
 

 

 
 

 

 

INFORMATION FÖR BOENDE I BRF TRUMMAN 

 

NUMMER 1 2014 
 

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

 
Ekonomi 
Avgiftsjusteringen per 1 april 2014 blir 
3 %, vilket är något lägre än tidigare 
prognoser. Avloppsrenoveringen är det 
stora projektet vi har framför oss och 
kommer sannolikt påbörjas under 
hösten. Styrelsen arbetar systematiskt 
med genomgång av avtal, kostnader 
och insatser för löpande och 
systematiskt underhåll och därmed 
förstås underhållsplanen. Vi bjuder 
också in företag för att utvärdera 
eventuella avtal med, klargöra och 
ställa frågor till, som t ex framöver i år 
med Hisselektra, Ekströms Måleri och 
ComHem.Vi skall betala rätt pris för 
rätt tjänst eller insats.   
 
Styrelsen har genomfört en 
stadgeenlig besiktning av 
fastigheterna, från källare till vind. Vi 
tittade där på hur olika insatser i 
omfång och tid ligger i 
underhållsplanen. Utifrån föreningens 
behov och med hänsyn till redan 
beslutade projekt (främst avloppen), 
gäller det att rangordna olika insatser 
och uppdatera underhållsplanen.  
Vi ska mäkta med det ekonomiskt och 
samtidigt undvika att skjuta för mycket 
framför oss. Parallellt måste vi också 
ha en plan för amortering av våra lån.  
Med det som bakgrund faller det till 
exempel sig naturligt att ta tag i 
värmesystemet, se mer nedan.  
Vidare finns det andra driftskostnader 
att se över, på städsidan tycker vi att vi 
nu får ett bättre resultat till lägre pris, 

men vi har anledning att även se över 
kostnaden för t ex bredband, där det 
idag finns andra lösningar till lägre 
kostnad och bättre erbjudande till 
medlemmarna. Genom att vända på 
alla stenar, kan de medel som frigörs 
användas till att klara en del 
investeringar utan att låna, eller vid 
lämpligt tillfälle göra en 
engångsamortering.   
 
Ja, så här jobbar vi med ekonomin och 
förvaltningen och vi ser fram emot god 
uppslutning vid stämman senare i år 
som ger oss möjlighet svara på frågor 
och diskutera föreningens ekonomi 
med er. 
 
Värmeväxlarna & värmefördelning i 
lägenheter 
Renovering i form av byte av värme-
växlare har som alla vet gjorts, nu 
gäller intrimning vars första fas var 
genomgång av alla lägenheter per 
stam och trappa i systematisk ordning.  
15 % av medlemmarna var inte 
hemma, eller hade inte lämnat sin 
nyckel till grannen eller fastighets-
skötaren. Det innebär att värme-
komforten för grannarna ovanför 
påverkas negativt. 
 
När vi är inne på det ämnet bör 
nämnas att elementskydd och möbler 
placerade framför radiatorer sänker 
temperaturen i lägenheten. Samtidigt 
vill vi naturligtvis understryka att när vi 
ber er släppa in våra entreprenörer är 
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det nödvändigt att de får tillgång till alla 
lägenheter. Se det som ett lagarbete, 
det kostar dig själv och alla andra 
pengar att inte medverka. Särskilt 
viktigt en gång som denna när ett helt 
”trappsystem” skulle trimmas. 
 
