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Ekonomi
Reliningen av bottenavloppen i samtliga fastigheter 
samt bytet av stam- och radiatorventiler är avslutade 
och vi klarade att finansiera båda projekten utan att ta 
upp nya lån.
 Räntan är ju fortsatt gynnsam och vi har precis kon-
verterat ett lån på ca 20 miljoner kr till låga räntesatser 
på långa löptider. Besparing per år blir ca 500.000 kr 
jämfört med tidigare, vilket gjort det möjligt att amor-
tera mer. Från utgången av 2015 kommer vi amortera 
en miljon kr per år.
 Styrelsen arbetar nu med budgeten för 2016. Inga 
större ”riv-, röj- eller byggprojekt” är inplanerade nästa 
år, men det finns en hel del annat på ”att-göra-listan”. Vi 
drar sen ut planeringshorisonten till 2024 och kommer 
att arbeta mycket med underhållsplanen, för värdering 
och kostnadsberäkning av insatser över åren.

Garantibesiktning efter renoveringen
Punkter att åtgärda har identifierats efter sommarens 
besiktningar. Entreprenören ByggCompagniet AB,  
som ju skulle åtgärdat dessa punkter på sin bekostnad 
inom ramen för entreprenaduppdraget, gick tyvärr i 
konkurs i samma veva. En försäkring var dock teck-
nad och kommer att täcka kostnaderna för att åtgärda. 
Dessa insatser kommer genomföras under nästa år.

Nya stadgar
Brf Trummans nya stadgar är nu på plats. 
Även om det mesta i sak är sig likt har de 
moderniserats för att vara relevanta och 
fungera i dagens verklighet. Ett exemp-
lar av stadgarna kommer att delas ut, 
  men de finns även på vår hemsida: 
  ”HSB normalstadgar 2011 version 4 
   för bostadsrättsföreningar”.

Vad är stadgar?
Bostadsrättsföreningarnas stadgar är ett komplement 
till lagen. I HSB, som är en medlemsorganisation, är 
det viktigt att medlemmarna kan känna sig trygga med 
att det finns väl genomarbetade och fungerande stad-
gar. HSBs bostadsrättsföreningar använder sig av HSBs 
normalstadgar. Brf Trumman har sedan i samråd med 
HSB anpassat dem för vår bostadsrättsförening. 

Årlig besiktning av våra fastigheter
Den 29 oktober utfördes den årliga stadgeenliga besikt-
ningen av våra fastigheter. Styrelsen och vicevärden 
Christian gjorde en översyn av samtliga fastigheter 
för att bilda oss en uppfattning om våra fastigheters 
skick. Resultatet visade att fastigheterna är i gott skick, 
men att det precis enligt underhållsplan finns en hel 
del uppfräschningsbehov i bland annat tvättstugor och 
andra utrymmen. Utomhusmiljön behöver också en del 
översyn, till exempel våra lekplatser och källartrappor.
 När det gäller målning av exempelvis tvättstugor och 
andra gemensamma utrymmen har vi dock bestämt 
att vänta med detta tills renoveringen av vertikalstam-
marna är klara. Det vore bortkastade pengar att göra 
större måleriarbeten nu, då de relativt snart behöver 
göras om.

  Glöggafton i Trumman
   Alla är hjärtligt välkomna till årets glöggafton
    måndagen den 7 december kl. 18.00. Som 
      vanligt även ett trevligt tillfälle att infor-
      mera sig med lite glögg och tilltugg. Vi
      ses nere i festlokalen i 43:ans källare.
      Varmt välkomna! 

Trumman
 Information för boende i brf Trumman

Nummer 4/2015
Trumman utkommer minst fyra gånger per år.

Vid eventuella frågor och synpunkter – kontakta styrelsen.
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är bra och att ventilationssystemen fungerar som det 
är tänkt. Information kommer att delas ut i god tid 
före inspektionen. Inom kort mer information på vår 
hemsida.

Andrahandsuthyrning
Vi vill informera om vad som gäller vid andrahands-
uthyrning och vad lagen säger kring uthyrning i andra 
hand. Hyr du ut ett rum, en soffa och själv bor kvar kan 
ingen säga något om det, men hyr du ut lägenheten är 
det att likställa med en andrahandsuthyrning och ansö-
kan ska inlämnas och godkännas av föreningen.
 Vi tar upp detta då hyresnämnden i Stockholm 
har slagit fast att lägenhetsuthyrning via till exempel 
Airbnb är att betrakta som hotellverksamhet och där-
med inte förenligt med vår ”verksamhet”. Du ska ha ett 
giltigt skäl för din ansökan om uthyrning och hotell-
verksamhet räknas inte in bland dem.
 Det är viktigt att du som medlem ansöker om 
tillstånd. Så fort någon annan än bostadsrättshavaren 
självständigt brukar lägenheten är det nämligen juri-
diskt sett en andrahandsuthyrning. Detta gäller oavsett 
om det är en närstående eller en främmande person 
som använder lägenheten och oavsett om man tar 
betalt eller lånar ut lägenheten gratis.

