
 

Till alla medlemmar inom 

Brf Mästerlotsen 1 

Efter höstens stora 

omläggning av vårt 

värmesystem från gas till 

fjärrvärme. 

Var energiförbrukningen 

och värmekostnaden den 

separata post som styrel-

sens blickar framför allt 

riktades mot inför 2013 

Efter januari månads ut-

gång redovisades energi-

förbrukningen på Eons 

faktura med positiva siff-

ror vilket innebar mins-

kade kostnader med 

20 000kr. 

Denna besparing följdes 

upp av ytterligare en på 

50 000kr under februari. 

 

Styrelsen kan nu så här i 

efterhand konstatera att 

investeringen i fjärrvärme 

var ett klokt beslut. 

 

Förutom besparingen på 

driftkostnaden har varm-

vattnet till största del fun-

gerat utan avbrott och 

felanmälningar som tidi-

gare varit vanliga har nu 

minimaliserats. 

Den framtida prognosen är 

att finansieringen av fjärr-

värme ombyggnaden ska 

vara betald inom 5 år. 

Föreningen har också ge-

nom ett aktivt arbete vid 

omläggningen av två av 

våra lån sänkt räntekostna-

derna på årsbasis med  

över 250 000 Kr. 

Energikostnaden och ränte-

utgifterna är de separata 

kostnader som påverkar 

vårt årsbokslut allra mest. 

Nytt städbolag. 

Med start under 2013 har 

styrelsen anlitat ett nytt 

städbolag för vården av 

våra gemensamma utrym-

men. 

Inom Samfälligheten till-

sammans med vår grann-

förening Brf MÖn fortgår 

arbetet med detaljplans-

ändringen för att ge möjlig-

het för uppförandet av en 

miljöstation inom området. 

Mer om detta på sidan 4. 

 

Styrelsen önskar Er alla en 

trevlig och skön sommar. 

Ta väl hand om Er 

Thomas Nivåker 

Vintern och våren 2013 

Frågor och svar om föreningen. Skickade till styrelsen@masterlotsen.se 

Under vintern och våren har det till sty-

relsen inkommit följande frågor. 

1. Hur lång är kön för garage och 

parkeringsplats och till vem ringer 

jag för att placera mig i kön? 

F.n. finns det 14st i kön för 

parkeringsplats och 

22st i kön för garageplats. 

Du ska alltid ringa till ”SBC” Hå-

kan Larsson som är vår kontakt-

person gällande kontrakt och av-

giftsfrågor 040- 6226770   

2. Ofta fel på våra hissar? 

Under vintern och våren har vi i 

trappa 40 haft ett flertal driftav-

brott på hissen. 

Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Sundholmsgatan 34-44 

 

Styrelsen 2013-2014 
Ordförande                            

Göran Ericsson 

Vice Ordf.   

Thomas Nivåker 

Ordinarie Ledamöter                  

Bo Eric Andersson 

Carin Assarsson 

Lena Persson                                 

Suppleanter  

Håkan Bäckström 

Per Weilgoni 

Thomas Larsson 

Tack till Tamas och Henry som 

lämnade sina uppdrag efter 

många års styrelsearbete. 

           Ö-NYTT  
Nummer 27 2013-06-20 

Detta har föranlett styrelsen att 

från 3st olika hissföretag infodra 

offerter  på en allmän genom-

gång av motorer och elektronik 

på samtliga hissar detta för att 

säkra den framtida driften. ”ALT 

HISS” som vi idag anlitar är en av 

de tillfrågade. 

3. Vem kontaktar jag när jag vill 

beställa nya taggar? 

De blå plasttaggarna beställer du 

genom epost till styrelsen eller 

genom att ringa 070-5835865 

till Thomas Nivåker. 

Kostnad 100kr /tagg 



Sid 2  

På grillplatsen utanför 

44:an har en ny grill 

monterats. Använd 

denna grillplats när du 

ska grilla då det är 

förbjudet att grilla på 

balkong och uteplats 

med kol eller öppen eld. 

För att  undvika obehag för 

de boende närmast grillplat-

sen vill vi uppmana dig att 

inte använda tändvätska då 

den luktar mycket. 

Det finns andra produkter. 

Tidpunkter 

under hösten då 

containern för grovsopor 

finns på plats utanför 

garaget. 

19-22 Augusti 

11-14 November 

 

Ny grill på vår  

gemensamma 

grillplats 

Container för 

grovsopor 

Brandsyn och brandskyddsansvarig 

Vid två tillfällen under vintern har det utförts brandsyn 

inom våra fastigheter. 

Brandskyddsmyndigheten som medverkade vid första 

tillfället antecknade till protokollet att det saknades in-

formation på våra brandskyddsdörrar i källarplan vilket 

åtgärdats. 

