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Trumman
 Information för boende i brf Trumman

Nummer 4/2019
Trumman utkommer minst fyra gånger per år.

Vid eventuella frågor och synpunkter – kontakta styrelsen.

Årsavgift 1 januari 2020
Styrelsen har beslutat att höja årsavgiften med 1 % från 
och med 1 januari 2020. Höjningen är baserad på en 
bedömning av föreningens ekonomi. En ekonomi som 
är fortsatt god sett till resultat och likviditet.

Lyckad kalligrafikurs
Söndagen den 24 november höll vår medlem Alix 
Behmer en kurs i kalligrafi. Kursen var jätterolig, 
berättade Alix, och den yngste deltagaren var Sofie, 
11 år. Alix undervisade och berättade om modern 
kalligrafi (även känd som ”hand lettering”). Deltagarna 
fick sedan själva prova på. Det blev en massa övningar 
med olika penndrag och olika tekniker för att lära sig 
att skriva med de speciella japanska kalligrafipennorna. 
Eftermiddagen avslutades med att alla fick ta med sig 
de julkort och etiketter som de gjort. Förhoppningsvis 
fick de även med sig lite inspiration till julpysslet.

Julmarknad i Lübeck
Drygt 50 medlemmar från Trumman och Pukan 
reste till Lübecks berömda julmarknad lördagen den 
30 november. Resan var en dagstur med en kortare 
paus i Burg strax sydost om Puttgarden och sedan 
framkomst till Lübeck sent på eftermiddagen. Vädret 
var strålande och resenärerna fick njuta av julstäm
ningen i staden. Såklart blev det även ett stopp vid 
Bordershop för att göra inköp inför jul och nyår.

Byteshylla
Vi kommer att på prov sätta upp en byteshylla i våra 
miljöhus. Där kan vi som medlemmar byta prylar med 
varandra. Kanske är du trött på dina koppar och vill 
hellre ha en bra bok i vintermörkret? Då är det bara att 
börja byta prylar med din granne.
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Relining av hus 43
I vecka 4 startar renoveringsarbetet av de stående stam
marna i hus 43. Boende i hus 43 kommer i god tid före 
starten att informeras om tidsplan och annan viktig 
information. Informationen kommer att lämnas vid 
tre tillfällen för respektive trappa. Informationsmötena 
kommer att hållas i festlokalen i hus 43.

Cykelrensning
Nästa års cykelrensning kommer att äga rum i början 
av februari. Som ni vet så blir våra cykelställ och cykel
rum i källaren snabbt överfulla (även med cyklar där 
ägaren inte längre bor kvar i föreningen). Vi kommer 
därför att märka upp samtliga cyklar och sedan upp
manar vi er att ta bort märkningen från er cykel, så 
att vi kan rensa bort de cyklar som fortfarande har 
kvar märkningen. De cyklar som tas om hand kom
mer att förvaras av föreningen under sex månader för 
att därefter fraktas bort. För att säkerställa att ingen i 
föreningen missar att ta bort märkningen kommer en 
förteckning på samtliga cyklar att upprättas med bild.

Andrahandsuthyrning
Att hyra ut i andrahand kräver tillstånd från styrelsen. 
Tillstånd kan till exempel beviljas vid:

•	Tillfälligt arbete på annan ort
•	Tillfälliga studier på annan ort
•	Provsambo (högst ett år).

Tillstånd beviljas för maximalt sex månader i taget. 
Därefter måste en ny ansökan göras för eventuell 
förlängning. Det råder ny lagstiftning från 2013. Det 
heter inte längre att man ska anföra särskilda krav, men 
ansökan till styrelsen ska likväl göras. Föreningen tar 
nu ut en avgift på 4 000 kr per år.
 Det är alltid du som ägare som är ansvarig gentemot 
föreningen, och du bör därför informera din hyresgäst 
om vårt regelverk. Om ingen av den/de som står som 
medlemmar i föreningen bor i lägenheten och den är 
utlånad/uthyrd anses det som en andrahandsuthyrning. 
Otillåten andrahandsuthyrning kan resultera i att före
ningen kan säga upp bostadsrättshavaren/havarna.

Container
Som vanligt kommer vi att ha en container 
stående vid gaveln på 41 C i vecka 3. Vi 
uppmanar er som har julgran att kasta den 
där och inte ställa den vare sig utanför eller 
inne i våra miljöhus.

God jul &
gott nytt år

önskar
Styrelsen & Vicevärden

Felanmälan
Vid felanmälan vänder du dig i första hand 
till vår vicevärd. Detta gäller alla former av 
felanmälningar.

Vardagar: kl. 08.00–16.00
Telefon: 040630 62 50
Via webben: under rubriken Felanmälan

Undantag
Vid brand, pågående brott eller annan påtaglig  
fara ringer du naturligtvis 112 direkt!

Fastighetsjour G4S
Får du problem under jourtid med till exempel 
vattenläckor, inbrottsskador, glasskador, hissfel, 
elfel, avsaknad av värme/varmvatten och liknande 
kan du ringa G4S. Då kommer de och avhjälper 
felet eller kallar på specialist om de inte själva kan 
åtgärda felet.

Vardagar: kl. 16.00–07.00
Helger: hela dygnet
Telefon: 010222 30 38