Ny avgift vid andrahandsuthyrning
I och med de nya stadgarna (§ 12) kommer föreningen 
framöver att ta ut en avgift på 4.000 kr per år (2.000 kr 
per halvår) vid andrahandsuthyrning.

Träff med nya medlemmar
Den 21 oktober var det informationsträff för nya med-
lemmar i vår festlokal. Cirka 15 nya medlemmar dök 
upp för en stunds information. Vi fick många frågor 
kring bland annat ekonomi, tomträttsavgälden, renove-
ringar och kötider för garage/cykelgarage.
 Det dök även upp klagomål på illaluktande källare, 
hissar som ibland inte fungerar och andra fel man 
upptäckt. Vi ber er därför att så snart som möjligt 
rapportera de fel ni ser genom vårt felanmälnings-
system Fixafelet.nu som ni hittar på vår hemsida 
under ”Felanmälan”. Det går också bra att använda de 
lappar som finns i trappuppgångarna och lämna till 
Fastighetskontoret. Eller genom att ringa eller besöka 
fastighetskontoret.
 Vi tackar er som var på vår informationsträff och 
hoppas ni ska trivas i Brf Trumman.

Gymmet invigt
Lördagen den 3 oktober invigdes det nyrenoverade 
gymmet i källaren i hus 45. Invigningen lockade cirka 
30 entusiastiska medlemmar som provade, frågade och 
fick instruktioner av vår för dagen inlånade eminenta 
gyminstruktör ”Bullen”. Gymmet är utrustat med pro-
fessionella maskiner, bland annat löpband, crosstrainer, 
motionscykel, roddmaskin och en styrkemaskin. För 
att få tillträde till gymmet ska en medlemsavgift på 400 
kr/år erläggas. Medlemsavgiften löses hos vicevärden.
 Kring årsskiftet kommer ett taggsystem installeras 
och ersätta de nycklar som används nu.

Avloppsrenovering etapp ett klar
Samtliga avlopp under våra fem hus är nu renoverade 
enligt metoden relining eller rörinfodring. Metoden 
innebär att man invändigt rensat rören och infodrat 
dem med nytt material, i stället för att byta ut hela 
rören.
 De synliga rören i våra källare kommer inom kort 
att förses med plåtar då det ska vara enkelt att komma 
åt rören igen inför renoveringen av vertikalstammarna, 
som beräknas starta under 2017. Att mura igen för att 
sedan bryta upp det igen om ett drygt år ansåg vi inte 
ekonomiskt försvarbart.

Obligatorisk ventilationskontroll
Under februari kommer vi att utföra obligatorisk venti-
lationskontroll (OVK) i samtliga lägenheter.
 Ventilationskanalerna kommer att kontrolleras och 
rensas. Syftet är också att visa att inomhusklimatet 

Cykelgarage
De flesta av våra låsbara cykelgarageplatser på mark-
plan är i dagsläget uthyrda, men hör av er till fastighets-
kontoret så kan de återkomma när det finns en ledig 
plats. Under året har vi även utökat antalet cykelställ 
vid några av våra husgavlar.
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Värmeinformation
Vintern är i antågande och här 
kommer därför lite mer information 
om vårt värmesystem, då vi får in en 
del frågor. Ytterligare information 
med fler frågor och svar finns på 
hemsidan.
 Termostaterna i våra nya radiator-
ventiler har levererats fabriksinställda 
för att ge max 21 grader*. Året om, 
dag som natt, kommer de att arbeta 
för att rummet ska hålla 21 grader.
 En lägre temperatur kan uppnås 
genom att vrida ner till exempelvis 
läge 2. Värmer man rummet lite extra 
med ett elektriskt element slår man 
tillfälligt ut termo statfunktionen och ventilerna stänger 
flödet till elementen. Man bekostar då värmen själv via 
elräkningen.

*) Temperatur i detta sammanhang är den uppmätta 
värmen en meter upp från golvet och en meter in i rum-
met. Temperaturer uppmätta från ytterväggar eller vid 
fönster är såklart missvisande.

Varför är elementet kallt ibland?
Termostatens jakt efter 21 grader gör att även radia-
torns temperatur varierar och kan till och med kännas 
kallt. Det är helt normalt om rummet har rätt tempera-
tur och föranleder ingen felanmälan. När temperaturen 
i rummet sjunker under 21 grader, öppnas termostaten 
igen.
 Termostaten spar även energi till viss del. Värms 
rummet upp av många människor eller elektrisk utrust-
ning (så kallade internlaster) stryper termostaten flödet 
till radiatorn. Gratisvärme.

Kallt i lägenheten
Om man upplever att det är kallt i lägenheten Mät då 
temperaturen enligt ovan innan ni felanmäler – en 
meter in och en meter upp. Det bör heller inte vara 
strax efter en vädring med öppet fönster då det tar ter-
mostaterna en stund att bygga upp rätt värmekomfort.

