbetar kontinuerligt
med att pressa ner föreningens
räntekostnader.
På
varje
styrelsemöte
behandlas olika ansökningar
från delägare, mer eller mindre
fantasifulla och mer eller
mindre tillåtna enligt stadgar
och trivselregler. Så även på
detta styrelsemöte då det
också
behandlades
olika
lägenhetsöverlåtelser och andra
formella frågor beträffande
olika lägenheter.
Det tekniska utskottet har
fordrat
in
anbud
på
underhållsmålning av samtliga
plåttak; den gröna färgen
lossnar svårt på flera ställen.
Det beslutades också om ett
nytt anslag i miljörummen,
eftersom det fortfarande tycks
råda osäkerhet kring vad som
får slängas var, t ex mindre
elektriska maskiner med sladd,
lampor
och
skrymmande
föremål.

Årgång 6
www.ornen.nu
Från styrelsemötet i januari
2014
Styrelsen
tog
ett
inriktningsbeslut på att under
året
ansluta
föreningens
fakturahantering till Frontnines
elektroniska
rutiner.
Övergången skall startas senare
under våren, förslagsvis efter
föreningsstämman i april.

Det har kommit en skrivelse
från
delägare
om
att
vår
gårdsbelysning
är
otillräcklig. Det är alldeles för
mörkt på kvällar och nätter.
Styrelsen skall undersöka med
Örehus, vår tekniske förvaltare,
vilka lösningsmöjligheter det
finns.
Det är dags att omförhandla
föreningens stora lån på
81 miljoner kronor. Nordea har
offererat
förslag
på
lånekonvertering. Styrelsen har
budgeterat 5 miljoner kronor
för 2014 för räntekostnader; det
ekonomiska utskottet skall
undersöka om det går att pressa
ner Nordeas bud med några
hundratusen kronor.
En diskussion startades om
ordföranderollen i föreningen
och vilka arbetsuppgifter som
ligger på styrelsen. Det
föreslogs,
att
en
kvalitetshandbok skulle skapas
som
beskriver
hur
ett
verksamhetsår ser ut med sina
olika rutiner.
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I
varje
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av
NYHETSBREVET redovisas ett
urval punkter från de senaste
styrelsemötena i Brf Örnen. De
frågor och beslut som redovisas
har alla ett allmänt innehåll och
kan vara av intresse för de flesta
av våra delägare. Frågor som
berör
enskilda
lägenheter
redovisas inte i Nyhetsbrevet.
Styrelsen håller i princip tio
styrelsemöten i perioden mellan
föreningsstämmorna. Ibland kan
en eller två extra styrelsemöten
sättas in för att behandla en
särskild fråga t ex när vi behövde
justera
andelstalen
efter
utökningen
med
de
tre
lägenheterna i det nyrenoverade
Tornet.
Eftersom det kan intressera dig
som delägare vilka frågor som
styrelsen avhandlar presenterar
här
Nyhetsbrevet
en
”standardkallelse”
till
ett
ordinarie styrelsemöte.
Dagordning
Genomgång av föregående
protokoll
Olika beslut på ansökningar
från
delägare
(omoch
tillbyggnader, formella frågor
kring ägarskap)
Överlåtelser
och
andrahandsuthyrningar
av
lägenheter
Inkommande och utgående
skrivelser
Diskussioner och eventuella
beslut
(om
budget,
underhållsplan,
reklam
och
erbjudanden, information till
delägarna m m)
Rapporter (från den tekniske och
ekonomiske förvaltaren, tekniska
utskottet, ekonomiska utskottet,
IT-utskottet,
redaktören
för
Nyhetsbrevet,
brandskyddskontrollanten
och
eventuellt
ordföranden
och
övriga
ledamöter)
Övriga frågor som har aviserats

Varning för cykeltjuvar!
Flera av våra delägare har
tyvärr drabbats av cykeltjuvar
nu i vinter. Tänk på att låsa din
cykel ordentligt, gärna med
flera lås! Använd gärna
föreningens tre cykelkällare!

