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Trumman
 Information för boende i brf Trumman

Nummer 3/2017
Trumman utkommer minst fyra gånger per år.

Vid eventuella frågor och synpunkter – kontakta styrelsen.

Ny fasadbelysning
Som de flesta har lagt märke till har våra entréer fått 
nya belysta skyltar. Dessvärre höll de gamla entréskyl-
tarna på att vittra bort, och de gick inte längre att 
underhålla. En ny och energisnål belysning har mon-
terats, vilket gav stilrent och modernt lyft. Successivt 
kommer all inom- och utomhusbelysning att ses över, 
både för att ge ett enhetligt intryck, samt ge långsiktiga 
energibesparingar. Detta projekt sträcker sig dock över 
många år, där uppdateringar först kommer göras när 
servicebehov uppstår.

Nymålat garage
Vårt garage fick en ansiktslyftning i början av maj. Vi 
tackar er som har garageplats och som hade besväret 
att behöva ställa bilen på annan plats under de två 
veckor som arbetet pågick. Även ventilationen i garaget 
moderniserades, så förhoppningsvis kommer det att 
upplevas som fräschare i många år framöver.

Årsstämman
Den 26 april hölls föreningens årsstämma i 
Limhamns Folkets Hus, där 61 av föreningens 
medlemmar närvarade. Årsredovisningen och 
föreningens ekonomiska situation avhand-

lades tillsammans med Susanne Larsson, HSB. 
Föreningens ekonomi bedöms vara i god ordning och 

även om vi har en del kostsamma projekt framför oss är 
vi hjälpta av det låga ränteläget. De senaste årens amor-
tering av befintliga lån samt arbetet för att minska kost-
naderna där det går har också stärkt ekonomin – ett 
arbete som fortsätter. Stämman valde två nya ledamöter 
till styrelsen, Tobias Rastbäck och Alexandra Rydberg.
 Ett första beslut om antagande av nya stadgar togs 
och det andra beslutet tas vid nästa stämma. I övrigt 
fanns inga motioner från styrelse eller medlemmar. 
Protokollet och årsredovisningen finns att ladda ned på 
vår hemsida under fliken ”Om föreningen”.

Nya papperskorgar
De gamla papperskorgarna som i dag stoltserar mitt i 
våra rabatter och förgyller våra entréer kommer snart 
att få stryka på foten. Nya papperskorgar med lite annat 
utseende kommer i stället att monteras på andra sidan 
gångarna, längre från våra fasader.
 Samtidigt vill vi be er att inte lämna rester från 
grillkvällar eller hundpåsar i dessa papperskorgar. Det 
attraherar allsköns flygfä på bekostnad av era grannars 
och vaktmästares goda humör. Illaluktande sopor ska 
placeras i soprummen.
 Vidare har vi dessvärre fått extrakostnader på grund 
av tömningar av soprummen. Möbler, målarburkar, 
skrot och skrymmande avfall får ej lämnas i soprum-
men. Vi har i stället en gemensam container fyra 
gånger per år, där ni får avyttra överblivet bohag. Nästa 
datum för container kommer vara måndagen 26 juni.

Foto: Tobias Rastbäck



Trummanbladet 3/2017 
Sidan 2 

Trummanbladet 3/2017 
Sidan 3 

 Vi ber er därför vara lite extra uppmärksamma när 
ni avslutar era tvättpass, och hänga tillbaka tvättstuge-
nyckeln. Vidare så kommer skadade tvättkolvar utan 
lägenhetsnummer även i fortsättningen att tas bort. 
Om er tvättkolv har gått sönder ber vi er kontakta vice-
världen för information om hur ni erhåller en ny.

Skränande måsar
Ingen kuststad är komplett utan 
doften av hav och ljudet av havs-
fåglar! Klockan 04.30 föredrar dock 
de flesta av oss att vår bevingade 
fauna visar hänsyn för vår natt-
sömn. I år testar och utvärderar vi 
en miljö- och djurvänlig metod, där 
ovansida av lyktstolpar och andra ytor behandlar med 
ett gelliknande klister. Måsarna undviker helst att gå på 
dessa ytor, och hittills verkar det ha gett en minskning 
i antalet fjäderfän på våra gårdar. Detta kan dock vara 
beroende på andra orsaker, och vi kan inte utvärdera 
resultatet förrän i slutet av sommaren.

Föreningsaktiviteter i Trumman
Vill du ha en tangokurs tillsammans med dina grannar? 
Eller en pokerkväll per månad? Skulle ni vilja ha en 
kvällskurs i den indiska kokkonsten? Vi har en före-
ningslokal till förfogande, och vill veta hur ert intresse 
av föreningsaktiviteter ser ut. Vi har sneglat på somliga 
andra föreningar som anordnar mycket uppskattade 
dagsutflykter och andra arrangemang med sina med-
lemmar. Vi vill självklart inte vara sämre, så kontakta 
oss om ni har förslag eller önskemål. Eller kanske har 
du något som du vill lära ut: schack, brodyr eller hand-
byggda modeller av historiska skepp? Kanske har du 
flera grannar som ovetandes delar ditt intresse – hör av 
er till oss så försöker vi anordna något kul tillsammans.
 Du når oss via vår hemsida www.brftrumman.se 
eller vicevard@brftrumman.se

Uppföljning av OVK
Uppföljning av obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
pågår. Föreningen gör stickkontroller för att säker-
ställa att de anmärkningar som gjorts är åtgärdade. Vi 
måste åter igen påminna er om vikten av att åtgärda de 
påpekanden ni fick vid besiktningen. Ventilationen i er 
lägenhet påverkar även era grannars ventilation.

