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Från styrelsen –
vårens
styrelsemöten
Från styrelsemötet i maj 2014
– Styrelsemötet i maj var det
första efter föreningsstämman
och för den nya styrelsen.
Styrelsen konstituerade sig. Pia
Sjöstrand
fortsätter
som
ordförande, Stefan Johansson
som vice ordförande och Ewa
Alternäs
som
sekreterare.
Övriga
ledamöter
och
suppleanter fördelades på de tre
utskotten; det Tekniska, det
Ekonomiska samt IT-utskottet.
Styrelsemötet började med en
besiktning av Relaxlokalen i
källaren
under
hörnhuset
Mjölnaregatan/Spångatan. Just
nu används det fortfarande som
disponibelt utrymme för de
olika hantverkare som är
verksamma i föreningen. Olika
idéer för lokalen dryftades än
en gång: ska den användas som
övernattningslägenhet
eller
styrelselokal
i
framtiden?
Hyras ut som kontorslokal eller
tillhandahållas som dusch- och
omklädningsrum till våra olika
hantverkare? (Enligt nya avtal
så vill de flesta företag ha
tillgång till sådana lokaler, i
annat fall får föreningen
bekosta uppställda baracker.)
Styrelsen fortsätter att fundera
kring användningen av lokalen.
Övriga frågor som diskuterades
var bland annat att styrelsen
börjar
få
allt
fler
förvaltningsfrågor på sin lott.
En del, men inte allt, hänger
samman med att föreningen
börjar bli till åren kommen och
många udda frågor dyker upp.
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Viktigt
för
föreningsdemokratin och rekryteringen
av nya styrelseledamöter är
dock att vi har smidiga
förvaltningsrutiner och att
föreningen får hjälp med rätt
saker, så att ett styrelseuppdrag
är rimligt tidsmässigt. Det
kanske är dags att ta upp en
diskussion med våra förvaltare
för att hitta enklare och bättre
lösningar.
Den planerade introduktionen
av matavfallssorteringen och de
upprepade cykelstölderna på
innergårdarna
behandlades
också. En ”Välkomstbroschyr”
med lämplig sammanfattande
information för nya och
”gamla” delägare har tagits
fram och skall tryckas upp och
delas
ut
i
ett
antal
provexemplar.
Från styrelsemötet i juni
2014 – På detta sista
styrelsemöte innan sommaruppehållet behandlades bland
annat ärendet om porttelefon
och taggar till Villan och
Tornet, omsättning av en del av
föreningens lån, uthyrning av
lediga förrådslokaler samt
uppföljning av renoveringar,
matavfallssorteringens
införande, takmålningen och
gårdsstädningen.
Eftersom
gårdsstädningen har försämrats
under senare tid skulle detta
särskilt
tas
upp
med
förvaltningen.
En generell reflektion från
redaktören: Mycket tid har fått
läggas ner på de senaste
styrelsemötena om problem
med företag som föreningen
har anlitat för olika arbeten.
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Det har slarvats och ibland
fuskats, tidsscheman har inte
hållits och professionaliteten
hos
leverantörer
i
fastighetsbranschen har fått
ifrågasättas gång på gång. Är
det fråga om en allmän
försämring, eller är det vi i
styrelsen som är alltför petiga?
Vi i styrelsen menar dock, att
det inte är vi som är petiga.

Född i kv Örnen
Nyhetsbrevet
har
tidigare
berättat om olika personer som
har bott eller verkat i kv Örnen
2 i Malmö. Genom spaning på
internet har ytterligare en
intressant person kunnat hittas.
Dagens berättelse handlar om
Erik Ekelund, som föddes den
30 juni 1891. Han var barn
nummer tre i en syskonskara av
tre. Hans äldste bror dog 1887 i
hjärnhinneinflammation
och
hans andre bror Algot dog
1908, 21 år gammal.

