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Bostadsrättsföreningen
Örnen i Malmö

Välkommen
som

fastighetsägare
Ditt köp av en bostadsrättslägenhet innebär även att Du
köpt en andel av fastigheten. Tillsammans äger vi husen
inkl. lägenheterna, tvättstugorna, miljörummen mm. Du
är även delägare av marken under och mellan husen.

Det är vi delägare tillsammans som bestämmer vad som
är okej och vad som inte är okej att göra.
Som delägare har Du också godkänt föreningens
stadgar där vi gemensamt har skrivit ner hur vi vill att
vårt boende ska skötas och fungera.

Brf. Örnen - Bostadsrättsföreningen mitt i city
I denna folder får Du en kort sammanfattning om
de viktigaste punkterna i Ditt delägarskap.
Kontakt:
Aktuella kontaktuppgifter hittar Du på
Örnens informationstavla vid huvudentrén
(bild ovan) samt i trapphusen och på vår hemsida:
www.ornen.nu

Allmänna fakta
om

bostadsrätt och bostadsrättsförening
Bostadsrätt

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening,
som äger en eller flera fastigheter.
Den som flyttar in i en lägenhet med bostadsrätt blir
medlem i en bostadsrättsförening samt betalar en
insats och blir delägare.
Det är delägarna som tillsammans äger lägenheterna, husen, tvättstugorna,
miljörummen och marken
inom bostadsrättsföreningen.
Nyttjanderätten kan säljas och lägenheten kan ärvas
på samma sätt som andra tillgångar.
Delägarna bestämmer tillsammans via bostadsrättsföreningen över ekonomi och förvaltning.
Rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen
delas av delägarna tillsammans.

Underhållsfond

En del av årsavgiften går till föreningens underhållsfond för att betala arbeten i trappuppgångar, fasader,
ledningar, gårdar och andra gemensamma
utrymmen. Dessutom ska en viss summa avsättas
för planerade åtgärder och
som beredskap för oförutsedda utgifter.
I Brf Örnen ansvarar varje
medlem för underhåll och
förbättringar i sin egen
lägenhet. Vi har valt att
inte ha några indviduella reparationsfonder.
Det innebär att exempelvis tapetsering, målning, nya
vitvaror etc. betalas av bostadsrättsinnehavaren.

Hur blir man medlem?

Man kan köpa en bostadsrätt och betala grundavgiften i en nystartad förening eller överta en lägenhet av
en som är medlem i en etablerad förening.
Styrelsen ska godkänna alla nya medlemmar.
Makar, partners eller sammanboende kan
gemensamt vara bostadsrättsinnehavare och vara
medlemmar i föreningen men
varje lägenhet har bara rätt till
en röst på föreningsstämman.

Självkostnadsprincipen

Självkostnadsprincipen är en
av grundstenarna för
bostadsrätten. Delägarna
betalar räntor och amorteringar, skötsel och underhåll för föreningens fastigheter och mark.
Ingen annan tjänar på boendet. Amorteringar,
räntor, skatter, skötsel, uppvärmning etc. är löpande
kostnader som föreningen betalar för fastigheten. De
fördelas på delägarna i form av månadsbetalningar.

Stadgar

Föreningsstämman har antagit ett gemensamt
regelverk som gäller för föreningen, s.k. stadgar.
I stadgarna regleras
ändamålet med föreningen,
bostadsrättshavarens
rättigheter och skyldigheter,
föreningsstämmans upplägg
m.m.
Det åligger varje medlem i bostadsrättsföreningen att
följa föreningens stadgar. De fullständiga stadgarna
hittar Du på vår hemsida www.ornen.nu.

Varför trivselregler?

T

r ivsel

Vår förenings trivselregler är en kompromiss som
bygger på hänsyn mellan olika medlemmars behov
och åsikter. Att visa hänsyn till varandra är huvudregeln. Prata med varandra, fråga om det är okej.
Gör saker tillsammans!

Störande ljud

För att grannsämjan ska fungera krävs att vi visar
hänsyn till varandra.
Renoveringsarbeten
rekommenderas utföras
under dagtid på vardagar.
Enklare arbeten såsom
montage av konsoller,
upphängning av tavlor,
mindre renoveringsjobb
samt andra typer av uppgifter där det krävs att man
spikar, borrar, sågar eller liknande bör inte utföras
sena kvällar eller tidiga morgnar.
Högt uppskruvad musik, TV-ljud eller dataspel kan
sätta grannsämjan på prov. Prata med Dina grannar
innan Du ska ha fest eller påbörja en renovering.

Grill

Det är tillåtet att grilla på balkongen/uteplatsen om
nedanstående regler följs:
• Visa hänsyn när Du
grillar t.ex. genom
att placera grillen så
att röken stör Dina
grannar så lite som möjligt
• Det är inte tillåtet att använda tändvätska.
• Om möjligt använd elektrisk grill
• Ha alltid en hink med vatten stående i närheten
för att minska brandrisken
• Prata med grannarna innan Du tänker grilla,
kanske vill Din granne stänga sitt fönster innan
Du drar igång grillen.