Föreningen fick också påpekande om att det är absolut 

förbjudet att förvara eller pynta de olika våningsplanen 

utanför lägenheterna med dörrmattor, bänkar, siden-

blommor, barnvagnar m.m. på grund av brandrisken och 

att dessa utrymmen är utrymningsvägar vid bränder och 

ska därför hållas fria. 

Så om du som medlem förvarar något utanför 

din lägenhetsdörr vänligen ta bort detta. 
Förutom ev. vite för föreningen underlät-

tar det dessutom arbetet för vår städent-

reprenör. 

Föreningen kommer att följa upp detta 

ytterligare under hösten. 

Föreningens brandskyddsansvarige  

är Lena Persson. 

Bostadrätt, vad är det? 

 

När vi i dagligt tal säger bostads-

rätt, menar vi ofta en "lägenhet 

som upplåts med ”bostadsrätt". 

I bland kallas den lite slarvigt för 

en "köpelägenhet" Vi ska nu för-

söka på ett enkelt sätt berätta hur 

det hänger ihop. 

 

Bostadsrättsföreningen är en ekono-

misk förening som äger en eller flera 

fastigheter. 

Det är således en speciell 

"företagsform", normalt utan vinstin-

tresse, som driver en verksamhet för 

medlemmarnas nytta. 

För bostadsrättsföreningen gäller 

speciella lagar, men framförallt dess 

stadgar, vilka naturligtvis inte får 

strida mot lagarna. 

 

Brf-föreningens syfte är att tillhanda-

hålla bostadslägenheter till sina  

 

medlemmar. 

 

Sett från bostadsrättsinnehavaren syn-

punkt äger man en andel i föreningen 

vilket bl.a. medför nyttjanderätt av en 

speciell lägenhet i föreningens byggna-

der. 

Föreningens medlemmar äger tillsam-

mans fastigheterna, och bestämmer 

tillsammans om ekonomin och förvalt-

ningen. 

 

Medlemmarna väljer en föreningssty-

relse, som liksom styrelser i andra före-

tagsformer har omfattande befogenhet-

er när det gäller ekonomi och förvaltning 

under det löpande året. 

Styrelsen utses varje år på förenings-

stämman, där alla medlemmar har röst-

rätt (en röst per lägenhet). 

Avgående styrelse lämnar förvaltnings-

berättelse och ekonomisk redogörelse i  

 

sedvanlig ordning. 

Kanske med den skillnaden att det rör  

sig om betydande belopp, liksom om 

faktorer som påverkar vårt boende 

och kostnaderna för detta i olika hög 

grad. 

 

I stora ekonomiska föreningar är sty-

relsen ofta av typen "beslutsstyrelse", 

och man anlitar då ett speciellt för-

valtningsbolag, ofta på entreprenad, 

som utför den löpande förvaltningen 

och skötseln. 

Förvaltaren svarar då inför styrelsen 

som i sin tur svarar inför medlemmar-

na på årsstämman. 

 

Detta är hämtat från vår hemsida där 

du kan hitta svar på de flesta frågorna 

om vår förening. 

 

 

Felanmälan gör du till Severins Bygg & Fastighetsservice 

via hemsidan eller telefon vardagar 040-442379 

http://masterlotsen.se/stadga1.html
http://masterlotsen.se/stadga1.html


 
Sid 3 

Ruderatmark är också natur. Foto Gösta Cederberg 

I september 2012 antog kom-

munfullmäktige i Malmö en ny 

naturvårdsplan. Den förra var 

från 2002 .På dessa tio år har 

mycket förändrats. Av allt att 

döma har kommunen helt 

ändrat synen på begreppet 

"natur". Fr.a. har begreppet 

ruderatmark ( se fakta-rutan 

)som tidigare in stort sett neg-

ligerats, nu fått ta stor plats 

bland de övriga naturtyperna. 

Eftersom nästan hela kust-

remsan inom Malmö kommun 

består av mark som männi-

skan på olika sätt skapat av-

speglar sig detta i att nästan 

hälften av de 157 beskrivna 

naturområdena mer eller 

mindre vilar på ruderat grund. 

Tre av dessa har dessutom 

ansetts ha " högsta natur-

värde ". Ett av dessa är " Norra 

delen av Ön utanför Limhamn 

". Detta vårt eget naturområde 

är ju uppbyggt av kalkstens-

skravel från Limhamns kalkbrott 

och är omgivet av sundets salta 

vatten. Detta har resulterat i ut-

vecklandet av en intressant torr-

marks och ruderatbiotop, vars 

flora är riklig och omväxlande lik-

som insektsfaunan. Om biotopen 

skall bibehålla sin karaktär och 

inte förbuskas måste markens 

ytskikt röras om vart 4:e år enligt 

förslaget till skötselplan för områ-

det. 

