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Gemensam el och bredband
Föreningen undersöker förutsättningarna för att införa 
gemensam el och gemensamt bredband för med-
lemmarna i brf Trumman. Fördelen är att priset per 
kWh blir betydligt lägre samt att man slipper de fasta 
abonnemangs- och anslutningsavgifterna, kortfattat en 
besparing om cirka 1.800 kronor per hushåll och år i 
fasta avgifter.
 Gemensamt bredband medför den största bespa-
ringen då vi räknar med att priset per månad för 
100/10 Mbit/s kommer att ligga strax under 100 kronor 
per månad per hushåll. Eftersom el och bredband debi-
teras på samma avi som föreningsavgiften så blir 
det färre räkningar att betala, och för de som 
inte själv vill engagera sig i att hitta 
ett bra el eller bredbandsavtal 
blir det en fördel att 
detta hanteras av 
föreningen.

 Mer information kommer på informationsmötet 15 
mars, se här bredvid. Bedöms det därefter som fortsatt 
intressant kommer frågan tas upp på föreningsstäm-
man, då ett införande kräver stämmobeslut.

Våra lokaler
Föreningen har nu en intressent till Bjerkborns 
gamla lokaler på Köpenhamnsvägen 49. Om affären 
går i lås kommer mer information i nästa nummer 

av Trummanbladet. Den sista februari lämnar SEB 
sin lokal och föreningen tar över den tillsvidare. 
Bankomaten som ägs av företaget Bankomat AB och 
som i dag är inrymd i SEB:s lokaler önskar vara kvar 
efter det att SEB lämnat och vår förhoppning är att 
det ska kunna lösas även framöver. Under punkten 
”Extrastämma …” (sidan 3) går det att läsa mer om 
framtiden för lokalen. Spel- och tobakshandlaren har 
tråkigt nog varit tvungen att slå igen. Lokalen kommer 
att övertas av SSE-Fastighetsservice Skåne AB som 
kommer bedriva kontorsverksamhet.

Avgiftshöjning 2 %
Avgiften kommer fr.o.m. 1 april att höjas med två 
procent. Beslutet togs av styrelsen efter genomgång av 
underhållsplanen och en översyn av förväntade kost-
nader för föreningen framöver. Ränteläget har sänkt 
föreningens räntekostnader, men fjärrvärmen har höjts 
tillsammans med andra kostnader och vi har kost-
samma projekt framför oss. Höjningen ligger inom den 
tidigare aviserade prognosen på 2–3 % de kommande 
åren. Vi vill se till att ha bra framförhållning och värna 
om föreningens goda ekonomi. Mer om hur vi ser 
på 2016 och framtiden i ekonomiska termer kan ni 
snart läsa i förvaltningsberättelsen som kommer med 
årsmöteshandlingarna.

Snart är det vår!
Det är dags att få fart på fritidsaktiviteterna i brf 
Trumman. Vad sägs om en busstripp till Österlen till 
våren, med besök hos en lokal vinodlare, en vacker 
trädgård, en spännande lunch och ytterligare några 
stopp. Kort sagt en härligt dag på landet. Modern buss 
för 32 personer till ett bra pris.
 Vi får ordna fler om intresset är stort. Preliminärt 
datum lördag 21 maj. Är det intressant? Ge en indika-
tion till lotta@brftrumman.se

Trumman
 Information för boende i brf Trumman

Nummer 1/2016
Trumman utkommer minst fyra gånger per år.

Vid eventuella frågor och synpunkter – kontakta styrelsen.

Foto: Michael Schwarzenberger/Pixabay.com
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dusch som finns i anslutning till bastun och toalett 
finns i hallen intill vårt gym.
 Priset är 200 kronor/natt. Lägenheten bokas hos 
vicevärden. Vi uppdaterar hemsidan så snart övernatt-
ningslägenheten är bokningsbar.

Byte av vvs-armaturer
Vid utbyte av kranar och  
 blandare ska välkända mär-

ken såsom FM Mattsson, 
Mora, Gustavsberg eller 

Oras användas. Detta för att 
dessa är erkänt bra och tåliga. Vid köp av 

billigare märken är tåligheten ofta sämre 
med packningar som kan börja läcka, 
materialet i kopplingar håller inte och 

blandningen mellan varmvatten och kall-
vatten kan bli fel hos andra boenden om det vill sig illa.
 Exempel på billigare märken som många rörmokare 
inte vill installera kan vara så kallade ”no-name”-blan-
dare inköpta på Rusta, Bauhaus, Clas Ohlson, Biltema, 
Jula och liknande affärer. Blandare inköpta på Ikea har 
ett tveksamt rykte bland branschfolk och bör nog också 
undvikas. Gå till en välkänd affär som har egen vvs- 
avdelning och prata med deras säljare för att få råd  
om blandare av bra kvalitet.

