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Trumman
 Information för boende i brf Trumman

Nummer 5/2016
Trumman utkommer minst fyra gånger per år.

Vid eventuella frågor och synpunkter – kontakta styrelsen.

Extrastämma på Tuppen
I slutet av november hade föreningen som annonserat 
extrastämma. 70 medlemmar (cirka 14 % av oss) när-
varade när vi hade premiär på mötesplats Tuppen. En 
trevlig lokal, men inte särskilt stor. Vi tittar på hur vi 
ska göra i april, då vi förhoppningsvis blir ännu fler.

Förskola på innergården?
     En av punkterna på extrastämman var  
      medlemmarnas samlade inställning  
       till en eventuell förskola i SEB:s  
       tidigare lokaler och därmed även i  
       stor utsträckning på innergården  
       mellan hus 47 och 49. Intressentens  
       planer presenterades och synpunk- 
           terna från medlemmarna var  
           många. Vid en votering  
           röstade sedan en knapp  
           majoritet för en eventuell  
           förskoleverksamhet.
            Vi i styrelsen vill under- 
           stryka att beslutet ska ses som 
ett principbeslut och att vi därmed inte utan vidare 
ingår något avtal. Vi strävar efter att vara lyhörda, i syn-
nerhet till medlemmar som bor närmst och påverkas 
mest. Samtidigt måste vi ha i åtanke att föreningen går 
miste om intäkter varje månad när dessa större loka-
ler står tomma. När vi inte kan parera det med andra 
besparingar måste vi i förlängningen se över övriga 
avgiftsnivåer. Vi i styrelsen har letat med ljus och lykta 
efter intressenter sedan SEB flyttade den 1 mars i år, där 
den aktuella förskoleintressenten har varit den enda 
riktigt seriösa så här långt.
 De synpunkter som togs upp på Tuppen 
tar vi nu med oss, tillsammans med våra 
övriga krav och funderingar i fortsatta 
samtal med intressenter.

Klart för ändring av andelstal
En annan fråga på extrastämman var ändringar i våra 
andelstal för att korrigera en orättvis avgift/kvm-dif-
ferens som uppkommit i några av våra affärslokaler. 
Stämman röstade med 2/3-majoritet för förslaget. I 
informationen har vi sagt att det innebär en avgift-
sökning på cirka 18 kronor. Det kan alltså i slutändan 
bli lite mindre och lite mer, beroende på storleken på 
lägenheten.
 Det kommer dock dröja några månader innan HSB 
är klara med de nya andelstalen och förändringen syns 
på avin.

Tandläkarmottagning flyttar in
Vi har även lovande lokalnyheter. Extrastämman beslu-
tade enligt styrelsens förslag att lokalerna 321 och 322, 
f.d. Bjerkborn upphör, för att sedan kunna upplåtas 
igen i en friare form – en brf-teknikalitet. Det innebär 
att föreningen kan upplåta markplanet till en tand-
läkare som har visat stort intresse för lokalen. Styrelsen 
går nu vidare med avtalsskrivning och går allt som 
planerat kommer färdigställandet av lokalen slutföras i 
januari.

Miljömärkt el
I samband med införandet av gemensam el genomförde 
styrelsen en upphandling av våra ca 1,1 miljon kWh/år. 
Styrelsen valde ur den Eons miljömärkta el för 1:30 kr/
kWh, inklusive avläsning och HSB-administration.
 Det är viktigt att uppmärksamma att HSB aviserar 
kvartalsvis i förväg vilket innebär att elförbrukningen 
kommer att släpa efter några månader. Har du autogiro 

så debiteras elkostnaden automatiskt och 
förbrukad el redovisas på separat rad på 
månadsavin. Aktuell elförbrukning kom-
mer att redovisas på månadsavin och det 
kommer att framgå förbrukning pris per 
kWh samt vilken period det avser.
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Hemförsäkring
Trumman har tillsammans med merparten av HSB-
föreningar tecknat ett nytt försäkringsavtal med 
Länsförsäkringar, efter långa förhandlingar. Tidigare 
hade vi Folksam. I denna försäkring ingår liksom 
tidigare det så kallade bostadsrättstillägget. Tänk på att 
ange det när ni upphandlar er egen lösöresförsäkring. 
Vi vill även informera om att det blir förmånligt att 
teckna sin hemförsäkring hos Länsförsäkring, eftersom 
man i fall av skada slipper självrisken för skador på 
lösöre under förutsättning att bostadsrättstilläggsför-
säkringen utnyttjas vid samma tillfälle. HSB har utlovat 
information längre fram.
 Telefonnummer till Länsförsäkringar för att teckna 
HSB Malmös hemförsäkring är 040-633 80 90.

Esthers hundtrim
Esthers hundtrim kommer att stänga och lämna fören-
ingen i januari. Vi tackar Esther för den tid hon bedri-
vit sin verksamhet hos oss.

När jultomten varit här
OVK är genomförd i alla hus, så det ska inte bli några 
logistiska problem den 24:e. Men redan den 25:e, som 
är en röd dag, brukar vi få problem med överfulla kärl 
i miljöhusen. Det som inte får plats i kärlen kan inte 
läggas bredvid. Därför ber vi alla att i så 
fall hålla på kartonger och emballage 
till kärlen töms igen i mellandagarna. 
Det finns även en kommunal åter-
vinning på parkeringen mellan 41:an 
och Major Nilssons gata som 
vi kan använda.

Papperskorgar
En uppmaning från vicevärden 
att inte slänga matavfall i våra 
papperskorgar. Vi får då objudna 
gäster som fiskmåsar och råttor vilket vi  
inte önskar. Så var snälla och respektera detta.

Från fastighetskontoret och styrelsen vill vi önska  
alla i brf Trumman

 Inom kort kommer mer information 
om hur vi når CeWes ”Mina sidor” där 
man kan följa sin förbrukning mer i detalj.

Bankomat
Bankomaten är tillbaka på Köpenhamnsvägen 49, 
vilket vi är mycket glada för. Tyvärr har Bankomat AB 
för tillfället en driftstörning som medfört att de blivit 
tvungna att stänga av bankomaten. De arbetar på att 
lösa problemet och vi har i nuläget ingen information 
om när de kommer att kunna öppna den igen.

Inbrottsförstärkning
Våra källare har utsatts för upprepade inbrottsförsök 
under en tid och obehöriga har i vissa fall kommit in. 
Samtliga källardörrar på gavlarna kommer inom kort 
att förses med nya brytskydd samt förstärkta cylinder-
ringar. Se alltid till att dörrar går igen efter dig!

Butiks- och garageventilation
Ventilationssystemet i butikslokalerna kommer bytas 
ut etappvis under våren. Anpassning sker så att varje 
lokal till skillnad från idag blir sin egen brandcell. Ni 
kommer kanske ihåg att det vid en butiksbrand för ett 
par år sedan spreds rök till intilliggande lokaler genom 
ventilationsrören. Den nuvarande anläggningen upp-
fyller inte dagens brandsäkerhetskrav.
 Under våren installeras även ny ventilation i garaget. 
Befintlig anläggning håller inte måttet och vi kommer 
att få energieffektivare fläktar med en smartare styrning 
som styrs av CO2-nivåer.

God Jul och Gott Nytt År
Brf Trumman
Köpenhamnsvägen 47
217 71 Malmö

Telefon: 040-26 07 86
vicevard@brftrumman.se
www.brftrumman.se
Felanmälan: fixafelet.nu
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