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Trumman
 Information för boende i brf Trumman

Nummer 1/2017
Trumman utkommer minst fyra gånger per år.

Vid eventuella frågor och synpunkter – kontakta styrelsen.

Förnya ditt gym-medlemskap
Glädjande många använder vårt gym i 
45:an. Det har nu gått ett år sedan det 
invigdes och många som har tränat 
behöver nu förnya innan taggen 
stängs av. Kontakta vicevärden 
för att aktivera din tagg för 2017.
 Utrymmet är begränsat, men 
vi tittar på vad vi kan förbättra. 
Vi har bland annat beställt ett nytt 
hantelset då det som finns i dag är lätta att 
göra illa sig på och en del vikter har för
svunnit. Hantelsättet som är på 2,5–25 kg 
kommer att vara på plats i mitten av mars. 
Vi har även köpt en ny enklare ljudanlägg
ning och ser över vad vi kan göra åt multi
funktionsmaskinen längst in i lokalen. 
Tillsammans med promenader och 
cykelturer till jobbet kan du med vårt gym komma 
långt utan att kanske behöva satsa stora pengar på 
medlemskap i de traditionella gymmen på stan. Med 
en årskostnad på 400 kronor kan man väl säga att 
Trumman erbjuder ett bra friskvårdsbidrag!

Övernattningsrummet blomstrar
Vårt övernattningsrum är uppskattat och har en hög 
beläggning vilket vi tycker är roligt. Rummet blev i 
ordningsställt under våren 2016 och har fyra säng
platser. Föreningen håller med täcken och kuddar. 
Hyresgästen tar med örngott, påslakan och underlakan 
samt handdukar.

Valberedningen informerar
Har Du tid och lust att engagera Dig i brf 
Trummans styrelse under 2017? Det är en givande 
uppgift som Du utför tillsammans med ett kreativt 
och positivt gäng! Vi behöver folk med alla slags 
kunskaper!
Välkommen att höra av dig till
Ulla Stern
040-91 80 88
ustern16@gmail.com

Årsmöte 26 april
Onsdagen den 26 april klockan 18.30 är 

det dags för den årliga föreningsstäm
man. Mellanhedsskolan hyr inte längre 
ut sin matsal och Tuppen där vi var sist 
är dessvärre för liten. Plats blir därför 

Limhamns Folkets Hus på Linnégatan 
61. Buss 4 stannar precis utanför.

I år har vi bjudit in föreningens HSBekonom 
Susanne Larsson. Under verksamhetsåret sköter hon 
Trummans bokföring, deltar i våra budgetmöten 
och har löpande kontakt med styrelsen. Förutom brf 
Trumman har hon hand om flera större föreningar, 
så passa på att lyssna på hennes genomgång och ställ 
frågor ni har om föreningens ekonomi.
 Efter stämman kommer i sedvanlig ordning infor
mation om aktuella projekt och en möjlighet att lyfta 
övriga frågor och förslag kring föreningen.
 Läs styrelsens förvaltningsberättelse i årsredovis
ningen som delas ut i god tid före stämman, som i ord 
snarare än siffror berättar om föreningens status och 
det långsiktiga tänket.
 Sedan förra stämman har cirka 60 andelar bytt ägare. 
Vi önskar de nya medlemmarna särskilt välkomna, 
passa på att bekanta dig med föreningen och våra 
visioner.

Valberedningen informerar
Har Du tid och lust att engagera Dig i brf 
Trummans styrelse under 2017? Det är en givande 
uppgift som Du utför tillsammans med ett kreativt 
och positivt gäng! Vi behöver folk med alla slags 
kunskaper!
Välkommen att höra av dig till
Ulla Stern
040-91 80 88
ustern16@gmail.com
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förhoppningar på vårt energisparprojekt ger också 
medel till underhåll och amorteringar på våra lån. 
Nuvarande takt är cirka 1 %, eller 10 miljoner på 10 
år, vilket vi ska försöka öka något. Redan i dag står 
vi väl rustade för åren som kommer och ska en bit 
in på 20talet ha goda förutsättningar att hantera 
t.ex. tomträttsavgälden. I styrelsen finns även idéer 
som kan förbättra förutsättningarna ytterligare. Mer 
om hur vi ser på 2017 och framåt kan ni snart läsa i 
förvaltningsberättelsen.
 På tal om höjning bjöd 2016 också på en sänkning. 
Både gemensamt bredband och IMD, individuell 
elmätning, fick ner boenderelaterade kostnader för de 
flesta av oss.

