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Trumman
 Information för boende i brf Trumman

Nummer 3/2019
Trumman utkommer minst fyra gånger per år.

Vid eventuella frågor och synpunkter – kontakta styrelsen.

Relining
Arbetet med relining i hus 45 går enligt planerna och 
beräknas vara klart 18 december. Vi är mycket nöjda 
med att arbetet går så bra och att det är så få tilläggs-
jobb som behövs göras. Arbetet med att relina hus 43 

beräknas komma i gång någon gång 
under första kvartalet nästa år.

41:ans gård
Arbetet med att ta bort alla döda buskar på 41:ans gård 
är nu klart. Vad vi kommer att ersätta dem med för 
växtlighet är i nuläget oklart men vi ska göra det så fint 
som möjligt så att ni som har gården som er hemvist 
ska trivas där.

Taggsystem garage
Som vi tidigare skrivit om i Trumman kommer vi att 
installera taggsystem i garaget. Detta arbete beräknas 
komma igång i vecka 41.

Ventilation
I oktober kommer undersökningen av de kvarvarande 
lägenheternas ventilation att slutföras. Anledningen till 
att detta arbete tagit tid är dels för att medlemmar inte 

varit hemma när arbetet skulle 
utföras samt på att företaget 

som utför undersökningen 
drabbats av sjukdom. Nu 
hoppas vi att arbetet kan 
slutföras så att vi kan 
åtgärda problemet med 

dålig ventilation i våra 
lägenheter.

Ordningsregler gym
Vi måste be er som nyttjar vårt gym att respek-
tera de ordningsregler som är knutna till 
gymmet. Det är inte tillåtet att spela musik 
på hög volym eller att släppa vikter och 
hantlar i golvet med full kraft som på vanliga 
gym. Det är heller inte tillåtet att skrika/vråla 
på grund av att det är tungt. Vi måste respektera 
detta då boende ovanför gymmet blir störda. 
Gymmet har öppet till och med klockan 21.00, 
därefter är det inte tillåtet att vistas i gymmet.

Julmarknad Lübeck
Tillsammans med Brf Pukan arrangerar vi en endags-
busstur till julmarknaden i Lübeck. Lübeck som ligger 
vid floden Trave har norra Tysklands mest välbesökta 
julmarknad. Staden förknippas av många med marsi-
pan. Julmarknaden breder ut sig i de centrala delarna 
av gamla stan. Här finns även sevärdheter som bland 
annat Holstentor och Mariakyrkan. Så klart kommer 
det att finnas tid för lite shopping också denna dag.
Vi planerar preliminärt att resan till Lübeck kommer 
att ske lördagen den 30 november. Så håll ögonen 
öppna för detaljerad information om resan och anmä-
lan på våra anslagstavlor och vår hemsida. Det är ”först 
till kvarn” som gäller.
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Mer kul till jul
Vill du designa dina egna julkort, etiketter eller pre-
sentpapper inför julen så är du välkommen till en liten 
kurs i kalligrafi. Kalligrafi går ut på att lära sig skriva 
vackert och är en konstform som har sina rötter ifrån 
bland annat Sydostasien. Till er hjälp kommer ni att 
ha Alix Behmer som utövat denna konstform under 
många år.
 Material så som pennor, kort, etiketter och present-
papper kommer att finnas på plats.

• Tid: söndag 24 november kl. 13.00–15.30
• Plats: Festlokalen hus 43
• Pris: 150 kr (läggs på avgiften)
• Anmälan: Via e-post vicevard@brftrumman.se 
eller talong nedan  i vicevärdens brevlåda hus 47. 
Märk e-posten med ”Mer kul till jul” samt med ert 
lägenhetsnummer.

Festlokalen
Vår festlokal har nu utrustats med nytt porslin och 
köksutrustning. Så har ni planer på barnkalas eller en 
större fest så är det bara till att boka lokalen.

Brf Trumman
Köpenhamnsvägen 47
217 71 Malmö
Telefon: 040-26 07 86
E-post: vicevard@brftrumman.se
www.brftrumman.se
Felanmälan:
www.sydsverigeab.se
eller 040-630 62 50
(vardagar kl. 8–16)

Lyckad korvgrillning
Sydsverige bjöd oss på korvgrillning och ponnyridning 
söndagen den 1 september. Cirka ett 90-tal medlemmar 
slöt upp denna soliga eftermiddag. De små fick prova 
på att rida en sväng till föräldrarnas stora förtjusning. 
Korven var inte så dum den heller. Perfekt grillad av 
vicevärden Christian. Stort tack till Sydsverige för detta 
initiativ och arrangemang.

Anmälan – Mer kul till jul
  Ja tack! Jag vill lära mig mer om kalligrafi.

Namn: ___________________________________________________

Lägenhet: ________________________________________________

Mer
kul
till

jul


