
Till alla medlemmar. 

Ränteläget 

I slutet av år 2013 

kontaktade styrelsen ett 

antal olika banker då ett 

av föreningens större lån 

på 24 miljoner kronor 

skulle skrivas om. 

Utgången av denna för-

handling medförde att 

Handelsbanken, då de 

lämnat den bästa  offer-

ten tog över lånet till en 

fastränta på strax under 

3%. 

Lånets nya löptid 4 år . 

Ränteläget så här i början 

av 2014 är fortsatt lågt. 

Detta gynnar föreningen  

då ytterligare 2st lån ska 

omförhandlas under året. 

Fjärrvärmen 

Styrelsen kan nu sum-

mera föreningens första 

hela driftår med fjärrvärme. 

Hög driftsäkerhet med un-

dantag för några smärre 

störningar under sommaren 

i den provisoriska fjärrvär-

mecentralen, har tillsam-

mans med väsentligt lägre 

driftkostnader varit positiv 

för föreningen. 

Föreningen har under det 

första driftåret sparat drygt 

400 000kr bara på energi-

kostnaden dessutom drygt 

50 000kr i minskade repa-

rations kostnader. 

Detta är en bidragande 

orsak till att styrelsen be-

slutade att lämna avgifter-

na oförändrade för kalen-

deråret 2014 helt i linje 

med styrelsens planering. 

 

En långsiktig ekonomisk 

planering från denna och 

den tidigare styrelsen har 

som exempel medfört att 

den medlem som flyttade 

in i föreningen under år 

2002 sänkt sin månadsav-

gift med 12% fram till idag. 

Om man dessutom beaktar 

att avgifterna inte höjts för 

kompensation av inflation 

under den aktuella peri-

oden blir den reala 

sänkningen totalt 23% 

Räntekostnaderna 

tillsammans med energi- 

kostnaderna är de två 

största posterna i förening-

ens budget och påverkar 

därmed vårt resultat 

väsentligt. 

 

Sopsugen 

Reparationer på sopsugen 

Nytt år  med goda förhoppningar om fortsatt oförändrade avgifter. 

Golvskador. 

I vissa uppgångar är golvplattorna 

sönder, ofta orsakat av slitage vid 

in– och avflyttning. 

 

Tillsammans med vår grannförening som 

i det närmaste har helt identiska hus 

med våra , har styrelsen beställt ersätt-

ningsplattor av samma kulör och modell 

som de befintliga. 

Samarbetet med Brf MÖn i denna fråga 

är föranlett av att minsta beställnings-

mängd är en hel pall med plattor.. 

 

De största skadorna är 

tillsvidare provisoriskt lagade. 
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har kostat Samfälligheten 

268 000kr under år 2013, 

varav vår andel är 47% av 

denna summa. 

Efter många turer och långa 

förhandlingar verkar det nu 

som vi är ett steg  närmare 

vårt miljöhus . 

Ett eget miljöhus med 

sorteringskärl för plast, pap-

per plåt, tidningar m.m. 

innebär att vi i fortsättning-

en slipper åka in till 

Limhamn för sortering. 

Samtidigt slipper vi doften 

av sopor från våra 

sopnedkast. 

Mer om miljöhus och sop-

hantering kan du läsa på 

sidan 4. 

Thomas Nivåker 

Under år 2013 har 7st lägenheter skiftat 

ägare inom föreningen. 

Föreningen hälsar följande nya medlemmar 

välkomna till Brf Mästerlotsen 1.  

 Peter o. Susanne Ödmo (34:an) 

 Ali Reza Shahidi (36:an) 

 Ulla Söderberg (40:an) 

 Gunilla Holmström (42:an) 

 Jan Inge, Susanna Strandberg (42:an) 

 Stephanie Kriegel (44:an) 

 Sebastijana Vojin och Danijel 

Misimovic (44:an) 

Nya medlemmar 2013. 
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Nästa gång 

containern för grovsopor 

finns på plats utanför 

garaget. 

är den 7-10 april 

Container för 

grovsopor. 

Våra  

tvättstugor. 

Under hösten har det till styrelsen in-

kommit klagomål på bokningen och 

städningen av våra tvättstugor. 

När medlemmar hör av sig till styrelsen är det enligt flera 

rikstäckande undersökningar alltid tvättstugan som är 

den vanligaste orsaken till kontakten. 

Även i vår förening kommer det frågor och anmärkningar 

på tvättider, städning m.m. 