Erik Ekelund – född i kv Örnen

Han gick i Pildammsskolan och
hade låga betyg – de varierade
mellan b och bc. Han fick
också gå om tredje klass, och
av någon anledning blev han
aldrig
konfirmerad.
Detta

måste ha varit ovanligt för den
tiden. Mellan åren 1907 – 1914
försvinner Erik ur historien.
Han är inte skriven någonstans,
men ”dyker upp” 1913 i
Marieholm som ligger utanför
Teckomatorp och blir skriven
på
Yllefabriken.
När
Yllefabriken på 1930-talet hade
som flest anställda, något mer
än 300 medarbetare, var
Marieholm ett litet blomstrande
industrisamhälle med cirka
1 200 invånare.
Hans
olika
yrken
finns
registrerade som grovarbetare,
toffelmakare och skolstädare.
Han gifter sig med Gerda i
Marieholm och makarna får
sammanlagt nio barn mellan
åren 1916 – 1934. 1914 tar han
anställning i det militära i
Landskrona och avancerar till
vice korpral. Han hemförlovas
1917, och det står antecknat i
de militära rullorna att han är
ostraffad.
Erik gick tidigt med i
arbetarklassens kamp för bättre
arbetsvillkor och han blev
tydligen ”svartlistad” av många
företagare som inte ville ha
”bråkmakare”
bland
sina
anställda. Detta ledde i sin tur
till, att familjen levde under
mycket knappa ekonomiska
förhållanden och de fick bland
annat lämna bort sonen Nils till
släktingar vilka själva inte hade
några barn. Erik dog på Lunds
lasarett 1971 och är begravd på
Reslövs
kyrkogård
i
Marieholm.

Det kan vara helt vardagliga
saker som startar en brand. En
kastrull som glöms kvar på en
påslagen spisplatta, levande
ljus eller rökning. MSB
informerar om vad du kan göra
för att minska brandrisken och
öka brandsäkerheten i din
lägenhet.
Brandvarnare är ett måste
En brand i en lägenhet kan
växa oerhört fort. Bränderna
startar oftast ljudlöst, varför det
kan vara svårt att upptäcka dem
i tid. Därför ska det finnas
minst en uppsatt brandvarnare i
varje lägenhet. Om lägenheten
är större än 60 kvm är det bra
att ha två brandvarnare. Om din
lägenhet är i två våningsplan –
flera lägenheter i vår förening
är ju det – ska det också finnas
minst en brandvarnare på varje
våningsplan. Tänk på att ljudet
från brandvarnaren måste höras
ordentligt, även bakom en
stängd sovrumsdörr. Prova
brandvarnaren ofta; helst en
gång i månaden och när du har
varit bortrest. Byt batteriet en
gång om året och själva
brandvarnaren ungefär vart
tionde år.

(Material från Ekelund Genealogy,
Mina anor)

Brandsläckare
Bränder börjar tyst
och växer snabbt.
Därför
rekommenderar
MSB att det finns
en brandsläckare
hemma. För
bostäder är det
lämpligt med en pulversläckare
på minst sex kilo med
effektivitetsklass 43A233BC.

Skydd mot bränder

Återvinning av matavfall

Viktig information från MSB,
Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap. Granskat av Brf
Örnens brandskyddskontrollant
Heidemarie Petersson.

Vår förening införde sortering
av matavfall i början av juni
2014. Hittills verkar det ha
fungerat väl. Vad är då nyttan
med matavfallssorteringen? I
en
rapport
från
branschorganisationen Avfall
Sverige nämns att Sverige

Visste du, att de flesta
människor som dör i bränder
omkommer i bostadsbränder?

ligger högt när det gäller
insamling av matavfall. Sedan
2004 har materialåtervinningen
ökat med 6 procent, den
biologiska återvinningen har
ökat med 65 procent och
energiåtervinning
med
14
procent. Deponeringen har
minskat med 91 procent under
samma period.

Tanka bilen nästa gång med
matavfallet?

Avfallsmängderna per person
minskade till 458 kg förra året.
Det är en liten minskning mot
460 kg per person år 2012. Den
totala
mängden
behandlat
hushållsavfall var 4,4 miljoner
ton år 2013.
Regeringen beslutade i maj
2012 att Sverige ska återvinna
50 procent av matavfallet fram
till år 2018. Till idag har 170
av 290 kommuner infört
källsortering av matavfallet.
Det finns två vinster med
sorteringen av matavfallet.
Energiinnehållet som tas till
vara kan omvandlas till ett
fordonsdrivmedel.
Näringsämnena kan användas i
jordbruket
som
ett
gödningsämne. På kontinenten
används matavfallet till stora
delar
enbart
som
gödningsämne. Den biologiska
återvinningen kan ske genom
rötning,
som
är
en
mikrobiologisk nedbrytning av
organiskt material i syrefri
miljö. Återvinningen kan också
ske
genom
kompostering.
Genom källsorteringen av
matavfallet bidrar vår förening
till en bättre miljö och en
ökande biologisk återvinning
av en del av hushållssoporna.
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