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Från styrelsen –
vårens
styrelsemöten
Styrelsemötet den 5 maj 2015
– Det fanns många forskellige
frågor att behandla på detta
första ordinarie styrelsemöte
efter föreningsstämman i april.
Tvättningen, mossbehandling
och
målningen
av
vita
betongpartier på Mellangården
och pelarna vid föreningens
huvudingång hade väckt en del
frågor hos delägarna. Styrelsen
brukar besvara ställda frågor
från delägarna direkt till dessa
ibland efter en diskussion i
styrelsen och ibland direkt efter
en
maildiskussion
mellan
ledamöterna. Just när det gäller
reparationer och underhåll så är
detta
en
av
styrelsens
huvuduppgifter förutom den
ekonomiska förvaltningen. Det
finns sedan några år tillbaka en
framtagen underhållsplan för
föreningens alla fastigheter
avseende de kommande tjugo
åren och det är styrelsens
uppgift att tillsammans med
den tekniske förvaltaren välja
ut det underhållsarbete som är
mest angeläget år för år. Detta
innebär, att vissa arbeten måste
senareläggas eller delas upp i
olika etapper eftersom det
också måste tas hänsyn till
planering och ekonomiska
förhållanden.
Förutom
underhållsarbetet så måste
pengarna också räcka för akuta
reparationer och nödvändiga
maskinutbyten.
Så har till exempel en
tvättmaskin nyligen fått bytas
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ut i tvättstugan på Spångatan
16 F.
På styrelsemötet kunde två
lägenhetsöverlåtelser beslutas.
Styrelsen tog också del av
anteckningar från föreningens
brandskyddsansvarige.
Läsningen var inte rolig. Det
hittades cyklar, ryggsäckar,
bokhyllor och annat sådant i
trapphus och källargångar.
Vissa
av
föremålen
är
brandfarliga i sig och andra kan
vara hindrande om det skulle
inträffa
en
brand
där
räddningspersonal måste kunna
komma till en brandhärd eller
rentav rädda livet på en
människa. Styrelsen måste än
en gång uppmana delägarna att
ta hänsyn till brandfaran och
inte ställa ut saker i trapphus
och källargångar!
Styrelsemötet den 9 juni 2015
–
Huvuddelen
av
detta
styrelsemöte ägnades åt en
genomgång av nya stadgar för
föreningen. Styrelsen har haft
frågan uppe sedan en tid,
eftersom
våra
nuvarande
stadgar snart är tio år gamla
och behöver anpassas till
aktuell
lagstiftning
och
förhållanden i föreningen.
Christina Fregne från Jurideko
Fastighetspartner var inbjuden
till detta styrelsemöte och höll
en mycket intressant och
initierad genomgång av ett
ändringsförslag.
I
bostadsrättsföreningens
stadgar beskrivs reglerna för
föreningens verksamhet. Det är
viktigt att stadgarna anpassas
till respektive förening och att
stadgarna följer lagstiftningen

Nummer 3
för bostadsrättsföreningar. Rätt
utformade stadgar är ett stöd i
föreningens arbete medan
otydliga och krångliga stadgar
kan skapa onödiga problem.
Förslaget till de nya stadgarna
kommer att innehålla följande
avsnitt:
• Om föreningen
• Föreningsstämma
• Styrelse och revision
• Bostadsrättshavarens
rättigheter och skyldigheter
• Användning av
bostadssrätten
• Förverkande
• Övrigt
Styrelsen kommer nu i första
hand
att
noga
granska
ändringsförslagen och därefter
bjuda in delägarna till dels en
informations- och diskussionsträff om nya stadgar och dels
till två extra beslutande
föreningsstämmor under hösten
och vintern 2015/16.
En stor förändring blir att de
olika underhållsreglerna och
bostadsrättshavarnas
ansvar
kommer att flyttas in i
stadgarna för ökad tydlighet av
ansvarsfördelningen
mellan
den enskilde bostadsrättshavaren
(=delägaren)
och
föreningen.
Du som vill studera de nuvarande
stadgarna kan titta på föreningens
hemsida,
under
avsnittet
Styrelsen.

Styrelsen håller på att utreda
frågan kring installationen av
ett fast pingisbord på en av
gårdarna.

