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NUMMER 4 2014 
 

Trumman utkommer minst fyra gånger per år. Vid eventuella frågor och synpunkter – kontakta styrelsen. 

 
Relining av avloppsstammarna 
Avloppsprojektet i våra fastigheter 
fortskrider, men på grund av 
översvämningarna som drabbade våra 
källare är det något efter tidsschemat.  
Arbetet i 49:an är planerat att avslutas i 
tid innan julhelgen och i början på nästa 
år fortsätter avloppsreliningen i 41:an. Vi 
beräknar att projektet kommer att dras 
med några veckors försening som bör 
kunna arbetas in under första kvartalet 
nästa år. 

 
Vi vill passa på att tacka alla 
medlemmar som har hjälpt 
hantverkarna komma in i 
låsta källarförråd och andra 
utrymmen, det har fungerat 
exemplariskt. 

 
Förbättring av värmesystemet 
Vi slutför renoveringen av 
värmesystemet genom att låta 
Rörmontören Syd byta ut 300 st 
stamregleringsventiler (avstängnings-
kranar) i källaren samt ca 2200 st 
termostater och luftnipplar på 
radiatorerna i lägenheter och lokaler. 
Arbetet började på Köpenhamnsvägen 
41 och 43, som är färdigställda. Arbetet 
pågår i 45:an och kan på grund av den 
snabbt sjunkande nattemperaturen 
medföra att innetemperaturen sjunker. 
Arbetet i 45:an beräknas vara klart i 
vecka 42. Övriga fastigheter utförs med 
start under våren 2015.  
 
Entreprenaden genomförs för att värmen 
i fastigheten skall bli lättare att injustera 
och alla ska få ett jämnare 

inomhusklimat. När vi är färdiga med 
intrimningen kommer vi nå ökad 
energieffektivitet och samtliga lägenheter 
ska ha den av brf Trumman önskade 
temperaturen på 21 grader. 
 
Flera medlemmar har hört av sig i den 
här frågan och är oroliga för 
temperaturen i lägenheten. Så här på 
höstkanten är den svåraste tiden för 
moderna värmesystem. Dagarna är 
relativt varma för att sjunka kraftigt på 
natten. Fjärrvärmen hinner inte 
kompensera mellan varven. När den 
riktiga kylan kommer har tekniken det 
mycket lättare med ett konstant flöde. 
 
Varför har vi det då inte ännu varmare?  
Värme är dyrt och uppvärmningen är vår 
förenings enskilt största utgift, 3,5 
miljoner kr per år i fjol och då var 
2012/2013 en mild vinter. Temperaturer 
över föreningens målsättning på 21 
grader är dessutom de allra dyraste.  
Istället har denna och tidigare styrelser 
satsat på ett effektivare värmesystem 
som efter injustering ger varje lägenhet 
samma temperatur, utan onödigt spill på 
vägen. 
 
Under vintern kommer vi följa upp hur 
systemet presterar. Upplever ni kyla, 
rapportera in det, så att vi får en chans 
att utreda det. Sedan finns det faktorer vi 
kan påverka själva.  
 
Att tänka på: 
För att värmen ska ha en chans att 
fördela sig i lägenheten är det viktigt att 
elementen får svängrum. En soffa 
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framför, tunga gardiner eller ett 
elementsskåp decimerar kraftigt 
elementens effekt och är enligt Rör-
montören Syd ett vanligt problem de ser. 
Under höst- och vintermånaderna som vi 
har framför oss är det också viktigt att 
tänka på hur även kort utvädring 
påverkar rumstemperaturen. Det kan ta 
lång tid för elementen att jobba ikapp 
temperaturtappet.  
 
Följder av skyfallet 
Utrivning och sanering 
pågår fortfarande i 
våra källare och vi har 
en bra och 
fungerande dialog 
med vårt försäkringsbolag Folksam. 
Försäkringen täcker alla utrivnings-
kostnader samt kostnader för tork och 
återställning till ytskikt. Föreningen 
kommer dock ekonomiskt att drabbas av 
så kallat åldersavdrag för återställningen 
till ursprungligt skick. Torkning pågår i 
flera utrymmen och fler torknings-
maskiner placeras ut efterhand. Vår 
förhoppning är att vi till årsskiftet ska 
börja få skadade lokaler färdigställda.  
 
Vi tittar nu även på hur vi kan minimera 
skador framöver vid liknande händelser. 
En hel del uppslag diskuteras och vi har 
god teknisk sakkunskap att tillgå. Det 
kommer att påverka arbetet med budget 
och framförallt uppdatering av 
underhållsplanering. 
 