Utemiljö
Som ni säkert har sett så har vi fått nya fina rabatter 
framför hus 43 och 47. En trevlig utomhusmiljö är 
viktigt och vi strävar efter att få det så fint som möjligt 
på våra gårdar. Under sommaren kommer en del upp-
rensning ske för att vi sedan ska komma i gång med det 
underhåll av våra grönytor och rabatter som Sydsverige 
Entreprenad ska sköta åt oss. Föreningens mål är att 
skapa en så underhållsfri växtlighet som möjligt och 
fokusera på de platser vi tycker om att vistas på.
 Gården mellan hus 45 och 47 har sittplatser i båda 
ändar av gården och vi ska minska ner på antalet plat-
tor där för att underhållet ska bli något mindre.
 Till hösten ska 41:ans entré rabatter få en uppfräsch-
ning med ny växtlighet. Gården på garagetaket är också 
något som ska ses över men har sina begränsningar på 
grund av jorddjupet som bara är 30–40 cm djupt.
 Uteplatsen med den något överdimensionerade 
sandlådan ska också ses över och förändras för att bli 
mer inbjudande. Boulebanan kommer också att få 
sig en översyn för att gården ska bli mer attraktiv att 
vistas på. Efter höstens budgetgenomgång presenterar 
vi insatserna och tidplan i Trummanbladet och på vår 
hemsida.

Försvunna tvättstugenycklar
Den senaste tiden har det inkommit flera klagomål på 
att nycklarna till tvättstugorna har varit på rymmen när 
nästa tvättid börjar. Vid flera tillfällen har vi tvingats 
ersätta borttappade nycklar, vilket genererar en onödig 
kostnad för oss alla – samt irritation hos er granne som 
inte kan påbörja sin tvättid!

Foto: Marcus Gråberg
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Tvättmaskin i kök
Vissa tycker det är bekvämt med en tvättmaskin i 
köket, men vi måste få påpeka att det inte är tillåtet! 
Tvättmaskiner får endast installeras i våtrum med 
golvbrunn. Detta för att undvika vattenskador. Skulle 
det ske ett läckage från tvättmaskin i köket, så kan det 
uppstå problem med försäkringsskyddet, vilket i värsta 
fall blir mycket kostsamt.

Musik i gymmet
Vi har nu bytt ut den gamla stereon i gymmet som 
inte var föreningens. Den nya musikanläggningen har 
Bluetooth men även kontakt för att direkt kunna plug-
gas in i en mobiltelefon. Ni som använder gymmet kan 
nu spela era favoritspellistor när ni tränar men tänk på 
volymen då det bor medlemmar ovanför.

Tomträttsavgälden
Styrelsen har de senaste åren aktivt arbetat med att följa 
upp vilken inverkan tomträttsavgälden kommer att ha 
på vår ekonomi. Vi har även anslutit oss till ett 30-tal 
andra föreningar i Malmö, som kommer att försöka 
påverka vad som händer med tomträtten då nuvarande 
avtal löper ut. Vi vet inte hur framtiden kommer att 
se ut, men vi har under lång tid jobbat på att ta höjd 
för ökade kostnader, för att kunna bibehålla en stabil 
ekonomi inom vår förening.

Sydsverige Entreprenad bjöd på korv
Den 17 maj kom drygt 40 medlemmar till Sydsverige 
Entreprenads korvgrillning på 43:ans och 45:ans gård. 
Sydsverige presenterade sig och berättade om sin verk-
samhet. Vi tackar dem för mycket god korv.

Spela canasta
Kan du eller skulle du vilja lära dig kortspelet canasta?
 Canasta är ett kortspel som ursprungligen kommer 
från Uruguay och som via USA spred sig över världen 
under 1950-talet, och då blev en så stor kortspelsfluga 
att det för en tid utmanade till och med bridge i popu-
laritet. Ordet canasta betyder ”korg” på spanska och är 
också benämningen på den viktigaste kortkombinatio-
nen i spelet. (Källa: Wikipedia.)
 Canastaklubben CK 59 som spelat kort varje onsdag 
i snart 30 år i vår förening bjuder in intresserade till ett 
öppet hus. Är du intresserad så kontakta och anmäl dig 
till Kerstin eller Carina så berättar de mer.
 Kerstin 0707-21 27 29 eller Carina 0760-47 33 15

Fönstersyn
Måndagen den 26 juni kommer en fönstersyn genom-
föras i utvalda lägenheter för att se över underhållsbe-
hovet av fönsterkarmarna. Åtgärder kommer utifrån 
resultatet att planeras in efter sommaren.

Sommartider i Trumman
Sommaren har anlänt och bemanningen på fastighets-
kontoret kommer att vara som vanligt förutom att vår 
telefonsvarare inte kommer att avlyssnas lika ofta. Är 
man i behov av att felanmäla något så går det bra precis 
som vanligt.Foto: Alexander Signäs

Trevlig sommar
önskar

Trumman
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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)

Västervångs Tandvård – tandvård för hela familjen
Vi tycker det är viktigt att behandla varje patient
som vår egen familj och vi gör den extra ansträngningen
för att se till att du känner dig bekväm varje gång
du besöker oss och går härifrån med ett stort leende.

Vi erbjuder Trummans bostadsgäster
50 % rabatt på undersökning.

Varmt välkomna!

Tandläkare Sophie Frykfors
Köpenhamnsvägen 49
Telefon: 040-23 80 80

eTand!
Vår digitala reception

Nu har du möjlighet att boka och 
flytta dina tider på vår hemsida:

www.frykfors.se


