
Trummanbladet 2/2015 
Sidan MB 

Trummanbladet 2/2015 
Sidan 1 

Föreningsstämman
Den ordinarie föreningsstämman hölls den 28 april och 
76 medlemmar närvarade. Stämmoprotokollet finns 
tillgängligt på hemsidan, men det går också bra att kon-
takta Christian för en kopia. Bland annat fastställdes 
brf Trummans nya stadgar med ett andra beslut och 
två nya ledamöter valdes in till styrelsen. Efter stäm-
man informerade styrelsen kring statusen för aktuella 
projekt och svarade på frågor.

Festlokalen
Festlokalen i 43:an är nu äntligen färdigrenoverad och 
klar att användas igen. Vi har fått nya golv i både hall, 
toalett, kök och festlokal. Lokalen består av två rum. I 
köksdelen finns matbord och stolar samt ett komplett 
kök med köksutrustning.
 Festlokalen rymmer cirka 40 personer. Hyran är 
500 kronor kvällstid och 300 kronor dagtid (fram 
till klockan 18.00). I samband med upphämtning av 
nyckeln lämnas en deposition på 1 000 kronor. För att 
kontrollera lokalerna och inventariernas skick sker 
en inventering mellan varje uthyrning. Efter godkänd 
kontroll återbetalas depositionen. Bokning görs hos 
vicevärden.

Avloppsrenoveringen
Renoveringen av föreningens bottenavlopp fortsät-
ter. Hus 43 är nästan klar, men ett mindre brott på 
en del av röret har komplicerat arbetet något. En del 
av ledningen vid 43 C har därför grävts fram för att 
kunna byta röret. Vecka 26 är det preliminärt dags 
för hus 47. Arbetet kommer att ske nattetid under 
tre nätter. Mer information kommer i brevlådan, 
veckan innan arbetet påbörjas. I övriga hus fortsätter 
kompletterande arbeten av olika slag, men vi kom-
mer allt närmre målsnöret av denna första etapp.

Garantibesiktning
Ni har säkert noterat liften som rört sig runt fastighe-
terna den senaste tiden. Inspektionen är en del i den 
garantibesiktning som pågår, fem år efter den stora 
tak- och fasadrenoveringen. Nu ska eventuella brister 
uppkomna efter den första besiktningen hittas, påtalas 
och åtgärdas. Besiktningsman och föreningens projekt-
ledare är utsedda av oss utifrån deras erfarenhet och 
kompetens.

Trumman
 Information för boende i brf Trumman

Nummer 2/2015
Trumman utkommer minst fyra gånger per år.

Vid eventuella frågor och synpunkter – kontakta styrelsen.

Vindsgångar
Det är inte tillåtet att ställa möbler, sopor eller annat 
i våra vindsgångar. Den senaste tiden har det i sam-
band med flytt påträffats möbler som blockerat andra 
medlemmars vindsutrymmen. Samma enkla regel 
gäller källarförråd och trapphus. Har man möbler som 
behöver slängas erbjuder föreningen hjälp i form av en 
container under en vecka varje kvartal. Vår närmsta 
återvinningscentral är annars Sysav Bunkeflo på 
Gottorpsvägen 52.
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Gymmet
Vi skrev i Trummanbladet nr 1/15 att gymmet skulle 
vara återställt i slutet av maj, men på grund av avlopps-
renoveringarna i våra hus så håller inte det tidsschemat. 
Vi har i nuläget inte något slutdatum för när gymmet 
kommer att vara färdigt, men meddelar på hemsidan så 
snart vi vet mer.
 När det står klart kommer det att utrustas med nya, 
bättre träningsmaskiner – ett löpband, crosstrainer, 
cykel, hantlar och en bänkpress. Även golvet är moder-
niserat och bättre anpassat för verksamheten. Avgiften 
är 400 kronor per år för fri tillgång till gymmet.

Trädgårdsintresserade
För intresserade som vill påta i våra trädgårdar finns 
nu tillgång till trädgårdsredskap. De kommer att finnas 
i respektive hus barnvagnsrum och det är bara till att 
hämta när man känner för att hjälpa till i trädgårdarna. 
För att få tillträde till barnvagnsrum ska nyckel lösas ut 
hos vicevärden.

Qigong på gång
Vår grannförening Pukan vill här-
med bjuda in Trummans medlem-
mar för att vara med och lära sig 
qigong, den uråldriga kinesiska 
gymnastikformen för alla åld-
rar och nivåer. Det är genom en 
entusiast som träningen erbjuds 
på innergården mellan hus 46 och 
48 varje torsdag klockan 10.00. 
Hela sommaren håller det igång, 
men vid dåligt väder ställs det in. 
Välkomna att prova!

