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Trumman
 Information för boende i brf Trumman

Nummer 2/2017
Trumman utkommer minst fyra gånger per år.

Vid eventuella frågor och synpunkter – kontakta styrelsen.

Varför Sydsverige Entreprenad?
Styrelsen har under vintern genomfört en upphandling 
utifrån Trummans specifika krav som vände sig till 
flera företag i branschen, stora och små. Efterföljande 
referenstagning, uppföljning och ytterligare diskussio-
ner ledde fram till att vi i styrelsen beslutade oss för 
Sydsverige Entreprenad.
 Namnet klingar säkert bekant för många då deras 
byggsida anlitades i samband med återställningen efter 
skyfallet 2014. Styrelsen har goda erfarenheter efter 
jobbet de utförde då vilket inte legat dem till last. Det är 
dock företagets förvaltningssida som är aktuell här.

Många fördelar
Styrelsen ser många fördelar med den här nya lös-
ningen – för föreningen, men också för Christian.
 Med en resursstark teknisk förvaltare ska servicen bli 
bättre. När våren kommer eller snön faller kan insatser 
göras effektivare. Vid semester eller sjukdagar finns en 
backup. Sydsverige Entreprenads många erfarenheter 
och samlade kompetens från andra föreningar kommer 
oss till del.
 För Christian Gräntz öppnas möjligheter att använda 
sina kunskaper i en större organisation, med chans till 
vidareutveckling och helt nya utmaningar – viktiga 
delar i arbetslivet som Trumman inte kan erbjuda.
 En styrelse med ledamöter som flyttar eller slutar 
har heller inte varit den bästa arbetsgivaren i det långa 
loppet. Där frigörs nu i stället mycket tid som styrelsen 
kan fokusera på de många övriga projekt Trumman 
står inför.
 Det är ett spännande steg i en ny riktning som vi tror 
är positiv för alla parter.

Ny fastighets- och trädgårdsskötsel
Vi i styrelsen vill tillsammans med vicevärd Christian 
Gräntz informera om en större förändring i hur våra 
hus och trädgårdar kommer skötas om framöver.
 Från och med 3 april kommer dessa tjänster utföras 
av Sydsverige Entreprenad där Christian Gräntz, vice-
värd i Trumman sedan många år, kommer att fortsätta 
som fastighetsskötare.

Bakgrunden till förändringen
I många år har den så kallade tekniska förvaltningen, 
fastighets- och trädgårdsskötseln organiserats i egen 
regi av vår förening tillsammans med anställd personal. 
Antalet anställda har varierat och under åren har flera 
olika varianter prövats.
 Vår vicevärd Christian Gräntz har varit med oss 
sedan 1993 och sett de flesta lösningarna. Efter tak- och 
fasadrenoveringen sköttes till exempel innergårdarna 
av en trädgårdsfirma. För ett par år sedan gjordes ett 
försök att bedriva trädgårdsskötsel med egen personal.
 Även om brf Trumman är en stor förening är vi dock 
en liten arbetsgivare och samhället förändras. Allt fler 
faktorer har efter de gångna årens lärdomar pekat mot 
att en resursstark partner är en klokare väg.
 Många föreningar har kommit till denna slutsats och 
löser den tekniska förvaltningen på samma sätt, så det 
är ingen ovanlig lösning i sig.
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Sydsverige Entreprenad har ordet
Styrelsen för HSB brf Trumman har valt att teckna 
avtal gällande förvaltning, teknisk förvaltning  
och markskötsel med Sydsverige Entreprenad.  
Vi kommer starta vårt samarbete 3 april 2017.
 Vi kan med glädje meddela att Christian Gräntz 
kommer vara kvar på föreningen med samma 
arbetsuppgifter som tidigare. Christian kommer 
också få andra uppdrag på bostadsrättsföreningar 
som Sydsverige Entreprenad förvaltar.
 Peter Hansson, som arbetar som fastighets-
skötare på HSB brf Erikslust, kommer ersätta 
Christian när han är på andra uppdrag eller vid 
ledighet. Peter kommer från och med 3 april att 
gå tillsammans med Christian för att lära känna 
er förening och för att ni ska få möjlighet att träffa 
honom.
 Emma och Simon kommer ni också springa på 
när de gör fint i er trädgård.
 Sydsverige Entreprenad är ett företag med tre 
avdelningar: bygg, mark och fastighet. Företaget 
startades 2007 och har i dag förvaltningsavtal med 
bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och 
företag. Besök gärna vår webbplats  
www.sydsverigeab.se
 För att vi ska lära känna varandra så tänkte vi 
bjuda på grillad korv 17 maj – det hade varit kul 
om ni kom!
   Jonas Börnå
   Sydsverige Entreprenad

Styrelsens utmaningar
Naturligtvis finns det även utmaningar med denna 
lösning. Det kommer ligga på denna och kommande 
styrelse att följa upp att vi får den service och kvalitet 
vi betalar för och eftersträvar. En ständig dialog och 
redovisning på styrelsens möten blir en förutsättning 
för det.

Allas ansvar
Nu, precis som tidigare, är det viktigt att vi felanmäler 
när vi ser något som är på tok. Ett trasigt lysrör,  
en knepig torktumlare eller en krånglande dörr? Stort 
som smått. Ju fortare ett fel uppmärksammas, desto 
snabbare kan det åtgärdas. Se anslag i trapphusen för 
den senaste kontaktinformationen till felanmälan.
 Ni är som alltid också mycket välkomna att vända er 
till styrelsen om tankar och idéer kring vår förening. 
Det finns ständigt förbättringsmöjligheter.

Ekonomiskt
Även om teknisk förvaltning i extern regi är en stor 
kostnad är det flera kostnadsposter som försvinner. 
Fastighetsskötsel i egen regi har ju många komponenter 
– personal (Christian Gräntz och inhyrd personal vid 
behov), maskiner (till trädgård och snöröjning etc.), 
verktyg, med mera. Dessa komponenter kommer  
framöver ombesörjas av Sydsverige Entreprenad.
 De analyser och jämförelser styrelsen har gjort 
inför upphandlingen pekar på att det kommer bli nära 
kostnadsneutralt, men med de förbättringar vi nämner 
ovan. Det exakta utfallet i kronor får vi dock be att få 
återkomma till när verkligheten har infunnit sig.
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På bilden från vänster: Jonas Börnå, Andreas Persson, Peter Hansson, Christian Gräntz och Lotta Holm.

Nya öppettider på fastighetskontoret
Från och med den 3 april ändras öppettiderna på  
fastighetskontoret till:
 Tisdagar och fredagar kl. 7.00–9.00
 Eftermiddagstiden försvinner alltså, men med två 
morgontider hoppas vi att även de som jobbar enkelt 
kan komma förbi. Kontakta annars fastighetskontoret 
så hjälper de till.

Måsar
Med våren har också måsarna kommit, 
till mångas irritation. Vi kommer under 
en period att testa en gel på de platser 
de gärna sitter, till exempel på lykt-
stolparna. Förhoppningsvis ger det en 
märkbar effekt. Gelen är talloljebaserad 
och ofarlig.
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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:
www.sydsverigeab.se
eller 040-630 62 50
(vardagar kl. 8–16)


