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Strömavbrott
Vi hade delvis strömavbrott 2 september i samtliga hus. 
Felet berodde på någon form av överbelastning/kort-
slutning enligt EON. Strömmen var borta i cirka fyra 
timmar.

 Husen har bjudit på en del överraskningar och rören 
har varit i mycket dåligt skick på sina ställen, men allt 
har gått att laga utan några större problem. Nu har vi 
fina ”nya” rör under husen. I samband med rörarbetet 
har vi även monterat in så kallade råttstopp som gör att 
råttorna inte kan ta sig in i rören och orsaka skador på 
dem. Ekonomiskt har projektet gått enligt plan och tack 
vare projekttiden på cirka ett år har vi kunnat finan-
siera det utan att ta upp nya lån.

Badrumsrenoveringar
De badrum, som i dag inte är moderniserade, uppfyller 
inte dagens krav på våtutrymmen.
 Ansvaret för att kraven uppfylls ligger på bostads-
rättshavaren. Det gäller särskilt det så kallade fuktiso-
lerande skyddet. Uppkommer det skador är du själv 
skyldig att bekosta reparationen inte bara i din egen 
lägenhet, utan också i andra lägenheter som drabbas. 
Skador som kan uppstå är till exempel att fogen mellan 
badkaret och väggen läcker eller att fukt tränger genom 
väggen när du duschar.
 Ska du renovera ditt badrum så gäller golvbran-
schens våtrumskontroll som rättesnöre. Anlitar du en 
installatör ska han vara auktoriserad och lämna garanti 
på sitt arbete. Välj därför en entreprenör som du tror 
kommer att finnas kvar på marknaden. Ska du göra 
arbetet själv, tag då först kontakt med ditt försäkrings-
bolag, så får du råd och anvisningar om vad du bör 
tänka på. Vi avråder på det bestämdaste om du inte 
själv är fackman. Ett gott råd är att ta kontakt med vice-
värden i planeringsstadiet. Du kan få många bra tips 
och undvika dyra fallgropar.
 Vi tar upp detta nu eftersom Rörmontören Syd, 
som nyligen bytte våra stam- och radiatorventi-
ler, stötte på flera badrum som skapade problem. 
Fotodokumentation visar tyvärr att vissa renoveringar 
omöjligt kan ha utförts av certifierade företag, snarare 
amatörer. Det finns klara problem med tätskikt som 
framgår av bilderna på nästa sida.

Trumman
 Information för boende i brf Trumman

Nummer 3/2015
Trumman utkommer minst fyra gånger per år.

Vid eventuella frågor och synpunkter – kontakta styrelsen.

Renovering av bottenavlopp nästan i mål
Vi börjar snart närma oss målsnöret i renoveringen av 
våra avloppsstammar, ett projekt som pågått i ett år. 
Det som återstår är ett ”stick” i 43A som måste göras 
om. Trots uppmaning att inte använda avloppet spola-
des så pass mycket att arbetet inte gick att utföra – en 
sur extrakostnad för föreningen.
 Arbetet har annars fungerat bra och tillsammans 
med Puls tackar vi för ert tålamod under perioden 
som projektet har pågått. Det som också återstår är att 
snygga till i trapphus och källare, något som även är 
nödvändigt enligt gällande brandskyddsregler. Många 
av hålen i väggarna kommer dock endast provisoriskt 
snyggas till med en plåt eller dylikt, då vi har de verti-
kala stammarna framför oss. Det projektet planerar vi 
att påbörja 2017.



Trummanbladet 3/2015 
Sidan 2 

Trummanbladet 3/2015 
Sidan 3 

 För att delvis finansiera och hålla ett kontinuerligt 
underhåll av gymmet har styrelsen beslutat att ta ut en 
årlig avgift för de medlemmar som vill nyttja gymmet. 
Vi kommer att byta lås till gymmet vilket innebär att ni 
som i dag har nyckel till gymmet får lämna tillbaka den 
och erhålla depositionsavgiften på 300 kronor alter-
nativt erhålla en ny nyckel mot uppvisande av betald 
årsavgift.
 Årsavgift för medlemskap i Trummans gymklubb 
är 400 kronor per hushåll. Om du vill lösa med-
lemskap så anmäler du dig på fastighetskontoret. 
Nyckeldepositionen på 300 betalas tillbaka vid återläm-
ning av gymnyckeln.