Strömavbrott
I slutet på januari drabbades 
vi ännu en gång av ett partiellt 
strömavbrott, ett fasfel. Det är tredje 
gången som samma fel uppstår på några 
månader. Eon har nu meddelat att de följt upp 
grundorsaken och våra fastigheters anslutning är 
nu mer avgränsad vilket ska förhindra att samma fel 
uppstår igen.
 I händelse av elavbrott, ta gärna kontakt med en 
granne och titta ut i grannskapet för att bedöma 
omfattningen. För felanmälan ring G4S fastighetsjour 
på 010-222 30 38. Kan de inte lösa problemet kontaktar 
de den entreprenör som kan lösa det.

På försök: Kvällsöppet på kontoret
Vi är många som jobbar heltid om dagarna. För att  
förbättra tillgängligheten kommer Fastighetskontoret 
på försök ha öppet till 18.00 på tisdagar, med början  
1 mars och en månad framåt. Fungerar det bra ska vi 
försöka hitta en permanent lösning. Välkomna in med 
små eller stora ärenden. 

Årsstämma 28 april
Torsdag 28 april är det dags för brf 

Trummans före ningsstämma, som 
vanligt i Mellanhedsskolans matsal. 

Kallelse, dagordning samt alla handlingar 
kommer att delas ut i mitten på april. Vill ni lämna 

motioner ska de vara inne före februari månads utgång, 
antingen per  mejl eller i brevlådan vid kontoret i 47:an. 
Vi kommer att bjuda på lite gott att äta och ett glas 
vin till den som önskar. Vår förhoppning är att många 
avsätter kvällen till att informera sig om föreningens 
ekonomi och vad som händer i den närmsta framtiden. 
 Välkomna!

Är du ny i brf Trumman?
I så fall är du välkommen till brf Trummans 
festlokal där representanter från oss som sitter i 
styrelsen är på plats för en presentation av fören-
ingen med lite tilltugg. Det är också ett bra tillfälle 
att ställa frågor eller framföra önskemål. Vi träffas 
i festlokalen i källaren i hus 43 (ingång från norra 
gaveln), tisdag 29 mars kl. 19.00.

Låstagg till gymmet
Nu är taggsystemet igång i gymmet. 
Det går bra att komma och byta ut 
sin befintliga nyckel (eller om man vill börja träna) mot 
en tagg under kontorets öppettider. Skulle denna tid 
inte passa så kan vi boka in en annan tid mellan 07–16 
(måndag–fredag). Kostnaden för att använda gymmet 
är 400 kr per år och gäller från den dagen man hämtar 
ut sin tagg och ett år framåt.

Årets funktionärsmiddag
Tisdagen den 26 januari träffades styrelsen, valbered-
ningen, revisorer, vicevärd, fastighetsskötare och vår 
teknikkonsult Calle Johansson för en bit mat under 
gemytliga former i festlokalen. En årlig tradition sedan 
några år tillbaka.

Övernattningslägenhet
Nu har vi glädjen att berätta att bygg-
start för vår nya övernattningslägenhet blir i vecka 8. 
Bygglov har krävts för fönsterbyte (evakueringskrav). 
Övernattningslägenheten kommer att ha plats för fyra 
personer och ligger i hus 45:s källare, intill gymmet. 
Gäster som hyr lägenheten kommer att ha tillgång till 
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Cykelrensning i mars
Våra cykelparkeringar fylls på och med tiden får en 
del misstänkas vara kvarglömda efter flytt eller helt 
enkelt havererade. I slutet av februari kommer därför 
Hellqvist Cykelhantering markera samtliga cyklar med 
ett band på styret. Används cykeln tar man bort ban-
det. Cyklar med band som sitter kvar 20 mars kommer 
att forslas bort och registreras hos polisen i Malmö.

Valberedningen har ordet
Till att börja med vill valberedningen och styrelsen 
tacka Sture Brunulf för de tre år han arbetat i styrelsen. 
Valberedningen arbetar nu med att hitta kandidater 
som kan företräda föreningen under nästa och kom-
mande år. Att sitta i styrelsen för en förening som brf 
Trumman är ett digert arbete som kräver sin man 
eller kvinna. Att besitta goda kunskaper i juridik eller 
byggnation är mycket bra, men viktigast av allt är att ha 
ett intresse för husen vi bor i och människorna som bor 
här. Styrelsen är ett bra gäng där alla jobbar för varan-
dra och hjälps åt. Till nästa år behöver en person ersät-
tas och nästa år igen kan vi behöva ytterligare några 
friska krafter. Är du intresserad eller vill du nominera 
någon som är intresserad, kontaktar du valberedningen 
nedan.

