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Gemensam el och bredband
Föreningen undersöker förutsättningarna för att införa 
gemensam el och gemensamt bredband för med-
lemmarna i brf Trumman. Fördelen är att priset per 
kWh blir betydligt lägre samt att man slipper de fasta 
abonnemangs- och anslutningsavgifterna, kortfattat en 
besparing om cirka 1.800 kronor per hushåll och år i 
fasta avgifter.
 Gemensamt bredband medför den största bespa-
ringen då vi räknar med att priset per månad för 
100/10 Mbit/s kommer att ligga strax under 100 kronor 
per månad per hushåll. Eftersom el och bredband debi-
teras på samma avi som föreningsavgiften så blir 
det färre räkningar att betala, och för de som 
inte själv vill engagera sig i att hitta 
ett bra el eller bredbandsavtal 
blir det en fördel att 
detta hanteras av 
föreningen.

 Mer information kommer på informationsmötet 15 
mars, se här bredvid. Bedöms det därefter som fortsatt 
intressant kommer frågan tas upp på föreningsstäm-
man, då ett införande kräver stämmobeslut.

Våra lokaler
Föreningen har nu en intressent till Bjerkborns 
gamla lokaler på Köpenhamnsvägen 49. Om affären 
går i lås kommer mer information i nästa nummer 

av Trummanbladet. Den sista februari lämnar SEB 
sin lokal och föreningen tar över den tillsvidare. 
Bankomaten som ägs av företaget Bankomat AB och 
som i dag är inrymd i SEB:s lokaler önskar vara kvar 
efter det att SEB lämnat och vår förhoppning är att 
det ska kunna lösas även framöver. Under punkten 
”Extrastämma …” (sidan 3) går det att läsa mer om 
framtiden för lokalen. Spel- och tobakshandlaren har 
tråkigt nog varit tvungen att slå igen. Lokalen kommer 
att övertas av SSE-Fastighetsservice Skåne AB som 
kommer bedriva kontorsverksamhet.

Avgiftshöjning 2 %
Avgiften kommer fr.o.m. 1 april att höjas med två 
procent. Beslutet togs av styrelsen efter genomgång av 
underhållsplanen och en översyn av förväntade kost-
nader för föreningen framöver. Ränteläget har sänkt 
föreningens räntekostnader, men fjärrvärmen har höjts 
tillsammans med andra kostnader och vi har kost-
samma projekt framför oss. Höjningen ligger inom den 
tidigare aviserade prognosen på 2–3 % de kommande 
åren. Vi vill se till att ha bra framförhållning och värna 
om föreningens goda ekonomi. Mer om hur vi ser 
på 2016 och framtiden i ekonomiska termer kan ni 
snart läsa i förvaltningsberättelsen som kommer med 
årsmöteshandlingarna.

Snart är det vår!
Det är dags att få fart på fritidsaktiviteterna i brf 
Trumman. Vad sägs om en busstripp till Österlen till 
våren, med besök hos en lokal vinodlare, en vacker 
trädgård, en spännande lunch och ytterligare några 
stopp. Kort sagt en härligt dag på landet. Modern buss 
för 32 personer till ett bra pris.
 Vi får ordna fler om intresset är stort. Preliminärt 
datum lördag 21 maj. Är det intressant? Ge en indika-
tion till lotta@brftrumman.se

Trumman
 Information för boende i brf Trumman
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Trumman utkommer minst fyra gånger per år.

Vid eventuella frågor och synpunkter – kontakta styrelsen.
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Fullsatt föreningsstämma!
Fler än 160 av oss kom på stämman i år – mer än 
dubbelt så många som i fjol. Vi behöver en större lokal 
om det fortsätter såhär. Kul!
Protokollet finns nu tillgängligt på hemsidan, men här 
kommer ytterligare information från stämman:

Driftskostnader
Styrelsen bad under ekonomigenomgången att få åter-
komma med detaljer kring Driftskostnader i 
årsredovisningen, not 2 på sidan 13. Posten Fastighets-
skötsel och lokalvård såg ut så här 2015:
Fastighetsskötsel och lokalvård   
Fastighetsskötsel, egen regi 1526
Reparation/underhåll av maskiner och fordon 21022
Drivmedel fordon och maskiner 12479
Försäkring och skatt fordon 8880
Obligatoriska besiktningskostnader 6675
Hissbesiktning 15567
Serviceavtal 154791
Avtal entrémattor 32616
Städ grundavtal 376284
Städ extradebiteringar 490
Trädgårdsskötsel extradebitering 93000
S:a Fastighetsskötsel och lokalvård 723330

Städning av trapphus och gemensamma utrymmen är 
naturligt en stor post på grund av omfång och frekvens, 
men jämfört med tidigare år har vi fått ner priset. Ser-
viceavtal avser t ex hiss, ventilation, garageport, brand-
släckare, kärltvätt, pumpservice och råttbekämpning. 
Dessa ses också över löpande.

Ja till gemensam el
Stämman röstade med klar majoritet för gemensam el.
Styrelsen har nu accepterat anbudet från Cewe och 
planerar tillsammans med dem för ett smidigt införan-
de efter sommaren. Vi återkommer med mer informa-
tion. Då elmätarna kommer att bytas ut är det viktigt 
att installatörerna lämnas tillträde till alla lägenheter 
när det är dags. 

OBS! Säg inte upp befintliga elavtal. Det kommer 
skötas i samband med övergången, om föreningen inte 
meddelar annat. I Årsredovisningen finns en samman-
ställning på vanliga frågor med svar.  