Invigning av Trummangymmet
Lördagen 3 oktober smäller det!
Invigningen av Trummans nya gym!
Gratis träning klockan 12.00–17.00.

12.00: Gymmet öppnar.
Vi har bjudit in en instruktör för att demonstrera 
maskinerna och ge tips och råd kring träning.
17.00: Gymmet stänger.

Vi bjuder på fika! Varmt välkomna!

Sansabai Massage
Lokalen som hyste vårt gamla fastighetskontor på 
Köpenhamnsvägen 47A har nu fått en ny hyresgäst, 
Sansabai Massage. De öppnade 21 september och kom-
mer ha öppet måndag–fredag kl. 10–20 och lördag kl. 
10–15.
 Öppningserbjudande: Fram till 31 oktober får 
Trummans medlemmar 50 kronor rabatt vid bokning 
av 1-timmes massage. Ring och boka på 073-980 94 32 
eller mejla gift_nilsson@hotmail.com
 Vi hälsar vår nya hyresgäst välkommen!

Vattenskador är som bekant eländiga och dyra. De 
drabbar alla i föreningen genom att den står för utriv-
ning och torkning, men återställningen belastar alltid 
den boende inte bara om man är vållande till skadan. 
Enligt köplagen så har köpare rätt att hävda dolda fel 
upp till två år efter köpet.
 Trummans styrelse har beslutat införa obligatorisk 
besiktning efter genomförda badrumsrenoveringar. Har 
så inte skett framkommer det vid överlåtelsesynen. Du 
ska se till att få klara papper av din entreprenör att upp-
visa i samband med försäljning till mäklare och köpare. 
Ta också bilder under arbetets gång.
 Vi har också tvingats besluta om förbud mot vatten-
buren golvvärme (elslingor är ok att lägga.) Eftersom 
att den gamla golvbrunnen är så djup är utrymmet ner 
till grannen under endast några centimeter. Då fören-
ingen står för denna kostnad vid renovering av bad-
rummet och våra entreprenörer har vetskap om detta, 
vet de hur hårt man ”vågar” banka för att ta loss den 
gamla brunnen.
 Därför är det som sagt viktigt när ni planerar att göra 
vid ert badrum, att ni kontaktar fastighetskontoret i 
god tid så att vår entreprenör har en möjlighet att pla-
nera in detta i sin kalender. Minst 14 dagar innan start 
vill vi veta. Om ni byter själv och olyckan är framme 
vid själva bytet eller skada uppstår senare p.g.a. fel, får 
ni ta ansvaret för skadan och föreningen har rätt att ta 
ut kostnaden för självrisken som i dag är cirka 66 000 
kronor.

Gymmet
Vårt gym i källaren under 45C är snart renoverat och 
klart. Det har tagit längre tid än önskat, bland annat 
på grund av arbetet med stammarna, men nu har vi 
å andra sidan ett bättre gym än före översvämningen. 
Parketten har bytts till en ljuddämpande matta som 
lämpar sig bättre för träning. Maskiner som har till-
kommit är ett löpband (ersätter det gamla), en cross-
trainer, en träningscykel samt en bänkpress med 
tillbehör.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Styrelsen arbetar vidare med att se över ventilationen 
och inomhusklimatet i våra lägenheter. Genom den 
obligatoriska ventilationskontrollen hoppas vi få en 
bättre bild av hur ventilationsanläggningen fungerar i 
våra hus. Det var sex år sedan sist, så en hel del kan ha 
hänt. När det är dags kommer mer information.

När vi behöver komma in i lägenheterna
Vid fönsterrenovering, obligatorisk ventilationskontrol, 
värmeventilbyte eller liknande behöver fastighetskon-
toret eller föreningens entreprenörer komma in i våra 
lägenheter. Det står även i våra stadgar att föreningen 
har rätt till besök vid sådana arbeten. Vi i Trumman 
strävar efter att lämna information om detta i god tid, 
både som lapp och via anslag i porten.
 Vi ber er att antingen vara hemma och släppa in våra 
entreprenörer, lämna nyckeln till grannen eller lämna 
in den till vår vicevärd. (Vid vissa projekt kan det även 
avtalas att entreprenören ansvarar för nyckelhantering.)
De gånger vi ändå inte kommer in har blivit färre, men 
det är fortsatt ett problem. Styrelsen har därför beslutat 
att de eventuella extrakostnader föreningen drabbas 
av framöver inte längre ska betalas solidariskt av alla 
medlemmar, utan kommer att vidaredebiteras på aktu-
ell medlem. Det kan till exempel handla om en extra 
utkörningsavgift som tillkommer.
 Observera att föreningen alltid avviserar innan even-
tuella besök.
 Har ni frågor – tveka inte att kontakta 
fastighetskontoret.