Utemiljö
Vi fortsätter med punktinsatser för att höja kvalite
ten och skapa fler uteplatser i Trummans trädgårdar. 
Utemiljön är ett underhåll som ska skötas precis som 
avlopp, tak och fasader. Närmast ska frontrabatterna 
utanför 47:an och 43:an planteras. Ni har kanske inte 
tänkt på det, men dessa är annorlunda i djup jämfört 
med 41, 45 samt 49. Ska man ha rabatter så ska där 
planteras prydnadsväxter och inte som nu bestå av 
mest jord och ogräs. En relativt tät plantering kväver 
ogräset och blir något att titta på och må bra av så att 
resurserna kan läggas på annat i utemiljön än att rensa 
ogräs flera gånger om året.

Avgiftsjustering från 1 april 2017
Avgiften kommer fr.o.m. 1 april att höjas med 2 %. 
Prognosen har de senaste åren legat i intervallet 2–3 %. 
Det är många faktorer som måste tas hänsyn till när vi 
i styrelsen beslutar om avgiftsjusteringar. Utvecklingen 
för driftskostnader, behov av och kostnader för fram
tida underhåll, räntekostnader, intäktsbortfall från 
tomma affärslokaler är exempel på sådana faktorer.
 Vi får ibland höra att en höjning går på tvärs mot 
antingen hyresutvecklingen eller ränteutvecklingen, 
men det är som sagt även andra faktorer att ta hänsyn 
till. Vi är inte hyresgäster utan äger som medlemmar i 
föreningen hela bygget med allt vad det innebär. Det är 
heller inget företag, som absolut måste generera vinst 
varje år. Däremot ser styrelsen tomträttsavgälden samt 
återstående renoveringsbehov som två ekonomiska 
realiteter föreningen måste förhålla sig till. Att inte 
möta dem på ett ansvarsfullt sätt vore att svika med
lemmarna, där många av oss investerat mycket pengar.
 Med detta sagt ser vi mycket positivt på framti
den. Vår ambition är att kommande års vertikala 
avloppsrelining till största del ska kunna hanteras med 
egna medel. Besparingar, bättre avtal och realistiska 

HSB Energiavtal
Avtalet innebär i korthet att vi kommer jobba för att 
sänka totalkostnaden för värme, el och vatten. Detta 
arbete kommer pågå fortlöpande under en femårs
period. Föreningen har inga förpliktelser till investe
ringar men tillsammans med konsulten kommer vi 
kontinuerligt, att utvärdera åtgärdsförslag i syfte att 
energieffektivisera.
Planerade åtgärder under år 1:
• Uppgradering av styrutrustning för värme med  
 temperaturgivare.
• Intrimning och optimering av värmekurvor  
 för ett jämnare inneklimat och reducerade  
 uppvärmningskostnader.
• Översyn av befintlig tvätt utrustning och identifiering  
 av energislukare.
• Översyn och optimering av befintlig ventilation.
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Lokaler
Det blev som bekant ingen förskoleverksamhet i SEB:s 
tidigare lokaler. Vi har dock flera intressenter som har 
tittat på lokalerna och vi hoppas få in en bra verksam
het inom en snar framtid.

Funktionärsträff
I februari träffades de som arbetat för föreningen 
under det gångna året i den årliga funktionärs träffen. 
Valberedning, revisorer, teknisk support, Christian 
och styrelsen träffades för en enkel måltid, konstruk
tiva diskussioner och en möjlighet att bekanta oss med 
varandra under trevliga former. En bra tradition som 
vi övertagit och hoppas ska fortleva. Engagemang för 
Trumman kan gott uppmuntras.