• Tänk vid möblering på att inte ställa stora höga 
soffor eller hyllor omedelbart framför ett ele-
ment. Termostaten förhindras då från att känna 
av rummets temperatur och leder inte fram den 
värme du ska ha.

• Tjocka gardiner som hänger framför termostaten 
ger samma negativa effekt.

• Elementskydd framför termostaten kan skapa 
samma problem.

Jag vill ha kallt i sovrummet på natten
Då rekommenderas att du stänger ner elementet någon 
timme innan man ska gå och lägga sig och vädra helt 
kort innan man släcker.
 Om du helt stänger av termostaten, skapas en ned-
kylningseffekt i hela lägenheten, som även påverkar 
temperaturen i övriga lägenheten och medlemmar 
runtomkring.

När sätter Trumman på värmen i husen?
Det är inte längre som förr när man skruvade på vär-
mepannorna ett visst datum i september. I dag sker det 
med automatik via ett system med utegivare, som talar 
om hur mycket varmare vatten som ska ledas fram. När 
det blåser mycket och temperaturen snabbt sjunker 
tar det systemet upp till ett dygn att komma upp i full 
effekt. Då kan man behöva ta till en kofta.

Lufta elementen i lägenheten
Behöver man lufta elementen i lägenheten? Endast när 
det är nödvändigt. Till exempel när man har utfört 
rörarbete på fastighetens värmesystem kan det föra 
med sig luft till lägenheterna. Luften hamnar då oftast 
i elementen i lägenheterna längst upp i husen. Det kan 
då uppstå ett bubblande oljud i elementen.

Badrumsrenovering
Vi vill än en gång informera om vad som gäller vid 
badrumsrenovering. Det är tillåtet att renovera bad-
rummet inför kommande stambyte (relining), men om 
golvbrunnen ska bytas så utför föreningen detta. När 
ert badrum är klart så ska vicevärden kontaktas för en 
obligatorisk syn för att kontrollera att arbetet är fack-
mässigt utfört. Detta enligt våra gemensamma regler 
som går att finna på vår hemsida under fliken ”Så här 
vill vi ha det”.

Rättelse: I förra numret användes ordet besiktning, vilket 
inte stämmer. Föreningen och vicevärden genomför en 
obligatorisk syn, inget annat. Vid behov av en besiktning 
ska man kontakta en certifierad besiktningsman.

Trädgårdar och utemiljö
Vi hade räknat med att komma ett steg längre i sköt-
seln av våra trädgårdar i år, men så kom garantibesikt-
ningen (fem år efter avslutad tak- och fasadrenovering) 
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under vår och sommar. Några av våra klagomål var 
trädgårdsrelaterade som vi krävde att entreprenören 
skulle åtgärda. Ett exempel är halvplattorna mellan 
fasader och rabatter framför huset samt jordbrist i 
rabatterna. Vi kunde inte själva avhjälpa felen för att 
komma vidare med våra planteringsplaner, när vi för-
väntade oss att någon annan faktiskt ska betala.
 I stället har vi använt tiden till att ta in en kort rap-
port inför budgetdiskussionerna om ett samlat förslag 
för trädgårdar, grönytorna mot Köpenhamnsvägen, 
uteplatser och inte minst våra lekplatser.
 Vi är helt på det klara med att här finns mycket att 
sätta tänderna i och rätta till. Vi vill minska den årliga 
stora arbetsinsats som krävs med bibehållna buskpar-
tier, samtidigt vill vi göra trädgårdarna vackrare under 
större delen av året, uteplatserna måste uppgraderas så 
medlemmarna använder dem mer och lekplatsernas 
utformning förändras. Vi har generösa ytor till vårt 
förfogande! Till sist vill vi ha god valuta för pengarna. 
Det blir sannolikt ett projekt över ett par års tid.
Men lite nya lökar har i alla fall planterats i år, mycket 
smålökar av olika slag som villigt kommer tillbaka år 
efter år. Fast kejsarkronorna utanför 41:an är inte så 
små precis.

Esthers hundtrim
Vi välkomnar vår nya 
butiksinnehavare Esther 
som driver företaget 
Esthers hundtrim. Esther 
har hundtrim, hundshop med naturliga schampon och 
andra artiklar. Brf Trummans medlemmar får 10 % 
rabatt på allt. Välkomna!

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

Nybyggnation
Ett nytt förslag till detaljplan för Basunen 3 (vårdboen-
det som ligger norr om 49:an vid Erikslust) har pre-
senterats. Efter samrådet där även Brf Trumman hade 
synpunkter har den högsta byggnadshöjden sänkts till 
13,5 meter. Stadsbyggnadskontoret gör vidare bedöm-
ningen att nybyggnationen inte kommer inverka på 
kulturmiljön.

Kejsarkronor. Foto: Hans Braxmeier/Pixabay.com

Glöm inte glöggaftonen!
Välkomna till årets glöggafton! 
Måndag 7 december kl. 18.00. 
Information, glögg och tilltugg 
i festlokalen i 43:ans källare.

God Jul!


