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Trumman
 Information för boende i brf Trumman

Nummer 3/2018
Trumman utkommer minst fyra gånger per år.

Vid eventuella frågor och synpunkter – kontakta styrelsen.

Relining, hus 49
Arbetet med så kallad relining, att fodra om våra 
avloppsstammar, har påbörjats i hus 49. Tyvärr har vi 
fått bekräftat det som vi misstänkt, avloppsstammarna 
är i mycket dåligt skick och arbetet kunde verkligen 
inte skjutas längre på. Relining genomförs av att man 
fodrar om rören på insidan och sedan sprutar ett plast-
liknande material som bildar en ny stomme inuti det 
gamla röret.
 Trots några motgångar verkar entreprenörerna så 
här långt hålla tidsschemat. Själva arbetet medför själv-
klart olägenheter för oss boende, men de gör sitt bästa 
för att minimera tiden som de behöver i varje lägenhet. 
När hus 49 börjar närma sig färdigställande kommer vi 
att titta över tidsschemat för de övriga husen.
 Exakt tidsplan för de övriga husen är ännu inte 
spikad då vi avvaktar erfarenheten från 49:an, men när 
det närmar sig kommer varje hus att kallas till infor-
mationsmöten, där närmare information och tidsplan 
presenteras av entreprenörerna.

Plan 0
Lägenheterna är färdigställda, och styrelsen tycker det 
är jättekul att så många passade på att komma på för-
handsvisningen av dem. Den ena lägenheten har blivit 
såld, och förhandlingar om den andra lägenheten pågår 
via vår mäklare. Tyvärr hoppade en spekulant av under 
budgivningens slutfas av den andra lägenheten, vilket 
tyvärr ledde till att försäljningen gick i stöpet. Men vår 
mäklare arbetar vidare, och vi har inga indikationer på 
att den inte kommer bli såld.

 Kostnadsmässigt så pekar allt på att föreningen gör 
en vinst på projektet, med ett välkommet tillskott till 
kassan. Samtidigt kommer vi ju även att få två nya 
medlemmar, som tillsammans med oss andra kan 
hjälpa oss att bära föreningens ekonomi.

Stadgeenlig fastighetsinspektion
Styrelsen har under hösten vandrat runt bland hus och 
gårdar, petat i vrår och öppnat gömda dörrar. Vi har 
ganska god syn på vad som behöver målas, bättras, 
städas och bytas ut. Vissa saker kommer vi att kunna 
adressera ganska fort, medans andra passar vi in i 
underhållsplanen. En del arbeten kommer i en naturlig 
ordning, som till exempel målning av källargolv. Visst 
behöver de en översyn, men många har redan upptagna 
hål för åtkomst till den kommande 
reliningen. För att undvika att betala 
för samma jobb två gånger lägger 
vi vissa sådana arbeten på vänt 
så de hamnar rätt i tiden.

Felanmälan
På styrelsens rundvandring hittades flera trasiga 
lampor, en dåligt fungerande dörr och en kran som 
stått och läckt under en längre tid. När vi medlemmar 
uppmärksammar felaktigheter i våra gemensamma 
utrymmen är det viktigt att vi felanmäler detta. Våra 
hus är gamla och har sina egenheter och vissa saker får 
vi såklart acceptera. Men en olåst dörr bjuder in buset, 
och en vattenläcka kan mycket snabbt bli dyrt för 
föreningen.
 Självklart går våra fastighetsskötare sina regelbundna 
ronder, men våra hus har sammanslaget otroligt stora 
ytor, och de har ingen möjlighet att täcka in allt varje 
vecka. Därför är det i vårat eget intresse att felanmäla – 
hellre tre gånger för mycket än en gång för lite!
 Under fliken ”Felanmälan & Kontakt” på vår hem-
sida hittar ni alla länkar, dagtid går det även bra att 
ringa på 040-630 62 50.
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Innemiljö och ventilation
Styrelsen fortsätter på det påbörjade arbetet med att 
se över föreningens ventilation. Det är många aspek-
ter att ta hänsyn till, men sakta börjar bilden klarna. 
Innan några investeringar görs måste en full utredning 
av fönster och ventilation ha gjorts. Föreningen har 
pengar att spara på optimera ventilation, vilket även 
kan ge ett bättre inomhusklimat vintertid. Vi försö-
ker just nu gå till botten med frågan för att klargöra 
vilka investeringar som gynnar oss bäst, istället för att 
genomföra punktinsatser utan långsiktig verkan.