Okänt stopp i avlopp
I januari hade vi ett akut stopp i en av våra avlopp i 
hus 41. Det kunde ha slutat med omfattande skador, 
men snabba åtgärder av boende och vicevärd Christian 
Gräntz gjorde att vi slapp undan med en spolbils
utryckning (som visserligen inte är billig den heller). 
Någon hade spolat ner ett okänt föremål som inte hör 
hemma i avloppet.

Felparkerade fordon
Av uppenbara skäl är det inte 
tillåtet att parkera på eller 
i anslutning till våra gång
banor. Ändå ser vi exempel 
på det titt som tätt. Brinner 
det så går det fort och 
Räddningstjänsten måste få 
tillgång till våra gångbanor. 
Med anledning av detta är det förbjudet att parkera i 
anslutning till eller på våra gångbanor. Regeln gäller 
utan undantag, det vill säga även vid flytt och för de 
hantverkare vi anlitar.

 Föreningen arbetar kontinuerligt med de företag 
som anlitas av Trumman. Vissa projekt, som den blå 
kranhissen i höstas, kräver parkering nära föreningen, 
men det är enbart under överenskommelse med 
fastighetskontoret.

Sopor i trapphusen
Vi måste tyvärr ännu en gång påminna om att sopor i 
trapphusen varken är trevligt mot andra medlemmar 
eller tillåtet enligt brandskyddsregler. Behåll dem i 
lägenheten tills de är redo att bäras till miljöhusen eller 
köras till sopstation.

Nya källardörrar
Vi kommer att få nya källardörrar i samtliga hus då  
de nuvarande är i dåligt skick. Först ut att bytas är  
dörrarna i hus 43 med start i vecka 10.

Avläsning elmätare
Som en del kanske märkt så har vi inte fått någon el räk
ning sedan i oktober på grund av att vi gått över till 
gruppavtal för el. Detta glapp kommer att regleras på 
avgiftsavin för nästa kvartal. Er elförbrukning kommer 
att stå med på avgiftsavin som skickas ut av HSB.
 Om man är intresserad av den egna elförbruk
ningen mer i detalj kan man avläsa förbrukningen via 
Cewe webbportal med hjälp av sin dator, surfplatta 
eller mobil. På webbportalen presenteras statistik 
över den egna elförbrukningen dygns och månadsvis. 
Inloggningsuppgifterna till Cewe webbportal får du 
från fastighetskontoret. Mer information om hur du 
loggar in och läser av din förbrukning hittar du på vår 
hemsida.
 Har man inte möjlighet att avläsa sin förbrukning på 
detta sätt så tar man kontakt med fastighetskontoret så 
hjälper dem till.
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Brf Trumman
Köpenhamnsvägen 47
217 71 Malmö
Telefon: 040-26 07 86
E-post: vicevard@brftrumman.se
www.brftrumman.se
Felanmälan: fixafelet.nu

Ont i ryggen, nacken eller benen?
Är du medlem i brf Trumman får du 10 % rabatt på första behandlingen.
På Köpenhamnsvägen 43 arbetar Erkki Vesola, medicinsk massageterapeut,  
och Thom Dahlberg, legitimerad kiropraktor.

Erkki Vesola – 0734-13 65 95, erkki.vesola@telia.com
Jag är medicinsk massageterapeut och har 20 års erfarenhet inom  
massage och träning, så du kommer att vara i trygga händer. Är medlem  
i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund där bl.a. patientförsäkring ingår.

Thom Dahlberg – 0705-78 21 64, kiropraktikrehab@gmail.com
Som legitimerad kiropraktor har jag flera års yrkeserfarenhet inom  
både privat och offentlig vård.

För mer information se www.kiropraktikrehab.se eller kontakta oss.
Hjärtligt välkommen!


