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Trumman utkommer minst fyra gånger per år. Vid eventuella frågor och synpunkter hänvisas till styrelsen 

 
Föreningsstämman 
Föreningsstämman hölls den 29 april 
och 71 medlemmar närvarade. 
Stämmoprotokollet finns tillgängligt på 
hemsidan, men det går också bra att 
kontakta Christian för en kopia. 
 
Relining av bottenavloppsstammar 
Förberedelsearbetet inför den första 
etappen fortsätter och ett planerings-
möte hölls nyligen med entreprenören. 
Arbetet med bottenavloppsstammar 
kommer påbörjas i hus 49 under vecka 
34 och preliminärt kommer hus 47 att 
påbörjas i vecka 38.  
 
Vi vill återigen understryka att denna 
etapp gäller bottenavloppen i källarplan 
vilket gör att störningarna kommer bli 
mycket begränsade för oss som bor 
här. Under som mest en vecka per hus 
kommer dock spolning nattetid i 
lägenheterna att helt begränsas. I 
övrigt kommer vi kunna använda kök 
och badrum precis som vanligt. Vi har 
fokus på att göra renoveringen så 
smidig som möjligt och mer detaljerad 
information kommer i god tid innan 
projektstart. 
 
Värmesystemet 
Som det har informerats om tidigare 
arbetar styrelsen vidare med en 
effektivisering av värmesystemet till 
nästa vinter. För tillfället sammanställs 
anbud gällande ventilbyte. Parallellt 
tittar styrelsen även på ventilations-
systemet och möjligheter till 

värmeåtervinning. Allt måste dock 
vägas mot förväntad besparing. 
 
Festlokalen 
Uppfräschningen 
av föreningens 
festlokal i hus 43 
är nu klar och det 
blev ett rejält lyft. 
Titta gärna in på 
vår hemsida för 
att se resultatet.  
 
Måndagen den 23 juni mellan kl 16:00 
och 18:00 bjuds det på invigningsfika. 
Kom gärna förbi på en kopp! 
 
Sommarjobbare 
Sommaren är äntligen 
här och i år kommer 
föreningen att få hjälp 
av sommarjobbare 
under semester-
veckorna. De kommer 
vara till stor hjälp på 
våra innergårdar. 
 
Grillar och utemöbler 
Våra cylindergrillar kommer att få nya 
grillgaller lagom till högsäsongen och 
på en del av våra gårdar kommer vi att 
komplettera med nya utemöbler. Till 
nästa sommar är ambitionen att hitta 
ett förnyat grillkoncept så fler kan grilla 
samtidigt. 
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Anslagstavlor i entréplanet 
Som säkert har noterats 
har vi fått nya 
anslagstavlor i entréerna. 
Aktuell information 
kommer att finnas där, 
men tanken är att också 
använda dem för 
trappinformation.  
 
Är det en renovering i antågande eller 
en större fest på lördag? Informera 
gärna grannarna vid behov. Ett 
felanmälningsformulär finns också där. 
 
Byggplaner i området 
Vårdboendet som ligger norr om hus 
49 och Lekgången planeras att byggas 
ut. Bakom de befintliga fastigheterna, 
sett från oss, finns idag en nätstation 
som föreslås rivas och flyttas för att ge 
plats åt en nybyggnation. Antalet 
lägenheter skulle då utökas från ca 45 
till ca 90 st. 
 
En ändring av detaljplanen är därför 
ute på samråd och närmare 
information finns på 
statsbyggnadskontoret under 
fastigheten Basunen 3. En kopia finns 
även hos Christian. 
 
Glad sommar! 
Till sist vill vi i styrelsen önska er alla 
en riktigt härlig och fin sommar. 