I naturvårdsplanen står det på sid. 

11 att "alla beskrivna naturvårds-

områden i möjligaste mån skall 

erhålla ett varaktigt skydd mot 

exploatering." I den nu gällande 

översiktsplanen markeras dock 

området  fortfarande som lämpligt 

för framtida bebyggelse. Vid kon-

takt med kommunen visade det 

sig dock att vi  nog tyvärr ändå  

måste vara oroliga för att formule-

ringen  följer med in i nästa över-

siktsplan trots det höga naturvär-

det.                     Gösta Cederberg                                                  

Faktaruta 

Ruderatmark, efter det 

latinska ruderatus, som 

närmast  kan översättas 

med "täckt av grus". är 

av människan skapade 

naturområden, som inte 

är iordningställda och 

ofta illa sedda miljöer. 

Vanligtvis är det torra 

och grusiga områden, 

dock med höga biolo-

giska värden, eftersom 

de gynnar vissa speciella 

typer av växter och djur. 

Som exempel på ruderat-

mark kan nämnas: ham-

nar, bangårdar, industri-

tomter, soptippar och 

schaktmassor. 

                       källa: 

nationalencyklopedin 

Gul Reseda 
Stånds 

Cikoria 

Getväppling Blåeld  

Björnbär 

Gå med i vår facebook grupp för bevarandet av Öns 

norra del innan stadsplaneringen når denna ”Ruderat” 

https://www.facebook.com/groups/ruderaten/  



 
Sid 4 

Ändringen av detaljpla-

nen är nu i sitt slutskede. 

Förslaget har sedan en 

tid tillbaka varit ute på 

remiss för yttrande hos 

våra närmaste grannar 

och berörda myndigheter. 

Stadsbyggnadskontoret 

har nu sammanställt 

handlingarna som på nytt 

kommer att skickas ut för 

underrättelse. 

Sista dagen för anmärk-

ning på det slutgiltiga 

förslaget är 2013-06-25 

Därefter kommer hand-

lingarna att sammanstäl-

las för slutligt antagande 

i stadsbyggnadsnämnden 

i augusti och laga kraft i 

september.  

Alltså ett år efter det att 

vi skickade in de första 

ansökningshandlingarna 

till Stadsbyggnadskontoret 

är ”kanske ärendet” färdig-

behandlat. Därefter en ny 

runda ”byggnadslov” 

Tidsplanen för start av sop-

sortering och miljöhus är 

dock fortfarande beräknad 

till 2013-2014. 

Här nedan kan du se det 

tänkta miljöhusets utform-

ning fast med sedumtak. 

 

 

 

 

 

Om allt går som planerat 

kommer temat på vårt höst-

möte i oktober/november 

att vara sopsortering och 

förhoppningsvis  

Sopsortering, miljöhus och sopsug 

 
Sid 4 

 

ska alla detaljer då vara på 

plats för en mer ingående 

information. 

Dagens sophantering 

Vår nuvarande sopsug har 

på nytt drabbats av förslit-

ningsskador då rörledning-

en till trappa 40 sprungit 

läck. 

 

Reparationen utfördes strax 

innan midsommar. 

Vi får sannerligen hoppas 

att anläggningen nu klarar 

sig till vårt sophus står fär-

digt i början av 2014. 

 

Nya stopp i sopsugssyste-

met p.g.a. felaktigt kastade 

sopor har också ägt rum 

under den senaste tiden. 

Senast orsakat av att någon 

kastat en leksaksorgel och 

tjocka böcker med trä pärm 

i sopnedkastet som på väg 

till sopbilen fastnat i rörled-

ningen. 

Kostnad ca. 25 000 kr för 

en genomsökning med 

kamera, uppskärning av 

rörledningen, manuell töm-

ning i berörd trappa samt 

reparation.  

För vår ekonomi är dessa 

sopstopp tärande och ver-

kar trots all information ty-

värr aldrig ta slut. 

Styrelsen ser därför med 

tillförsikt på en framtid med 

miljöhus. 

Hemsidan 
Styrelsen skickar löpande ut 

information via hemsidan. 

Är du intresserad av att få 

dessa nyhetsutskick skicka 

då ett meddelande till 

styrelsen@masterlotsen.se 

och ange din 

mailadress 

 

Redaktör    

Thomas Nivåker 

Gästskribent 

Gösta Cederberg 

Ansvarig utgivare 

Göran Ericsson 

 

Styrelsen söker dig som har er-

farenhet 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 eller 

”Ruderaten” som du kan läsa 

mer om på sidan 3 i en artikel 

från Gösta Cederberg, 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. 

Semestertider 
Tänk på att du kan boka föreningens gästrum som 

övernattningslägenhet. 

 

För bokning kontakta 

Bo Eric i styrelsen 