I våra ordningsregler på hemsidan går det att läsa 

”Gemensamma tvättstugor 
 Tvättid bokas med s.k. "tvättkolv". 

 Varje lägenhet ska ha en, och endast en tvättkolv, 

och den ska vara märkt med lägenhetsnumret. 

 Tvättkolven ska vara placerad i tvättstugans lås då 

man tvättar. (bl.a. för att vaktmästaren, reparatör 

eller granne lätt ska kunna hitta den som tvättar 

om det uppstår något problem eller en olycka in-

träffar.) 

 Av det följer att man endast kan boka en tvättid åt 

gången, liksom att man bara får använda en tvätt-

stuga åt gången. Den "lilla tvättstugan" veckotvätt-

stugan får ej förhandsbokas, men tvättkolven ska 

vid användandet placeras i tvättstugans lås. 

 

Detaljerade ordningsregler för tvättstugorna finns 

anslagna i varje sådan” 

 

Det är alltså inte tillåtet att använda båda tvättstugorna 

samtidigt eller att under en längre tid blockera den lilla 

tvättstugan med tvätt som tvättats och som sedan ligger 

kvar i maskinen, ibland i flera dagar, 

Den lilla tvättstugan är till för tillfälliga tvätt insatser. 

 

Kom också ihåg att tömma tvättstugan i god tid före 

nästa tvättande och att alltid lämna den ren och snygg. 

 

Tvättkolv måste användas! 

Ny  tvättkolv går att beställa till en kostnad av 300kr 

Frågor och annat 

från medlemmar. 

 

1) Hur beställer jag fler taggar (plastbrickan till låsen)? 

Kontakta Thomas på telefon 070-5835865 

 

2) Hur lång väntetid är det på parkeringsplats ute? 

Idag är det ca. 1,5—2 års kötid för parkering ute. 

 

3) Vem ser till att belysningen fungerar i våra fastighet-

er? 

Vår fastighetsskötare går en kontrollrunda av de all-

männa utrymmena  en gång per vecka då han bl.a. 

ska kontrollera belysning och tvättstugor. 

 

4) Hur länge kan jag tvätta? 

Strömmen i våra tvättstugor bryts dagligen 

klockan 21.00. 

Tidigare slutade det sista tvätt passet klockan 

20.00 , men för att underlätta för de med sena ar-

betstider ökades tiden med en timme. 

Det är mycket viktigt att du som tvättar tömmer tvätt-

maskinen i god tid före klockan 21.00 då luckan an-

nars går i lås.  

 

5) Rök doft i entrén. 

Till dig som går ut och rökar, tänk på att på höger 

sida utanför varje entrédörr, finns det ett gallerförsett 

friskluftsintag . Undvik att kasta fimpar i detta då rök-

doften sprider sig in i entré och hiss. 

 

6) Cylinderlåsen på våra lägenhetsdörrar? 

Efter 20 års slitage börjar fler och fler dörrlås i lägen-

hetsdörrarna att krångla. 

Om du vill byta till ett nytt lås i vårt låssystem ligger 

kostnaden på ca. 2 000kr inkl. 2st nycklar. 

Du kan också välja ett dörrlås utanför vårt 

eget system till en betydligt lägre kostnad. 

Tänk på att arbetskostnaden tillkommer om du inte 

själv byter låset. 

För mer information kan du kontakta 

Thomas på telefon 070-5835865 

 

7) Elfel i lägenheten. 

Ibland går huvudsäkringen sönder. 

Till varje lägenhet finns det 3st huvudsäkringar. 

Att säkringen löser ut, kan bero på allmänt slitage 

eller en tillfällig överbelastning på lägenhetens 

elsystem. 

Den vanligaste orsaken till elfel är extra element 

på de inglasade balkongerna och trasiga spisar. 

Behöver du byta en huvudsäkring kontakta då 

styrelsen, då säkringsboxen är 

placerad i låst utrymme 

i källaren. 

Varför? 
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Här byggs det! 

På denna sida presenterar vi byggprojekten med bild och text hämtad från bl.a. ”byggherrarnas” egna hemsidor 

Övriga bilder är ”fotade” med Birgitta Nilssons kamera. 

Dragörkajen. Med restaurang i bottenplan. Färdigt hösten 2014 

På bottenvåningen, några trappsteg upp, ligger restaurangen. Den är fullt upplyst. Den 

intensivt röda entrén på den svarta gaveln annonserar tydligt att något är på gång! 

