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Från styrelsen
Här
kommer
några
intressanta punkter från de
senaste
styrelsemötena
i
föreningen.
Den 7 mars 2013 hölls det
sista styrelsemötet innan årets
föreningsstämma. Till den
7 mars hade styrelsen fått in en
muntlig
rapport
om
ventilationskontrollen
från
SIMAB. Vid årets översyn
hittades nio lägenheter med
anmärkningar. Delägarna hade
gjort olika slag av felaktiga
köksfläktsinstallationer,
till
men för hela ventilationssystemet och för andra
delägare. Detta var dock trots
allt
en
förbättring
mot
översynen för tre år sedan då
24 (!) lägenheter hade fått en
anmärkning.
Styrelsemötet den 7 maj 2013
var
det
första
efter
föreningsstämman i början av
april månad. Det inleddes som
ett konstituerande möte, vilket
innebär, att den nyvalda
styrelsen fördelade funktioner
mellan de valda ledamöterna
och
suppleanterna.
Pia
Sjöstrand valdes ånyo till
ordförande för ytterligare en
period och Ewa Alternäs till
sekreterare. Stefan Johansson
valdes till vice ordförande. Det
fastställdes
också
tre
arbetsgrupper eller utskott för
det kommande verksamhetsåret. Det ekonomiska utskottet
ska
bereda
föreningens
ekonomiska frågor tillsammans
med
den
ekonomiske
förvaltaren Fastighets AB
Frontnine och det tekniska
utskottet bereder underhålls-
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och
fastighetstekniska
frågor
med
Örehus
Fastighetsförvaltning AB. Ett
delvis nytt utskott utsågs också.
Det gamla informationsteamet
blev till IT-utskottet och fick
som första uppdrag att se över
föreningens bredbands- och
TV-avtal och titta på eventuella
andra leverantörer. I ITutskottet
ingår
också
redaktionen för föreningens
Nyhetsbrev och hemsida på
nätet.

Malmö och tre i Berlin. Den
ena av Malmögatorna är
Mjölnaregatan. De slutsatser
som hon drar av sin
undersökning är att trädens
verkan
är
beroende
av
samspelet med omgivningen.
Relationerna är viktiga. De
gator där träd- och hushöjd är i
ungefär samma nivå upplevs
som bäst av oss betraktare. Det
kan t o m vara litet bättre om
trädens höjd överstiger husens
höjd litet.

De nyvalda suppleanterna
David Ivarsson och Jan
Niskala gick in i det tekniska
respektive IT-utskottet. (Du har
hela styrelselistan anslagen i
din
trappuppgång
och
naturligtvis också på hemsidan
under styrelsen!)

Mjölnaregatan är 60 m lång
och 18 m bred. Husen är
trevånings bostadshus från sent
1800-tal, och färgskalan går i
grått, gult och terrakotta. (De
hus som utgör vår förenings
västra fasader är som alla vet
återuppbyggda i slutet av 1980talet.) Husens höjd är 9 m och
relationen mellan husens höjd
och gatans bredd är 1:2.
Kerstin uppskattade trädens
höjd till mellan 12-13 m för
några år sedan. Mjölnaregatan
är den enda av de gator som
hon undersökte där trädens
höjd överstiger husens; hon
upplevde också ”vår” gata som
mest exemplarisk.

Försäljningen av de tre nya
lägenheterna i Tornet fortsätter.
Eftersom budgivningen har
varit något trögt under vintern
beslutade styrelsen, att låta
styla d v s möblera upp
lägenheterna så att intresserade
köpare kan se hur de kan te sig
med en inredning.

Mjölnaregatan
– gatan som
inte leder
någonstans
Nyhetsbrevet har fått tips om
ett
examensarbete
vid
institutionen
för
landskapsplanering vid SLU
Alnarp.
Det
är
Kerstin
Lönnhag som har skrivit om
Trädens betydelse för gatan,
2007.
Examensarbetet
undersöker exempel på hur träd
kan tillföra goda egenskaper
till en gata. Kerstin har
undersökt tre olika gator i

Beläggningen på körbanan
består av storgatsten och
trottoarerna är belagda med
smågatsten.
Det
råder
parkeringsförbud på gatan, och
den
är
dessutom
en
återvändsgränd. Det är därför
mest gång- och cykeltrafik på
gatan. Belysningsanläggningen
består av tre lyktstolpar av
äldre modell. Hela gatumiljön
ger en närmast perfekt känsla
för hur det kunde se ut vid
tiden
kring
sekelskiftet
1800/1900. De butiker och
inrättningar som finns längs

Mjölnaregatan ger intryck av få
kunder och liten omsättning.
”Mjölnaregatan är en gata som
inte ligger på väg till något.
Den passeras förbi, men gås
inte in på. Den är ingen
genväg, den leder ingenstans,
den bara finns där, mellan två
gator. … Inne på gatan märks
inte
mycket
av
den
omkringliggande staden; dess
ljud
dämpas
och
dess
uppenbarelse skyms av de
väldiga ekarnas gren- och
lövverk. … Solljuset silas
genom lövverket, ner på den

slitna stenbeläggningen.” Utan
ekarna hade Mjölnaregatan i
och för sig bevarat en del av
sin sekelskifteskaraktär, men
nutidens puls hade kanske inte
stängts ut lika effektivt.
För den intresserade kan
nämnas, att Mjölnaregatan
ingår i en jämförelse med bl a
Unter den Linden i Berlin!
Hela examensarbetet kan hittas
i pdf-format på nätet.
Varför heter gatan förresten
Mjölnaregatan? Jo, enligt en

annan källa fanns det många
s k stubbamöllor en gång i
tiden i ett stråk mellan dagens
Triangeln och Stadshuset.
(Mera om möllorna kanske en
annan gång!)

På förekommen anledning: Större
skräp måste Du ta hand om själv
eller lägga det i
grovskräprummet!

Tornet då och nu

Äntligen
är
Tornet
färdigrenoverat och de nya
lägenheterna ligger nu ute för
försäljning. Här kan du se
några foton på förvandlingen
av Tornet från rivningshus till
modern bostad!

Det rådde en närmast spöklik
stämning i det gamla Tornhuset
när renoveringen startades
under våren 2012!
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I slutet av 1980-talet var vår
blivande bostadsrättsförening
en enda stor föryngringsyta och
resterna av det Lachmannska
badhuset reste sig som en ruin
efter ett bombnedslag.

2013 - Nyrenoverad fasad och
ljusa och fina lägenheter!
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