Joachim Holmgren
telefon 0702-555004
e-post 040913368@bredband.net

Sven Sahlin
telefon 040-268391
e-post svend.sahlin@gmail.com

Ulla Stern
telefon 0707-432009
e-post ulla.stern@swipnet.se

Styrelsemöten – nästa 22 mars
Nästa styrelsemöte kommer att äga rum 22 mars och 
därefter blir det ett möte 12 april. Resterande vårdatum 
kommer på hemsidan inom kort.
 Som vanligt finns ledamöter från styrelsen på plats 
en halvtimme innan (klockan 17.00–17.30). Kom gärna 
förbi med frågor, funderingar eller förslag.

Välkomna!

Extrastämma med information 15 mars
15 mars är det dags för extrastämma. En fråga finns 
på dagordningen, nämligen styrelsens förslag att 
omvandla SEB:s tre andelar till hyreslokaler. Bakgrund: 
Brf Trummans affärslokaler, som främst finns mot 
Erikslust, är kostsamma om de står tomma. SEB har 
nu flyttat och styrelsen gör bedömningen att möjlighe-
terna att bibehålla föreningens intäkter ökar avsevärt 
om lokalen omvandlas till hyreslokal. Skälen är det 
rådande marknadsläget för bostadsrättslokaler, flexibi-
liteten med en hyreslokal för båda parter samt trenden 
att frångå bostadsrättslokaler som upplåtelseform. 
Frågan gäller alltså endast SEB:s lokaler och gäller inte 
övriga lokaler. Den kräver dock ett stämmobeslut enligt 
stadgarna.
 Vi bjuder på lättare förtäring och passar direkt efter 
extrastämman på att hålla vårt snart traditionella infor-
mationsmöte på vårkanten om vad som är på gång i brf 
Trumman och vad som ligger i planeringen framöver. 
Det är också ett bra tillfälle att ta upp egna frågor.
 Styrelsen kommer även att informera närmare 
om gemensam el och bredband – representanter är 
inbjudna för att besvara eventuella frågor och berätta 
mer.

Plats: Mellanhedsskolans matsal
Tid: tisdag 15 mars kl. 18.00
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Köpenhamnsvägen 49 
040-262410 
www.aktivkvinna.se 

Gratis provträning! 
Vi hjälper dig att hitta träning-
en som passar dig och gör ett 

program efter dina mål 

Välkommen till våra fräscha lokaler som alltid är beman-
nade. Vi hjälper, stöttar och peppar dig när du tränar! 
Ring eller gå in på vår hemsida för att boka tid. Eller kom 
gärna in om och passa på och se hur fint vi har det i stu-
dion! 

I studion kan du även få massage, 
ansiktsbehandling, make-up, vax-
ning, färga och plocka bryn och fran-
sar med mera. Gå in på vår hemsida 
och klicka på knappen ”Boka en be-
handling” för att boka en tid med vår 
terapeut. 

Ansvarsfördelningen 
– föreningens stadgar §31 och §32
Vi vill fästa er uppmärksamhet på ansvarsfördelningen 
mellan förening och den enskilde medlemmen när det 
gäller underhållet i lägenheterna, då vissa förändringar 
har gjorts jämfört med tidigare. Ska ni renovera finns 
mycket information att inhämta på vår hemsida, för att 
hjälpa er undvika fallgropar inte minst. Men man bör 
då också kolla igenom paragraferna ovan.
 Det som kan tyckas självklart för en del är helt främ-
mande för någon annan. Över tid har det etablerats en 
viss överservice av vissa insatser i lägenheter, men när 
vi nu förenklat ansvarsfördelningen mellan medlem 
och förening, får vi dra lite i handbromsen och hålla 
oss till regelverket och inte minst likabehandlings-
principen. Vi måste också vara måna om vår perso-
nals arbetstid där föreningens gemensamma behov är 
första prioritet. Alternativet, att köpa in extra tjänster 
för att täcka upp, blir ju en onödig kostnad för alla 
medlemmar.
 För att underlätta för alla parter har vi gjort en 
prislista på de småingrepp som vår egen personal kan 
vara behjälplig med, men där underhållsansvaret ligger 
på oss medlemmar. Den finns också upplagd på vår 
hemsida. Christian rapporterar sedan in beloppet och 
andels-nr till HSB som lägger det på en kommande avi.  
Arbeten som inte är akuta planeras in att åtgärdas på 
tisdagar.

Prislista (reservdel inkl. arbete):
Duschhandtag standard, enkel vit 225:-
Duschslang standard, enkel vit 150:-
Utkastare FMM, byte hela 600:-
Insats FMM 620:-
Rensning vattenlås under vask i badrum 150:-
Rensning av golvbrunn m. fjäder ut till stam 300:-
Rensning vattenlås under vask i kök 300:-
Byte av vattenlås till tvättställ i badrum, rak 280:-
Ompackning Mora Temp, kolv och hylsa 665:-
Komplett överdel Mora Temp 995:-

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