Utemiljö och gårdar
Sommarens torka har föranlett att många av våra rabat-
ter och planteringar har tagit skada, och för närvarande 
ser otroligt sorgliga ut. Då det i Skåne varnades för vat-
tenbrist, och samtliga uppmanades till återhållsamhet 
med bevattning ska Trumman föregå med gott exem-
pel. Vi försöker tänka miljömedvetet så långt det går, 
vilket tyvärr även gäller bevattning. Alla bruna buskar 
är dock inte döda, somliga kommer att ta sig igen efter 
vintern – andra kommer tyvärr behöva ersättas.
 Ett beskärningsarbete kommer också att påbör-
jas under hösten. Men då våra buskage varit hårt 
ansträngda av torkan har arbetet fått anstå. Så fort 
marken fått nog blöta kommer arbetet påbörjas.
 Upprustning av grillplatserna kommer också åter-
upptas. Vi hade hoppats på några varma höstveckor 
med möjligheter till samkväm runt grillarna, men då 
kvällarna blivit kalla kommer vi att återuppta arbe-
tet nu. Allt bör vara klart för nya bänkar att ställas ut 
senast till påsk.

Cykel cykel cykel
Så inleder Queen låten ”Bicycle Race” från albumet Jazz 
från 1978 för exakt 40 år sedan. Som Freddie Mercury 
sjunger så vill han köra sin cykel vart helst han vill … 
Vilket vi alla önskar och får. Men vad vi inte får är att 
ställa våra cyklar var som helst. Som ni kanske själva 
observerat så står cyklar lite var stans som exempel-
vis utanför 41:an, längs med muren och även på våra 
gångar framför våra hus. Det är bara tillåtet att ställa 
cyklar i våra cykelställ, cykelgarage och i källarens 
skyddsrum.
 Den årliga cykelutrensningen kommer att ske nu 
under senhösten och alla cyklar som finns på vår för-
enings ägor kommer att märkas upp med ett rött band. 
De cyklar som har ett rött band kvar efter en månad 
efter det att cykeln märkts kommer att tas hand om 
och fraktas bort. Lappar kommer att sättas upp på våra 
anslagstavlor när det är dags hälsar vicevärden. Så ta 
hand om din fina cykel och cykla, cykla, cykla.
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Ekonomi
Styrelsen får ibland frågan hur 
föreningens ekonomi ser ut. För 
detaljer hänvisar vi till senaste 
årsredovisningen, som finns att 
ladda ned på hemsidan. Vår löpande 
ekonomi ser fortsatt god ut. Dock kommer 
det stora projektet med avloppsstammarna 
såklart att sätta sina avtryck framöver. Vårt ränteläge 
är fortsatt gynnsamt, och vi har inte drabbats av några 
stora akuta utgifter.

Tomträttsavgäld
Som bekant löper vårt avtal med kommunen ut 2024, 
och kostnaden för den så kallade tomträttsavgälden, 
hyran av marken, kommer då att stiga. Den exakta 
kostnaden är ännu okänd, men det har talats om en 
höjning med 1.000 %. Medlemmar ur Trummans 
styrelse bevakar denna fråga tillsammans med andra 
bostadsrättsföreningar.
 Dock verkar somliga kommunpolitiker till sist ha 
vaknat till liv, och förhoppningsvis är det inte bara 
floskrer i samband med valet. Det har börjat föras dis-
kussioner om det orimliga i att bostadsrättsföreningar 
inte behandlas likadant som villaägare, vilket ur ekono-
miskt perspektiv grovt försvårar till exempel friköp av 
marken.
 Vi har ännu inga säkra indikationer på hur fram-
tiden ser ut, men punkten finns med i föreningens 
långsiktiga ekonomiska kalkyler.

