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Trumman
 Information för boende i brf Trumman

Nummer 4/2018
Trumman utkommer minst fyra gånger per år.

Vid eventuella frågor och synpunkter – kontakta styrelsen.

Brev från valberedningen
Sugen på att engagera dig? Nyfiken på styrelse
arbete? Valberedningen är alltid på utkik efter nya 
kandidater till styrelsen! 
 Några av våra nuvarande styrelsemedlemmars 
mandatperioder går ut nu till våren, och vi behö
ver nya medlemmar som kan axla ansvaret. Det är 
valberedningens uppgift att, på nästa förenings
stämma våren 2019, presentera ett förslag till nästa 
styrelse. Det kan vara bra att veta att engagemang 
faktiskt är nödvändigt. Utan en fungerande styrelse 
har vi ingen förening att bo i.
 Sist men inte minst ger styrelsearbete möjlighet 
att påverka frågor som man tycker är viktiga. Det 
är både kul och viktigt att engagera sig på olika sätt 
i före ningen som vi alla bor i! Tidigare erfarenhet 
från styrelsearbete är ingen nödvändighet, då HSB 
erbjuder flera olika utbildningar för styrelsemed
lemmar och föreningen har väldokumenterade 
rutiner att följa.
 Välkommen att kontakta oss via valberedning
ens kontaktformulär på www.brftrumman.se
 Det går självklart också bra att lägga en intresse
anmälan i föreningens brevlåda bredvid 47C.
 PS. Håll utkik efter anslag om vår informations
träff i januari. Kommer snart på en anslagstavla 
nära dig. DS

Relining
Nu är arbetet med relining av hus 49 klart och slut
besiktning av det utförda arbetet är planerat till sista 
veckan i november. Styrelsen känner sig trygga med 
det nuvarande upplägget och entreprenören, då första 
huset färdigställts inom tidsram och helt enligt budget. 
Med anledning av detta så har föreningen beslutat att 
låta ISAB fortsätta med hus 47. Medlemmar i hus 47 
kommer i god tid att meddelas och kallas till informa
tionsträff innan byggstart påbörjas.

Budget och ekonomi
Styrelsen har tillsammans med vår ekonom hos HSB 
behandlat och fastslagit budget inför 2019. Vår likvi
ditet ser för närvarande fortsatt god ut, vilket gör att 
vi kan projektera för kommande nödvändiga inves
teringar, samtidigt som vi kan fortsätta amortera på 
föreningens gemensamma lån.
 Vi kommer att vid årets föreningsstämma bjuda in 
vår ekonom att närvara, för att redogöra för vår före
nings ekonomi, samt redovisa hur utfallet för 2018 
blivit.

Förnyat elavtal
Vårt gemensamma elavtal som tecknades 2015 gick ut 
den sista oktober, och behövde förnyas. 2015 var elpri
serna i det närmsta historiskt låga och 2018 var elpri
serna de högsta på sex år. Styrelsen förhandlade med 
flertalet leverantörer och övervägde olika bindningsfor
mer. Till sist valdes att förnya elavtalet med Eon, då de 
erbjöd oss de bästa bindningspriserna. Tyvärr var det 
omöjligt att få ned priserna till de föregående nivåerna, 
så det kommer att ske en liten höjning på våra avier.
 Vi kan i alla fall trösta oss med att våra elpriser fort
farande är mycket billigare än på den tiden vi betalade 
vår el individuellt.

Årsstämma och motioner
Styrelsen kommer snart att påbörja arbetet 
inför årsstämman och kommer att hålla 
den under våren. På föreningsstämman 
(årsstämman) behandlas bokslut och resul
tat, föreningens verksamhet under det gångna 
verksamhetsåret och motioner från medlemmarna. 
Föreningsstämman väljer även styrelsen för det kom
mande verksamhetsåret. Detta är din chans som med
lem i Brf Trumman att påverka!
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Motioner
Som medlem har du möjlighet att skicka in förslag till 
föreningsstämman – det vill säga att motionera. Din 
motion ska skickas in i god tid innan föreningsstäm
man för att ärendet ska kunna sättas upp på dag
ordningen och skickas tillsammans med kallelse till 
föreningsstämman.

Så här skriver du en motion:
1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet 
handlar om.
2. Skriv vad ärendet handlar om.
3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som 
du tycker att föreningsstämman ska ta.
4. Skriv under dokumentet med ditt namn.

Gymmet
Gymmet har fått sin årliga genomgång, för att klara av 
den obligatoriska tillströmningen efter hastigt uttalade 
nyårslöften och eventuella dåliga samveten efter väl till
tagna julmåltider. Den gamla multimaskinen har gått i 
pension, då den hade många år på nacken och behövde 
allt för mycket service för att fungera säkert. En moder
nare och lite annorlunda maskin av hög kvalitet har 
köpts in. Även övrig utrustning har kontrollerats och 
servats.

Julgranar
Det är kul med jul och gran men vi uppma
nar er att inte ställa ut granen utanför eller i 
våra miljöhus efter tjugondedag knut. Alla 
ansvarar för bortforsling av sin gran och 
det är inget föreningen ska utföra.

Julledigt
Styrelsen kommer att ta lite blandad julledighet, och 
även våra fastighetsskötare kommer att varva ned och 
försöka ta några dagar ledigt. För akut felanmälan 
under jul, så finner ni som vanligt kontaktinforma
tionen på vår hemsida.
 Styrelsen och fastighetsskötarna önskar alla en 

Riktigt god jul och
ett fantastiskt nyår

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)

Höjd årsavgift 2019
Styrelsen har beslutat att höjningen av årsavgifterna blir 
1 % och gäller från och med 1 januari. Anledningen 
till att höjningen blev 1 % är att de ekonomiska för
utsättningarna för 2019 bedöms som goda sett till 
resultat och likviditet. Prognosen för höjningar inom 
de närmsta åren står fortfarande kvar inom intervallet 
2–3 procent.


