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Trumman
 Information för boende i brf Trumman

Nummer 2/2019
Trumman utkommer minst fyra gånger per år.

Vid eventuella frågor och synpunkter – kontakta styrelsen.

Nya styrelsemedlemmar
Vi vill hälsa våra nya styrelsemedlemmar Alix Behmer 

och Aso Mahmod välkomna till styrelsen.
 Alix Behmer har bott i Trumman i tre och 

ett halvt år och ansvarar för bland annat 
Trummans fritidsaktiviteter. Aso Mahmod 
har ett stort intresse för fastig heter och 

kommer till exempel att ansvara för att våra 
fastigheter får den tillsyn de behöver.

Grillfest för stora och små
Vi vill be om ursäkt för att den korvgrillning som vi 
utlovade inte blev av i maj. För att kompensera för 
detta kommer att vi tillsammans med Sydsverige 
Entreprenad ordna en tillställning för både stora och 
små i augusti. Mer om detta arrangemang kommer i 
slutet av juli månad.

Brandskydd och 
nödutgångsbelysning
Inom kort kommer all nöd-
utgångsbelysning bytas ut i 
föreningens samtliga trapphus. 
Utrymningsvägar som kräver 
belysning för säker utrymning ska ha nödbelysning 
som fungerar vid strömavbrott eller brand.

Ny belysning
Vi har satt upp ny LED-belysning vid källarnedgångar 
och vid garagenedfarten. Detta för att öka trygg heten 
och trivseln för oss boende. Föreningen kommer 
 successivt att ersätta all belysning på före-
ningens område mot LED-belysning. 
Grillplatsen på gården mellan hus 43 
och 45 har också fått ny belysning.

Fönstermålning
Arbetet med att måla våra fönster har påbörjats. Först 
ut var hus 49 där arbetet pågår för fullt. Därefter kom-
mer samtliga fönster att målas. Föreningen målar både 
insida och utsida samt sätter nya tätningslister. 
Anledningen att vi gör insidan också är att vi får 
rätt underhåll även på insidan samt att vi vet att 
det sitter nya tätningslister i alla fönster.
 Fönsterkuporna i våra fastigheter var vid besikt-
ning i mycket dåligt skick och vi kommer därför att 
byta samtliga fönster i dessa kupor i våra hus. Detta 
arbete påbörjades vecka 22 och arbetet med att byta 
samtliga fönster beräknas vara klart i slutet av juli.

Relining
Arbetet med att renovera våra avloppsrör eller som 
det heter på fackspråk relining går mycket bra. Arbetet 
pågår för närvarande i hus 47 och beräknas vara klart 
under sommaren. ISAB beräknar påbörja arbetet i hus 
45 i mitten av augusti. Kallelse till informationsmöte 
kommer att äga rum i god tid före att arbetet påbörjas.
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Ordningsregler 1: tvättstugor
Vi vill uppmärksamma er på de ordningsregler som 
gäller för våra tvättstugor. Vi har olika tvättpass under 
dagen – som ni alla känner till – men om nyckel inte 
avhämtats en timme efter tvättpassets början får passet 
disponeras av annan medlem. Ta med er nyckeln när ni 
tvättar och låt den inte sitta kvar i dörrlåset eller kroken 
om ni avser att använda hela tvättiden. Om ni låter den 
vara kvar i låset eller på kroken kan det uppfattas att 
tvättstugan är ledig. Våra gemensamma regler finns att 
läsa på anslagstavlorna i tvättstugorna.

Ordningsregler 2: bastu
När vi nu skriver om ordnings-
regler för tvättstugor kan vi 
förtydliga vad som gäller för 
våra bastur. Vi som medlemmar 
i föreningen får boka bastun 
två timmar per dag åt gången, 
men det är inte tillåtet att boka 
bastun flera dagar på rad. Det 
är inte heller tillåtet att plocka 
ner bokningslappen från tavlan 
så att andra inte kan boka bastutid. Det är tråkigt att 
behöva skriva detta och vi hoppas att alla kan respek-
tera dessa enkla regler.

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)

Uppfräschning av gångar och bänkar
Vi har högtryckstvättat stenplattorna på våra inner-
gårdar då de har upplevts som hala av en del med-
lemmar. Det är på grund av mossa som plattorna blir 
hala och de ser smutsiga ut. Nu är de tvättade och 
ger ett mycket bättre intryck. Vi fortsätter även upp-
fräschningen av våra bänkar som kommer att målas i 
omgångar.

Festlokalen
Vår festlokal i hus 43 ska få lite nytt porslin inom kort. 
Vi kommer även att inventera övrig köksutrustning så 
att det exempelvis finns tillräckligt antal gafflar, knivar 
och skedar.

41:ans gård
Tyvärr har vi inte uppnått det resultat vi önskat på 
gården mellan hus 41 och 43. Många buskar har dött 
på grund av förra sommarens värmebölja och bevatt-
ningsförbud. Vad vi ska ersätta dessa buskar med är i 
nuläget oklart.

Taggsystem garage
Föreningen undersöker möjligheten att sätta in taggsys-
tem för att öppna garageporten (om budgeten tillåter 
detta). Om vi bestämmer oss för detta, och det finns 
ekonomi för det, så är det starten på att införa ett totalt 
taggsystem för föreningens samtliga hus.

Trevlig

sommar!


