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Trumman
 Information för boende i brf Trumman

Nummer 1/2019
Trumman utkommer minst fyra gånger per år.

Vid eventuella frågor och synpunkter – kontakta styrelsen.

Föreningsstämma
Årets föreningsstämma kommer att hållas onsdag 
24 april klockan 18.00. Lokal kommer som tidigare 
att vara Limhamn folkets hus. Föreningen kommer att 
bjuda på enklare förtäring och kaffe.

 I god tid innan kommer det att skickas 
en ordinarie kallelse till föreningsstämma 

tillsammans med dagordning och kopia på 
föreningens årsredovisning. Ni kommer 
även att erhålla en anmälningsblankett 
som vi helst ser att ni använder. På så sätt 

 be höver vi inte köpa för mycket eller för lite 
mat till de som önskar närvara.

 Självklart hoppas vi på att så många som möjligt 
sluter upp. Föreningen är allas vår angelägenhet, och 
din närvaro och röst är din möjlighet att påverka 
fören ingens framtid. Då vi röstar om vår gemensamma 
ekonomi och hur föreningen ska skötas, betyder en god 
uppslutning att vi säkrar en god demokratisk ordning.

Sista lägenheten såld
Vi vill meddela att föreningens sista lägenhet i hus 41 
nu är såld. De två lägenheterna som gått under pro-
jektnamnet plan 0 och som startades i början av förra 
året är nu slutfört. Den första lägenheten såldes under 
september och den andra i mitten av mars. Föreningen 
har gått plus och fått ett extra tillskott till kassan. 
Samtidigt har vi fått två nya medlemmar som tillsam-
mans med oss andra kan hjälpa oss att bära föreningens 
ekonomi. Vi vill passa på att hälsa våra nya medlemmar 
välkomna till Brf Trumman.

Relining etapp 2
Nästa del av reliningen kommer att påbörjas i hus 47. 
En kallelse till informationsträff för er boende i 47:an 
kommer snart att gå ut. På informationsmötet kommer 
ni att få information om bland annat hur reliningen 
kommer att gå till, vilka personer som är kontaktper-
soner samt rutiner. Ni kommer även att få 
en detaljerad tidplan och möjlighet till att 
ställa frågor direkt till projektledaren.
 Preliminärt schema är att projektet sedan fortsätter i 
45:an efter sommaren med slutdatum innan julhelgen. 
För husen 43 och 41 är ännu inget startdatum definitivt 
bestämt. Meddelande om det kommer längre fram.

Vindsförråd
Vi vill be er att se över era vindsförråd. Förvaring av 
möbler ovanpå förrådets takbalkar är absolut förbjudet 
på grund av reglerna för brandsäkerhet. Era saker 
måste tyvärr få plats inuti förrådet. Om ni behöver 

ytterligare förrådsutrymme – kontakta 
vår vicevärd Christian och kont-

rollera tillgänglighet i ert hus. Det 
finns även ett kösystem för dem 
som önskar ytterligare förråd.
 Passa på att rensa era vindsför-

råd vid de tillfällen när containern 
är på plats. I den kan ni kasta gamla 

möbler, renoveringsrester och annat skrymmande som 
inte passar i miljöhusen. Tänk på att bildelar, däck och 
elektrisk utrustning inte får placeras där.

Fulla miljöhus
Det har inkommit klagomål på fulla kärl i våra sop-
hus. Detta beror tyvärr på bristande rutiner hos ett 
av företagen som anlitas för att hämta vårt avfall till 
återvinning. Vi har påtalat detta och följer aktivt upp 
på frågan.
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Fönstermålning
Styrelsen har upphandlat underhållsmålning av våra 
fönster, samt även underhåll och i vissa fall byten av 
vindskuporna. Eftersom dessa är av trä behöver de med 
vissa intervaller ett underhåll för att hålla så länge som 
möjligt och inte drabbas av rötskador. Efter en anbuds-
förfrågan, där det inkom flera olika offerter, har styrel-
sen träffat ett avtal med de två företag som hade bäst 
villkor och vitsord.
 Fönstermålning av våra fastigheter är ett stort pro-
jekt och kommer att pågå i omgångar under flera år. 
Arbetet kommer att ledas av en erfaren projektledare 

som även ansvarar för 
slutkontroll och kostnads-
uppföljning och därefter 
redovisar tillbaka till 
styrelsen. På så sätt bör vi 
säkra att arbetet genomförs 
på bästa möjliga sätt. När 
arbetet närmar sig er lägen-
het kommer ni i god tid 
innan att erhålla informa-
tion och kontaktuppgifter 
till berörd entreprenör.

Tomträttsavgäld
Som ni alla vet står Trumman inför en omförhand-
ling av tomträttsgäld som löper ut 2024. Tillsammans 
med flera andra föreningar förs en dialog med både 
Malmö stad och Skatteverket, för att bland annat reda 
ut begreppen kring innerstad och ytterområden. Det 
framförs även det orimliga i att småhusägare får rabatt 
på friköp av marken, medans stora föreningar med 
flera boende får betala ett högre pris.
 Tyvärr möts våra föreningar av mycket förhalning 
och få besked från våra politiker. Detta gör att vi i dags-
läget tyvärr ännu inte har några exakta siffror att luta 
oss emot. Därför är det ännu oklart om det bästa för 
trumman är fortsatt hyresavtal (tomträtt) eller friköp av 
marken för att långsiktigt sänka våra omkostnader.

Nyinflyttad?
Du har väl sett vår hemsida?
 På www.brftrumman.se hittar du mycket nyt-
tig information, information om övernattningsrum 
och våra övriga gemensamma utrymmen, samt våra 
gemensamma regler om renovering, fest och tysta tider.
 Om du har ytterligare frågor, kontakta i första hand 
vår vicevärd. 

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)

Korvgrillning i maj
Sydsverige Entreprenad kommer som i fjol att bjuda på 
korv mellan hus 43 och 45. Mer information om detta 
kommer under våren.