Brandvarnare
Det kan vara mysigt att tända levande 
ljus nu när höstmörkret faller. Men när 
kontrollerade du dina brandvarnare 
senast? Ett bortglömt ljus kan snabbt 
orsaka en brand, som i värsta fall kan bli 
allvarlig för både dig och dina grannar. 
En fungerande brandvarnare är en billig 
försäkring för ditt hem och hälsa.

Aktiviteter
Vi tittar på att ta nya tag med att försöka organisera 
några gemensamma aktiviteter under de närmaste 
månaderna. Till exempel har vi några olika förslag 
på dagsutflykter som vi hoppas vi kommer kunna gå 
vidare med.
 Tanken är att vi med buss ska kunna ta en gemensam 
resa till ett trevligt utflyktsmål. Föreningen ska försöka 
ordna förslag på resa till en destination där deltagarna 
själva får styra sin tid. På plats kan man då välja att 
umgås med sin familj, eller med sin favoritgranne, helt 
efter eget tycke.
 Målsättningen är att hålla det lättsamt, med avresa 
efter frukost och hemkomst innan middag, och med 
destinationer som passar alla olika deltagare och åldrar.
Vi hoppas att kunna ordna en resa till en trevlig jul-
marknad – så fort som vi har planeringen klar kommer 
vi sätta upp anslag med information om anmälan.
 Om intresset och deltagandet finns har vi även några 
förslag på konstmuseum och parker med på våran lista. 

Brf Trumman
Köpenhamnsvägen 47
217 71 Malmö
Telefon: 040-26 07 86
E-post: vicevard@brftrumman.se
www.brftrumman.se
Felanmälan:
www.sydsverigeab.se
eller 040-630 62 50
(vardagar kl. 8–16)
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Gemensamma lokaler
Då vi har haft en del nyinflyttade vill vi även passar på 
att påminna om våra gemensamma ytor:

• I varje hus finns barnvagnsrum, där man även kan 
placera uteleksaker och rullstolar.

• I varje hus finns även bastu i källaren! Somliga 
används, andra står tyvärr övergivna. Nu när höst-
mörkret faller på, passa på att låna bastun och tina 
upp lederna ordentligt.

• Vi har en avsatt lokal för den som behöver ägna sig 
åt lite träarbete. I snickarboa kan du borra, snida 
och såga. Verktyg måste du tyvärr själv ta med dig, 
men snickarbänk finns. Ett perfekt ställe om du har 
många lister du måste kapa till, eller vill måla om din 
skohylla.

• I 43:an har vi våran festlokal. Den är utrustad med 
kök och viss köksutrustning, spis och kaffekokare. 
Toalett ligger i direkt anslutning till lokalen. Bord 
och stolar kan arrangeras för både mindre och större 
sällskap med upp till 40 deltagare. Denna kan hyras 
både under dag- och kvällstid, för såväl fest- som 
fritidsaktiviteter.

• I 45:an har vi vårt lilla gym, dit man kan lösa med-
lemskap för otroligt fördelaktigt pris. Där finns några 
träningsmaskiner, som t.ex. löpband, crosstrainer, 
motionscykel, roddmaskin och styrkemaskin.

• Föreningens övernattningslägenhet finns även den 
i 45:an. Där kan du stuva in nedresta släktingar och 
familj om lägenheten känns för trång. Där finns plats 
för tre, täcken och kuddar ingår.

• Vår vicevärd hanterar uthyrning av alla ovanstående 
lokaler, och kan svara på frågor om tillgänglighet.

• Föreningen har även kösystem för extra förråd, cykel-
bodarna och garageplatserna, som även det adminis-
treras av vicevärden.

Container
Lite ytterligare info till er som nyinflyttade. Föreningen 
ställer cirka fyra gånger/år upp en container vid parke-
ringsplatsen vid 41:ans norra gavel. I denna container 
slänger vi det mesta som inte kan ställas i återvinnings-
rummen. Möbler, madrasser, skrot, leksaker och gamla 
mattor.

Några saker får vi INTE slänga i containern:
• Bildäck
• El-apparater
• Vitvaror
• Stora EJ demonterade saker.

Nästa gång kommer containern ställas ut i slutet av 
november, lagom inför stora julstädningen.
 Som påminnelse annonseras det som vanligt på 
anslagstavlorna i vid våra portar.