Brf Örnens Nyhetsbrev har i
sin nuvarande utformning getts
ut sedan december 2009. Det är
således inne på sin sjunde
årgång i år. Nyhetsbrevet
kommer ut fyra gånger om året,
och delas ut till delägarna. Det
går också att läsa det på
föreningens hemsida.
Under
vår
förenings
kvartssekellånga historia har
det
funnits
ett
tidigare
nyhetsbrev som hette Örnen
Nytt. Det kom ut med mellan
två till som mest elva nummer
per år under åren 1992 – 2004.
I genomsnitt kom det tre
nummer/år av Örnen Nytt
under sammanlagt tretton år.
Örnen Nytt speglar många
teman, som vi också har tagit
upp i det aktuella Nyhetsbrevet.
En del artiklar och notiser tar
också upp utvecklingen av
olika saker inom föreningen
och det finns också reportage
om olika föreningsaktiviteter.
På föreningsstämman 1992
fastställdes föreningens namn
till Riksbyggens bostadsrättsförening Örnen i Malmö.
Den
mycket
populära
övernattningslägenheten, som
från
början
var
en
vaktmästarlokal, blev klar att
tas i bruk den 22 december
1999. Det var tack vare
Christina Billbergs och Kerstin
Ragnars stora insatser som
denna
ombyggnad
möjliggjordes. De blev också
de
första
värdarna
för
lägenheten. Vid den tiden
kostade en övernattning 200
kronor.
Andra händelser som har satt
sina spår var kabel-TVanslutningen, som ”äntligen”

blev klar 1992. Samma år gick
det också att köpa årskort till
bastun
i
Relaxen.
En
cykelolycka (!) på innergården
orsakade en personskada. 1993
kunde vi läsa om en inbjudan
till
årets
Klo
–
den
gemensamma kräftfesten på
gården. Delägarna kunde träffa
styrelsen över en glögg i
december.
1998 gick det hett till i Örnens
relaxavdelning och året efter
stängdes sopnedkasten och
källsorteringen
startade
i
föreningen. Lucia lyste upp i
vintermörkret. Åren 2000 –
2001 kom så bredbandet till
föreningen
och
Örnen
debuterade med sin digitala
närvaro på hemsidan på
internet.

trappuppgångarna. Temat med
grillningen, hanteringen av
soporna och brandsäkerheten är
fortfarande
aktuella
och
styrelsen återkommer till dessa
ämnen regelbundet i de
aktuella nyhetsbreven också.
Brf Örnen har haft sex olika
ordföranden under åren hittills.
De första två under åren 1989 –
1992 var Allan Widman och
Anders Mellberg. Sven Arne
Sjöstrand tog vid år 1993. Han
efterträddes av Olle Lundström
1995, som i sin tur efterträddes
av Mikael Toldbo år 2001. När
han flyttade från föreningen
hoppade Pia Sjöstrand in som
ersättare, och på den vägen är
det fortfarande.
*

2004
infördes
ett
nytt
portsystem och delägarna fick
nya nycklar och taggar året
efter.
2005
sattes
en
babyboomlåda upp vid den
stora
lekplatsen,
så
att
föräldrarna
slapp
släpa
leksakerna ut och in hela tiden.
Det
dåliga
sommarvädret
stoppade
det
planerade
takarbetet.

Materialet till denna korta
presentation av Örnen Nytt
kommer från de samlade
årgångarna
i
styrelsens
dokumentskåp.

Återkommande teman som
behandlades under åren var
med en viss självklarhet
föreningens
aktuella
ekonomiska
situation
och
huruvida avgiften skulle höjas
eller bibehållas under det
kommande
verksamhetsåret.
Övriga återkommande teman
var att man skulle tänka på sina
grannar när man grillade, att
sopor på fel plats kunde orsaka
råttinvasioner och att det var
mycket
olämpligt
ur
brandsäkerhetssynpunkt
att
ställa cyklar och annat i

På förekommen anledning
(skadegörelse i en
tvättstuga): Lås alltid
dörren efter dig när du
lämnar en tvättstuga! Kolla
också att alla källardörrar
är låsta!

Kontakta
gärna
Nyhetsbrevet om du har
några minnen eller en bra
historia från ”förr i tiden” och
vill dela med dig.
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