SEB stänger sitt kontor
SEB kommer tyvärr att stänga sitt kontor på 
Köpenhamnsvägen 49. Man går samman med SEB 
World Trade Center i Västra hamnen. Kontoret stänger 
i månadsskiftet oktober/november. Hur det blir med 
bankomaten är oklart, men vi återkommer när vi vet 
mer.

Sänkta kostnader
Styrelsen undersöker möjligheterna till att införa 
gemensam el och bredband för Trummans medlem-
mar. Det finns flera lyckade exempel på detta i andra 
föreningar, med ansenliga besparingar för medlem-
marna som resultat.
 Vid gemensam elupphandling blir abonnemangsav-
giften en och inte varsin vilket i sig sänker elkostnaden 
betydligt. Föreningen handlar sedan upp el och kan 
som en större aktör hitta bättre avtal och priser. Precis 

som i dag kommer i så fall avläsningen av elförbruk-
ningen ske genom mätare i varje lägenhet, men i stället 
specificeras och debiteras den på avgiftsavin.
 Gruppavtal på bredband innebär att föreningen 
köper in tjänsten med kollektiv rabatt för samtliga 
hushåll i föreningen. Varje boende får tjänster och 
fullservice precis som enskilda kunder. Hastigheten 
kommer att ligga på minst 100/10 Mbit/s vilket innebär 
att du kan se på film och ladda ner filer utan problem. 
Besparingen kommer att bli avsevärt mycket lägre, 
precis som med elen.
 Bedöms det under hösten som fortsatt intressant 
kommer förslagen presenteras i god tid före stämman i 
vår, då ett stämmobeslut krävs för att införa det.

Sophus
I 43:ans sophus har det i sommar slängts en inbygg-
nadsugn. Behållarna är avsedda för ”småelektronik”, 
inget annat. Vidare plockade vi upp en isärplockad 
bokhylla i wellpappbehållaren … Felsortering i den sti-
len innebär i förlängningen en extravgift för föreningen 
som drabbar oss alla. Nästa container för grovsopor 
kommer i vecka 45.

Övernattningsrum
Vi håller på att iordningställa övernattningsrum-
met med tre till fyra bäddar. Det vi väntar på nu är 
bygglov från kommunen, vi behöver installera ett 
nytt fönster som även kan fungera som nödutgång. 
Övernattningsrummet kommer ligga intill gymmet i 
källaren under 45C.
 Mer information kommer när projektet är klart. 
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Nybyggnation i området
Malmö stad har under sommaren skickat ut samråds-
handlingar som informerar om ett byggnadsförslag för 
Basunen 3, vårdboendet som ligger norr om 49:an vid 
Erikslust.
 Man avser utöka antalet rum/lägenheter i vård-
boendet, där befintlig byggnad i ett plan längs med 
Erikslustvägen kommer att rivas och ersättas med en 
byggnad med fyra eller fem våningar. Den befintliga 
nätstationen måste i samband med detta flyttas. Dagens 
byggnader längs Lekgången har tre våningar.
 Vår grannförening HSB Brf Basunen kommer att 
uppleva förändringen mer påtagligt och har protesterat 
mot utbyggnaden. Styrelsen bedömer konsekvenserna 
för delar av Trummans medlemmar som små, men 
lämnade in en skrivelse gällande byggnadens utseende 
och höjd. Även detaljplanen understryker att vårt 
område är en kulturhistoriskt särskilt värdefull  
miljö och det är viktigt att en förändring anpassas  
på bästa möjliga sätt. Vi återkommer när vi vet mer  
om byggnationen.

Är du ny i Brf Trumman?
Välkommen till Brf Trummans festlokal för lite tilltugg 
och en presentation av vår förening.
 Tisdagen 21 oktober klockan 19.00 är du som ny 
medlem i Brf Trumman hjärtligt välkommen till en 
träff i vår festlokal i källaren i hus 43. Där får du möta 
representanter från oss som sitter i styrelsen för fören-
ingen och där vi kommer att berätta lite om föreningen 
och om hur vi arbetar.
 Det hade varit kul om du kunde komma! Vi bjuder 
på något gott att äta och dricka.
 Välkomna!

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