Restaurangen ligger mitt i den nya gästhamnen, som sommartid kommer att bli en av 

Malmös stora turistattraktioner! 

Den är uthyrd till Fottis Malamas, som bl.a. driver Restaurang Mosaik och Cuba Café. 

Bild och text hämtad från www.dragorkajen.se där man kan se den färdiga gestaltningen. 

Vår nya Park på ÖN. 

Med Lotshuset till höger och radhusen till 

vänster, formar lekutrustning och lite 

buskar denna nya park, väster om höghu-

set 

Cementas silos är snart ett minne blott. Så här såg det ut över Cemen-

tas område i juli månad 2013 

Variationen var stor bland 

de olika byggnaderna. 

På nolltid växte 

huset vid 

Dragörkajen upp 

från betonggrun-

den. 

 

Nu för tiden 

källsorteras 

rivningsmateri-

alet och skickas 

till återvinning. 

Tur är väl det! 
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Ändringen av detaljpla-

nen har nu vunnit laga 

kraft och vi kan därmed 

gå vidare med miljöhus 

och sopsortering. 

Under februari månad 

kommer föreningen att 

arbeta med förberedelser 

för att lämna in en 

ansökan om 

byggnadslov. 

I detaljplanen som redan 

är antagen av Stadsbygg-

nadskontoret, godkänner 

myndigheter och grannar 

två miljöhus. Nu gäller 

det alltså byggnadslov. 

Följande är planerat idag 

Förberedelser för ansökan 

om byggnadslov är igång. 

Kontakt tagen med arkitekt 

för att ta fram de ritningar 

som krävs. 

Miljöhus  för sorterat avfall 

ska enligt detaljplanen pla-

ceras på den del av gäst-

parkeringen som är 

närmast Sundholmsgatan, 

och kommer att ha en 

längd av ca. 10m. 

I detta hus se bild kommer 

en fullständig sortering att 

ske med kärl för plast, pap-

per, metall, tidningar m.m. 

Idag finns också kärl för 

matavfall och restavfall 

med i tankarna för detta 

hus, istället för ett andra 

hus, dock inte helt bestämt. 

När detta hus står färdigt  

Sopsortering och miljöhus. 
 

kommer det att bespara 

oss från de långa transpor-

terna som vi idag måste 

göra till miljöstationen i Lim-

hamn eller vid Ribersborg 

Huset kommer att bekläs 

med grönt tak och förses 

med ljus och lås för våra 

taggar. 

Konstruktionen är vald med 

tanke på de hårda vindar 

som ofta råder här och är 

anpassad till vår havsnära 

miljö med salta vindar.  

Kring huset är tanken att 

skapa en grön miljö med 

växter och en behaglig bänk  

 

för möjligheten till en 

kortare vilostund. 

Då vi arbetar med detta 

projekt tillsammans med 

våra grannar Brf Mön inom 

Samfälligheten, sker hela 

tiden justeringar för att hitta 

den bästa lösningen för 

båda parter, vilket kan på-

verka tidsplanen, antal hus 

och placeringen av husen. 

Först när beställningen är 

lagd hos hustillverkaren vet 

vi definitiv placering och 

antal hus och kommer i god 

tid att informera Er om 

detta. 

Hemsidan. 
 

Styrelsen skickar löpande ut 

information. 

Är du intresserad av dessa 

nyhetsutskick, skicka då din 

epost adress till 

styrelsen@masterlotsen.se 

 

Redaktör    

Thomas Nivåker 

 

Ansvarig utgivare 

Göran Ericsson 

 

Styrelsen söker en suppleant 

gärna med erfarenhet och 

kunskap inom bygg och 

teknik.  

 

Är du intresserad kontakta 

då ordförande Göran Ericsson 

eller vice ordförande Thomas Nivåker 

Är du intresserad av styrelsearbete? 

Trädgårdskompost 

Intill den stenbelagda gång-

ytan mellan G-huset och H-

huset strax innan ängen finns 

vår trädgårdskompost. 

Du får gärna lägga ditt växtav-

fall på denna plats men var 

snäll att plocka bort plastkru-

kor, lerkrukor och annat som 

inte hör hemma här. 

Även gransris är ej populärt i 

komposten. 

Semestertider. 
Tänk på att du kan boka föreningens gästrum som 

övernattnings-

lägenhet. 

 

För bokning kon-

takta 

Bo Eric eller Lena i 

styrelsen. 

Det går också bra 

att skicka epost  gastrummet@masterlotsen.se 