Många klagomål har på senaste tid 
framförts som ”det är för kallt – jag 
fryser”. Innan vi berättar vad vi arbetar 
med, vill vi klargöra vad som gäller och 
rekommenderas: 
 
Socialstyrelsens rekommenderade 
temperaturnivåer (bostäder) 
Observera att mätpunkten är ”mitt i 
rummet”(inte i fönster, fönsterbänk, 
eller på yttervägg) 
 
16 grader är lägsta tillåtna 
golvtemperatur 
 
18 grader är lägsta temperatur för 
normalhyresgäster  
 
20 grader är lägsta temperatur som 
kan krävas av gruppen äldre och sjuka 
 
20-23 grader är rekommenderad 
temperatur för normalhyresgäster 
 
Vi har som målsättning att hålla 21 
grader, notera att det alltså gäller mitt i 
rummet. 
Värmen är en prioriterad fråga för 
styrelsen detta år. Vi har vid 
avstämning med alla inblandade parter 
i värmeväxlarprojektet, kommit fram till 
ett antal insatser att gå vidare med, 
koordinera och sätta kostnader på före 
beslut. Vi har just nu parallellt 
pågående specialmätningar i fyra 
lägenheter. 
 
Efter räntekostnader är fjärrvärmen 
den största enskilda utgiftsposten. Med 
rätt insatser för att optimera vårt 
värmesystem, är målet att den 
upplevda värmekomforten skall vara 

bra, samtidigt som fjärrvärme-
kostnaden på runt 3.5 miljoner kr ska 
minskas. Ni kan vara övertygade om 
att vi jobbar hårt med denna fråga. 
Återkoppling sker på informationsmötet 
i mars, se nedan. 
 
Motioner till stämman 
Ska enligt våra stadgar vara inlämnade 
på fastighetskontoret före utgången av 
februari månad. Efter inledning och 
argumentation, tänk på att avsluta med 
ett par att-satser om varför du yrkar 
bifall på motionen, så underlättar du för 
medlemmarna att förhålla sig till din 
motion. 
 
Informationsmöte  
Den 25 mars kommer ett gemensamt 
informationsmöte hållas. En kallelse 
med närmare detaljer kommer lite 
längre fram. Välkomna.  
På programmet står bland annat: 
 

 Avloppsrenoveringen – när, var 
och hur 

 Värmesystemet – nytt att 
rapportera 

 Fritids- & trivselfrågor 

 Fastighetsskötsel 

 Föreningens egna lokalbestånd; 
kontor och festlokal t ex. 

 
Bommar  
Vi kommer att byta ut två bommar i hus 
45 och 49 mot kortare då det visat sig 
vara svårt att komma igenom med 
både barnvagnar, rullatorer och cyklar. 
 
Källarinbrott 
Tyvärr har vi drabbats av nya inbrott i 
våra källarförråd. Som informerats i 
trapphusen har därför försök med 
nattlig patrullering gjorts och 
förhoppningen är att det kan minska 
busets intresse för våra hus. Styrelsen 
arbetar även med att förstärka utsatta 
dörrar. 
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Det vi alla gemensamt kan förbättra är 
att se till att entré- och källardörrar går 
igen ordentligt efter oss. Även de 
dörrar som går mellan trapphus och 
källargång kan ibland behöva en extra 
knuff. Hör gärna av er till vicevärd 
Christian om någon dörr kärvar, så får 
vi chans att åtgärda det i tid. Sedan är 
det såklart viktigt att inte förvara 
värdefulla saker i källarförråden, 
särskilt synligt. 
 
Nya medlemmar 
I januari hälsade styrelsen nya 
medlemmar välkomna till brf Trumman 
med en gemensam sammankomst i 
festlokalen. Vi informerade om vad 
som händer i Trumman och vilka andra 
faciliteter föreningen erbjuder, såsom 
gym, bastu, festlokal och cykelgarage. 
 
Behöver du mer utrymme? 
Är du i behov av mer förvarings-
utrymme så kan du kontakta 
vicevärden. För tillfället finns ett antal 
lediga källarutrymmen till uthyrning. 
 
Praktikant 
Kanske har ni sett Bosse med 
sopkvast och skyffel i högsta hugg ute 
på våra gårdar. Bosse 
praktiserar/arbetstränar under en 
månad hos oss. Hans arbetsuppgifter 
är att hålla rent och snyggt på gårdar, i 
miljöhus samt i våra källarutrymmen. 