Besiktning av fastigheter 
Brf Trummans årliga stadgeenliga 
besiktning hölls den 1 oktober. 
Besiktningen genomförs varje år av 
styrelsen och 
vicevärden som en 
kontrollstation i det alltid 
pågående underhållet 
av fastigheterna. En del 
åtgärder bedömdes 
kunna skjutas framåt, 
medan andra eventuellt 
får tidigareläggas. Klart är att våra 
fastigheter är i gott skick.   

Trädgårdarna 
Skötseln av utemiljön, våra innergårdar, 
har inte nått de nivåer som vi önskat och 
vi i styrelsen tar med oss lärdomarna 
inför nästa säsong. Närmast väntar en 
rejäl beskärning av merparten busk-
partier under de kommande veckorna, 
lite beroende på hur vintervädret spelar 
in. Det handlar om att komma till ett 
normalläge och sedan hålla det med 
årliga punktinsatser.  
 
För ökad trevnad håller vi på att snygga 
till och kompletteringsplantera rabatt-
partierna framför husen och planterar en 
hel del nya lökar. Planteringar av buskar, 
perenner och lökar vid entrérabatterna är 
klara i 45:an och 49:an. I tur följer sedan 
47:an och innan det blir klart i hus 41 
och 43 krävs lite förarbete.  
 
Trädgårdsfixardag 
Efter förslag från en medlem kommer vi 
nästa år att utlysa en trädgårdsfixardag 
på vårkanten och en på hösten för 
frivilliga krafter som gillar 
att påta i jorden.  Tittar 
man runt i grannskapet 
har vi smått unika 
innergårdar mellan 
husen som med 
gemensamma krafter 
kan lyftas ännu några 
snäpp.  
 
Alla intresserade är välkomna och 
föreningen bjuder på förtäring.  
 

 
Nu kan vi ännu enklare ta till vara 
kläderna vi inte längre vill ha eller 
hopplöst har vuxit ifrån. Rena kläder och 
textilier kan nu lämnas direkt i miljö-
husen – ett särskilt uppmärkt kärl finns i 
varje miljöhus. Uttjänta kläder sorteras 
däremot precis som tidigare som 
grovavfall.  
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Myrorna är en butikskedja för second 
hand-varor vars vinst går till Frälsnings-
arméns sociala verksamhet. 
 
Intensiv höst 
En intensiv höst väntar för styrelsen. 
Förutom styrelsesammanträden, 
byggmöten för avloppsrelining- och 
värmeventilprojektet är följande på gång: 

 nätverksträff på temat sänkta 
driftskostnader med nyckeltal för 
värme, el och vatten. 

 Bostadsrättsmässan på 
Malmömässan 10-11 oktober 
med många intressanta 
seminarier för ökad kunskap och 
inspiration, träffa leverantörer, 
andra föreningar och få juridisk 
rådgivning och uppdatering om 
lagar och regler. 

 ekonomisk utbildning för 
styrelsen av Trummans HSB-
ekonom Susanne Larsson med 
fokus på löpande ekonomisk 
uppföljning samt 
budgetprocessen. 

 budgetarbete och uppdatering av 
brf Trummans underhållsplan. 

 samt det normala kursutbudet där 
vi väljer kurs efter 
ansvarsområde, behov och 
intresse. 

 
Renoveringspolicyn 
En aktuell policy kring renoveringar och 
grannsämja finns nu på hemsidan. Vi 
kommer också att vid inflyttning och 
lägenhetssyn informera om den 
renoveringspolicy som gäller. 
Informationen kommer också att ges vid 
välkomstträffarna med nya medlemmar. 
 
Trummans hemsida 
Kring årsskiftet kommer 
vår hemsida att få ett nytt 
och mer användarvänligt 
utseende. Gå gärna in lite 
då och då och titta, då vi 
uppdaterar sidan 
regelbundet: www.brftrumman.se  
 

Saknar ni information om något som 
borde finnas där? Hör då gärna av er till 
vår vicevärd Christian, 
vicevard@brftrumman.se 
 
Bosse slutar hos oss 
Som vi tidigare i höst skrivit på vår 
hemsida så har Bosse valt att avsluta sin 
anställning hos oss. Hans sviktande 
hälsa den senaste tiden har gjort det 
omöjligt för honom att arbeta. Vi är 
såklart ledsna för detta och hoppas att 
han tillfrisknar snart och kommer att må 
bättre. Vi tackar honom så mycket för 
den tid han varit hos oss och hjälpt till på 
gårdarna och i våra miljöhus. 
 
Julpynt 
De traditionella julgranarna på våra 
innergårdar är fina men också dyra, cirka 
40 000 kr per år inklusive frakt. 
En hög kostnad som 
styrelsen inte anser är 
försvarbar.  
 
I jul kommer istället 
våra gårdars träd prydas 
av vackra ljusslingor från 
topp till tå. Då 41:an inte har 
några träd så kommer vi att titta på 
andra alternativ där. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Styrelsen 