Intervju med
Sharon McGlinn
Ansvarig för
övernattningslägenheten

Brf Örnen har som bekant en
övernattningslägenhet
på
bottenvåningen vid entrén på
Spångatan 14A.
Övernattningslägenheten
har
nyligen blivit renoverad och
uppfräschad, och den kan hyras
för en billig penning av
föreningens delägare. Sedan
åtta år tillbaka sköts bokning,
betalningsmottagning
och
städningskontroll av lägenheten
av delägare Sharon McGlinn.
Sharon och hennes familj har
bott i föreningen sedan oktober
1989, då husen var nybyggda.
När hon flyttade in stod det
fortfarande
byggnadsställningar runt husen på
Mellangården och det var långt
till den yppiga grönskan som vi
kan njuta av idag. Det finns
några förhållanden som Sharon
särskilt minns från den första
tiden i föreningen. Från början
hade
arkitekten
och
byggnadsherren inte tänkt ha
en grind vid den stora porten på
Spångatan
och
mot
Föreningsgatan. Man tänkte sig
att gården skulle kunna fungera
som ett trivsamt promenadstråk
för allmänheten mellan de två
gatorna. Så blev det som
bekant inte. Inledningsvis fanns
det inte heller några lekredskap
på gårdarna. Den tidens
byggherrar
utgick
ifrån
antagandet att barnfamiljer inte
bosatte sig i stadens centrum
utan föredrog att bo i
villaområdena
i
Malmös
utkanter och kranskommuner.
William, Sharons make, som
satt i styrelsen vid den tiden tog
upp problemet, eftersom det

förvånansvärt nog visade sig bo
ganska många familjer med
småbarn i föreningen. Efter en
del kämpande fick han igenom
satsningen på lekredskapen.
Men
nu
tillbaka
övernattningslägenheten.

till

Sharon
har
skött
administrationen av den sedan
åtta år tillbaka och tänker
fortsätta med detta. Det är
enkelt att boka den. Man ringer
upp Sharon, skickar ett mail
eller tittar in till henne och
bokar den när man behöver
den, förutsatt att den är ledig.
Nyckeln lämnas ut och lämnas
tillbaka efter användandet.
Hyran på 300 kronor/natt
betalas kontant till henne; i sin
tur lämnas pengarna över till
ordföranden.
Man
kan
maximalt hyra lägenheten för
tre nätter i rad, men det går att
förlänga tiden om inte någon
annan har bokat den kloss på
sista natten.
Som synes sköts allting
traditionellt och manuellt och
trots att det har förekommit
både förslag till styrelsen och
motioner på föreningsstämman
om att modernisera och
datorisera
bokningsoch
betalningssystemet har ingen
annan delägare velat ta över
ansvaret. Sharon menar själv,
att hon har ett bra system som
fungerar och eftersom hon inte
är anställd av föreningen så
sköter hon det på sitt beprövade
sätt. I årsredovisningen för
2013 kommer vi se att
övernattningslägenheten
tillförde c:a 50 000 kronor till
föreningen
i
form
av
hyresintäkter, vilket innebär att
den var i princip uthyrd under
160 nätter föregående år. För
2014 har styrelsen budgeterat
en intäkt på ungefär 25 000
kronor
för
övernattningslägenheten, men
det lär bli mycket mer om man
ska döma efter Sharons
fullbokade bokningslistor.

Förutom
att
sköta
administrationen av lägenheten
kontrollerar hon att den är
ordentligt avstädad efter varje
hyresgäst och dessutom gör
hon en storstädning där två
gånger om året, då hon tömmer
alla skåp och tvättar av allt i
lägenheten. Överlag sköter
delägarna avstädningen av
lägenheten perfekt, det har bara
förekommit några enstaka
gånger att Sharon har måst
städa efter gästerna.
För Sharon är skötseln av
övernattningslägenheten
ett
mycket trevligt sätt att ha
kontakt med och lära känna
övriga delägare i föreningen.
Avslutningsvis berättar hon
också om gårdsfesterna bland
annat till midsommar och
kräfttiden
som
delägarna
anordnade ”förr i tiden” och
om festlokalen i Tornets nedre
våning, där månget barnkalas
har hållits.

Sortering av matavfall
Enligt planering skall vår
förening
anslutas
till
matavfallssorteringen
till
sommaren, vecka 25. Styrelsen
återkommer med information i
Nyhetsbrev och på hemsidan!
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Gilla Brf Örnen på
FACEBOOK!