Rökning

Av hänsyn till allas trivsel är rökning inte tillåten i
Brf Örnens allmänna utrymmen.
Detta är ett utdrag ur våra trivselregler, mer
detaljerad information finns på vår hemsida.

- regler

Bollspel på gården

Lättare bollspel är tillåten på föreningens gräsmattor och på ett sådant sätt att man
visar hänsyn till övriga boende
och personer som i övrigt vistas
på gården.
Använd gärna en mjuk boll och
spela inte utanför gräsområdena.

Paraboler

Privata parabolantenner är inte tillåtna. Medlemmarna har beslutat detta på en föreningsstämma.
Vi har avtal med Comhem där det ingår ett antal
kanaler. Det går även utmärkt att köpa till fler
kanaler, ett stort utbud av kanaler finns tilllgängligt.

Fordon på gården

Eftersom gårdens beläggning inte tål onödig belastning tillåts inga fordon på gården. Servicebilar till
föreningen är de enda fordon som undantas från
dessa generella regler. Observera att motorcyklar och
mopeder inte hör hemma på gården alls och får inte
parkeras där.
Bor Du på gården och har tunga lyft så kan Du låna
föreningens flyttvagn. Kontakta fastighetsskötaren
för bokning av vagnen.

Balkonglådor

Tänk på att hänga balkonglådorna på insidan av
balkongräcket för att förhindra allvarliga olyckor.
Balkonglådan ska vara
utformad på sådant sätt
att vatten inte kan rinna
ner på underliggande
lägenhetsbalkong eller
uteplats.

Hyra ut i andra hand

En bostadsrättsinnehavare (medlem) måste få tillstånd från föreningen för att hyra ut sin bostadsrättslägenhet i andra hand. Däremot behövs inget tillstånd för att hyra ut t.ex. ett rum. Medlemmen svarar
själv för försäljningen av lägenheten vid flytt.

www.ornen.nu

Bra att veta
Styrelsens arbete

Styrelsens består av föreningsmedlemmar som alla
är boende i vår fastighet. Styrelsen har till uppgift
att sköta förvaltning och ekonomi. Inom styrelsen är
flera av ledamöterna, utöver det ordinarie styrelsearbetet, engagerade och involverade i olika utskott som
t.ex. behandlar ekonomi, underhåll och IT.
Totalt fem ordinarie ledamöter och fem suppleanter
är invalda i styrelsen. Styrelsen arbetar målmedvetet
och långsiktigt och planerar för att inte överraskas
av några oförutsedda händelser. En aktiv ekonomisk
och teknisk förvaltning är oerhört viktigt för att bibehålla föreningen i gott skick.

Tvättider

Tvättstugorna får användas alla veckodagar. Du
bokar tid på bokningstavlan som finns i anslutning
till tvättstugan. Använd alltid låskolven med Ditt
lägenhetsnummer. Strömmen bryts automatiskt kl.
22 och kopplas åter på kl. 08 på morgonen.

Övernattningslägenhet

Information från styrelsen läggs kontinuerligt ut på
hemsidan och sätts upp på föreningens anslagstavlor.
Information från styrelsen publiceras också regelbundet (4 ggr/år) i föreningens Nyhetsbrev.

Känn ansvar

Det är i allas intresse att de som bor i fastigheten
känner sitt ansvar för den gemensamma egendomen.

Långväga besökande, eller svårt att få plats för
övernattande gäster? Som medlem i Örnen har Du
möjlighet att hyra vår övernattningslägenhet.

Hjälp till att hålla rent & snyggt, släck ljuset efter Dig Lägenheten är utrustad med två fristående sängar
i källarutrymmen och tvättstugor. Tillsammans ska vi samt en våningssäng, sammanlagt minst fyra
hjälpas åt att hålla nere våra gemensamma kostnader. sovplatser. Dessutom finns toalett och dusch, ett litet
pentry med två kokplattor, kylskåp, kaffebryggare
och porslin, TV, täcken och kuddar.

Källsortering

Föreningen har 15 miljörum för källsortering av Ditt
hushållsavfall.
Vid stora grinden mot Spångatan finns
ett särskilt miljörum - MiljÖrnen.
Där skall alla små elektriska apparater
med sladd, lysrör och lågenergilampor
slängas.

Örnens loppis

Loppis är ett exempel på en aktivitet som anordnas
av några medlemmar på eget bevåg. Alla initiativ
som ökar vår gemenskap är välkomna!

Farligt avfall som bekämpningsmedel, lösningsmedel, oljor och sprayflaskor måste Du lämna på
någon av SYSAV:s återvinningscentraler i Malmö.
Även byggavfall, trasiga möbler, stora mattor mm ska
transporteras till SYSAV:s återvinningscentral.

www.ornen.nu