Tisdagar
Fastighetskontoret vill informera om att alla mindre 
reparationer och liknande ärenden som inte är akuta 
främst kommer hanteras på tisdagar. Det frigör mer 
tid som krävs till övriga åtaganden, särskilt under vår 
gröna årstid. Vid frågor, kontakta fastighetskontoret.

 Bland annat har det observerats sprickbildning i 
vissa balkongplattor och en del har flagnande ytbe-
handling. Sprickbildningen innebär ingen omedelbar 
säkerhetsrisk, men det är viktigt att få en bra bild av 
det i tid och därmed möjlighet att påtala det inom 
garantitiden.
 Eftersom väldigt många har trägolv, konstgräsmattor 
eller annat är det dock svårt att få en klar överblick av 
omfattningen. Sannolikt kommer vi därför att välja ut 
ett antal trappor i olika hus och väderstreck att besik-
tiga efter sommaren.

Se upp!
Under garantibesiktningen noterade 
man tyvärr en hel del osäkrade 
balkonglådor, på väg att falla
ner, vilket är en fara för förbi-
passerande. Vi uppmanar 
därför er att kontrollera era
balkonglådor, så att de 
sitter fast ordentligt. Föreningens rekommendation är 
att balkonglådor hängs på insidan av balkongräcket. 
Läs mer under Så här vill vi ha det – Balkonger på  
www.brftrumman.se

Nya förtroendevalda
På föreningsstämman valdes två nya ledamöter in och 
vi hälsar Alexander Signäs och Patrick Åkesson väl-
komna i brf Trummans styrelse. Till revisorssuppleant 
valdes Agne Johansson. Vi vill samtidigt passa på att 
tacka Olga Kos Hansen och Marcus Altengård för deras 
insatser.

Sommarjobbare
Precis som i fjol kommer vi ta hjälp av sommarjobbare 
under vår grönaste årstid. De kommer i huvudsak att 
arbeta på våra gårdar med att rensa ogräs och rabatter, 
klippa gräs samt olja in träpartier.

Husdjur
Det förekommer emellanåt att man 
släpper ut sin katt på gården. Detta 
är inte tillåtet. Vill man att katten 
ska få komma ut så ska den vara 
kopplad. Detta gäller naturligtvis 
även hundar.
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Värmeventilprojektet
Projektet har legat nere under vintersäsongen, men 
innan kylan kommer igen ska återstående element få 
nya energieffektivare ventiler. Det är hus 47 och 49 som 
återstår och mer information kommer när det närmar 
sig. Det är mycket viktigt att hantverkarna får tillgång 
till lägenheterna när det är dags, antingen genom att 
någon är hemma eller genom att nyckel lämnas till vår 
vicevärd. Mer information kommer som sagt.

Ventilation
Värme och ventilation hör ihop och när vi nu har ett 
modernt värmesystem på plats är det lika viktigt att ha 
ett väl fungerande ventilationssystem. Har vi det?
 Nja, en genomgång som nyligen gjordes i en trapp 
från våning 1-7 visar på att vi måste adressera ett par 
områden. Vi har sett övertapetserade/överbyggda 
ventiler, icke fungerande spaltventiler på fönsterbågar, 
förekomst av Pax-fläktar (ej tillåtna) och köksfläktar 
som är inkopplade i fastighetens köksventil. Alla dessa 
varianter påverkar var för sig ventilationen. Fungerar 
inte den så fungerar heller inte värmedistributionen 
optimalt under vintern.

 Om det märkbart drar och viner så det hörs under 
dörrar, så är det ett tecken på att systemet inte är ”i 
balans”. En Pax-fläkt i badrummet till exempel stör 
badrumsventilationen både i lägenheten under och 
ovanför när den förhindrar det tänkta luftflödet. Vidare 
måste köket ha tilluft från rummen och frånluftsventi-
len måste därför vara fri och synlig.

Avloppsröret hus 43
På grund av att det spolades för mycket under avbrottet 
den 19 maj måste PULS göra om arbetet med att laga 
avloppsröret. Information kommer att delas ut i god tid 
före det att arbetet påbörjas. Det är viktigt att vi följer 
dessa tider noga.

Bjerkborn
Bjerkborn Innovation AB på Köpenhamnsvägen 49 C 
har sagt upp sin lokal. Vi letar nu efter ny lokalinneha-
vare och hoppas inom en snar framtid kunna presen-
tera en ny verksamhet i föreningen.

Glad sommar!
Till sist vill vi i styrelsen önska alla en riktigt härlig och 
fin sommar.

Brf Trumman
Köpenhamnsvägen 47
217 71 Malmö
Telefon: 040-26 07 86
E-post: vicevard@brftrumman.se
Hemsida: www.brftrumman.se
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