
 
 

 
 
 

 
INFORMATION FÖR BOENDE I BRF TRUMMAN 

 
NUMMER 3 2014 

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

 
Översvämning 
Skyfallet över Malmö drabbade 
föreningen hårt med stora materiella 
skador i källarplan. 
Kommunens dagvattensystem klarade 
inte av mängden regn som föll och 
vattnet sökte då alla andra vägar. 
Hus 41 klarade sig lindrigt, men i 
stigande ordning mot hus 49 blev 
skadan värre. 
Hissrum, undercentraler och 
förrådsutrymmen vattenfylldes med så 
mycket som 1,5 meter. 
Av föreningens gemensamma lokaler 
vattenskadades fastighetskontoret, 
fritidslokalen och gymmet. 
Nu väntar ett omfattande arbete för att 
sanera och reparera. En container är 
beställd där vi kan slänga det som blivit 
skadat. 
Längre fram kommer styrelsen att arbeta 
med uppföljning och se vad vi kan 
förbättra om något liknande händer igen.   
Ett stort tack till dem som jobbade hårt 
på söndagsmorgonen med att få ut 
vattnet i bland annat 41:an och 43:an. 
 
Hemsidan 
Under www.brftrumman.se kommer den 
senaste informationen om efterarbetet. 
Viktig information kommer även på 
anslagstavlorna i entréerna. 
 
Temporärt fastighetskontor 
På grund av vattenskadan är 
fastighetskontoret temporärt flyttat till 
lokalen 1099, bredvid spelbutiken mot 
Erikslust.  
Besökstid är för tillfället vardagar kl 9-10.  
 

Förbättring av värmesystemet 
I fjol fick vi nya värmeväxlare och som 
informerats om tidigare kommer 
föreningen under hösten lägga den sista 
pusselbiten i värmesystemet med nya 
ventiler. Rörmontören Syd har redan 
påbörjat arbetet i källarplanen, men snart 
kommer även bytet av radiatorventiler, 
de som sitter på våra element, att 
påbörjas. Om och hur översvämningarna 
påverkar projektet återstår dock att se. 
Mer information kommer efter hand.  
 
Obs: Det är viktigt att Rörmontören Syd 
får tillgång till elementen när det är dags, 
annars stoppas arbetet upp. Extrabesök 
är kostsamma och utan denna 
modernisering kommer vi få svårt att få 
ut värmen snabbt och jämnt fördelat till 
samtliga lägenheter.  
Är ni inte hemma, kontakta en granne 
eller vår vicevärd Christian Gräntz. Bytet 
beräknas vara klart i mitten på oktober. 
 
Relining av avloppsstammarna 
Det är även dags för renoveringen av 
våra bottenavlopp som vi har informerat 
om tidigare. Arbetet har påbörjats i hus 
49 och kommer pågå etappvis under 
hela hösten och våren. Hur 
översvämningarna påverkar projektet är 
oklart. Entreprenören är Puls och de 
kommer med ytterligare information 
under arbetets gång.  
Då arbetet berör avloppen i källarplan 
blir störningsmomenten få, men t ex 
kommer spolning av vatten i vask och 
toalett begränsas vid vissa moment. Mer 
information kommer. Karl Kungberg från 
Puls kommer även finnas tillgänglig för 
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frågor på fastighetskontoret, tisdag och 
torsdag 10:30-11:00 samt på telefon 
0706-701314. 
 
Våra brandlarm 
Under sommaren uppstod ett falsklarm i 
trapphusen i hus 47. Vad som orsakade 
det är inte känt, men byggdamm, matos 
eller rökning kan missuppfattas av 
detektorerna.  
En fråga som uppstod var varför 
Räddningstjänsten inte kom och vi vill 
därför informera om att någon sådan 
automatik inte finns i systemet.  
Vid brand, ring 112.  
Däremot är brandvarnarna på 
vindsplanet seriekopplade, det vill säga 
går en igång i A-trappen så tjuter det 
även i C-trappen. Värt att veta är också 
att brf Trumman bedriver ett systematiskt 
brandskyddsarbete med regelbundna 
kontroller och uppföljningar. 
 
Busstursrevansch 
Våra grannar i Brf Pukan har meddelat 
att de planerar en revansch på den av 
stormen Sven inställda bussresan till 
Tyskland i fjol. Lördag morgon den 6 
december går turen och precis som sist 
är medlemmar i brf Trumman också 
inbjudna till självkostnadspris. Mer 
information kommer inom kort. 
 
Stadgeenlig besiktning 
Genomförs under september-oktober, i 
fas med uppdatering underhållsplan och 
budgetarbete. Vi har bett vår ekonom på 
HSB hålla en skräddarsydd 
ekonomiutbildning för styrelsen på 
hemmaplan, med tyngdpunkt på 
ekonomiuppföljning och budgetarbete. 
 
Regelverk för renoveringar i 
lägenheter 
Efter flera oaktsamma 
renoveringsprojekt har föreningens 
regelverk för renoveringar i lägenheter 
uppdaterats och kommer inom kort på 
hemsidan. I samband med den 
lägenhetssyn som utförs tillsammans 
med in- och utflyttande medlemmar 

lämnar vi över regelverket och 
informerar kort.  
Hänsyn och sunt förnuft gäller, och ni 
som renoverar, fundera på om du själv 
har en ”tung” renovering i din närhet, hur 
hade du velat att det skulle fungera?   
 
Bemanning 
Under årets sista 4 månader kommer vi 
att köpa in en fastighetsskötarresurs två 
dagar i veckan.  Alla skötsel- och 
underhållsintervaller  såväl inne som ute 
kommer att ses över och dokumenteras. 
Då vet vi också vilken ”kostym” vi skall 
ha från och med 2015. 
 
Övernattningslägenhet 
Har vi hittat! Den ligger i anslutning till 
gymmet med WC intill och dusch-
möjligheter finns i bastun. Alltså kan det 
fixas till utan större kostnader.  
Det är dock mycket på gång för 
närvarande och vi återkommer till detta 
under våren. 
 
Fritidslokalen 
På grund av vattenskador går det inte att 
hyra fritidslokalen för närvarande. Mer 
information om när det är återställt 
kommer på hemsidan. Vid frågor, 
kontakta fastighetskontoret. 
 
Fritidsverksamhet i Trumman 
Vi har träffat Studiefrämjandet för tips 
och idéer om olika cirkel- och 
föreläsningsaktiviteter som vi hoppas 
kunna erbjuda under hösten. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Styrelsen 