Ja till gemensamt bredband
Det blev också klar majoritet för gemensamt bredband, 
100/100 Mbit/s via uttaget i hallen. Avtalet med Bahn-
hof löper på 5 år med en månadskostnad på 59 kr, som 
kommer att debiteras på avin. 
Den 1 september ska det vara igång.  
OBS! Var och en måste säga upp sitt nuvarande 
abonnemang hos sin leverantör. Tänk på att det ofta 
är 3 månaders uppsägningstid. 
Vi planerar att ha hjälp från Bahnhof i början så att alla 
boende får hjälp att komma igång med den nya bred-
bandslösningen.
En fråga som kom upp på stämman var hur det blir 
med mejladresser man eventuellt har hos andra leve-
rantörer.
Vi rekommenderar att man hör med sin nuvarande le-
verantör (Telia, Comhem t ex) för att se vilka lösningar 
som finns. Den allmänna rekommendationen är annars 
att använda en mejladress hos t ex Gmail (www.gmail.
com). Det är kostnadsfritt och fungerar även utmärkt 
att ha synkat till sin mobiltelefon.
För de som är intresserade av att installera ett eluttag i 
närheten utav bredbandsuttaget för att minska
sladdragningar arbetar vi med att ta in offerter på en 
sådan lösning. Vi återkommer längre fram.

Lokaler
Även ombildningen av SEB:s tidigare lokaler fick ett ja 
av stämman. Vi fortsätter nu våra ansträngningar att 
hitta lokalinnehavare och arbetar vidare för att banko-
maten ska komma igång igen.
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Trummans soliditet 
Föreningens soliditet diskuterades på stämman. Solidi-
tet som nyckeltal är användbart på många bolag, men 
ger nästan alltid en skev bild om man använder det på 
en bostadsrättsförening.  
Soliditeten i äldre föreningar (t ex Trumman, 1952) 
är nästan alltid låg, medan soliditeten i nybildade 
föreningar generellt är högre. Ändå är oftast de äldre 
föreningar mycket mer “solida” och välmående än nya 
föreningar. 
Skuldsättning, avgift och driftskostnad per kvadratme-
ter är relevantare nyckeltal som ger en indikation på 
hur en bostadsrättsförening mår ekonomiskt. 
Men när man jämför ska man även beakta fastigheter-
nas skick och historik. Skulder är till exempel även be-
vis på genomförda renoveringsåtgärder som inte längre 
ligger i underhållsplanen.
Vid en jämförelse av dessa nyckeltal med andra större 
föreningar i Malmö står Trumman stark. 
Styrelsen bedömer föreningens ekonomi som god.

Föreningens räntor 
På stämman diskuterades föreningens låneräntor. 
Räntekostnaderna har sjunkit kraftigt de senaste åren 
tack vare att tidigare styrelser inte band låneposterna 
på de längsta bindningstiderna. I takt med att de löper 
ut har Trumman kunnat dra nytta av det lägre räntelä-
get och har per årsskiftet en genomsnittsränta på 2,44% 
(2011: 3,86%). Se sidan 16 i Årsredovisningen. 
Precis som med våra privata bolån finns det ingen 
möjlighet att utan extrakostnader ändra villkoren 
under lånens löptid. 
Vid varje omläggning av lån görs en upphandling och 
översyn av styrelsen.

Valberedning
Till valberedningen valdes Ulla Stern, Sven Sahlin och 
Lisette Olsson-Mayr. De kommer återkomma med mer 
information om sitt arbete under året. 

Nya revisorer
Till föreningens revisorer under 2016 valdes Robert 
Hellberg och Joachim Holmgren. De kommer tillsam-
mans med en tredje, auktoriserad revisor granska för-
eningens räkenskaper och styrelsens arbete under året. 
HSB utser enligt stadgarna den auktoriserade revisorn.

Ventilationskoll
Simab har fortfarande inte fått tillträde till 13 lägen-
heter, trots upprepade försök. Det innebär en extraut-
gift för föreningen och ytterligare besök kommer att 
debiteras lägenhetsinnehavaren. Det innebär också att 
ventilationen kan ha brister.
Vårt ventilationssystem sitter ihop och är det fel i en 

lägenhet kan det påverka kringliggande grannar. 
Värmekomfort kan exempelvis bli sämre. 
Mätresultaten var godkända hos de flesta, medan en del 
fick anmärkningar som behöver åtgärdas.

Hundra brandvarnare saknas
Det var i samband med OVK:n som det noterades att 
nästan hundra lägenheter saknar brandvarnare.
2001 såg föreningen till att alla lägenheter fick en 
brandvarnare installerad. Sedan dess har en del uppen-
barligen försvunnit på något sätt.
Brandvarnare är den billigaste försäkring man kan ha 
mot eldsvåda. Vid brand ger de både boende och gran-
nar tid att förhindra allvarlig skada. 
Behöver ni hjälp att montera upp brandvarnare igen – 
kontakta Fastighetskontoret.

Vad gör styrelsen egentligen? 
Frågan kom upp på stämman. Ett kortfattat, men kan-
ske inte komplett svar kan samanfattas så här:

I en bostadsrättsförening äger medlemmarna gemen-
samt fastigheten och utser genom en föreningsstämma 
en styrelse att ansvara för förvaltningen av fastigheten 
samt arbeta efter de stadgar föreningen har antagit.  
Styrelsen företräder bostadsrättsföreningens medlem-
mar och arbetar för medlemmarnas och föreningens 
bästa. 
I begreppet förvaltning ryms både små och stora upp-
gifter. Föreningen omsätter ca 24 miljoner kr och med 
snart 70 år gamla byggnader handlar en stor del om 
underhåll. Den löpande administrativa och tekniska 
förvaltningen tillkommer, men också att driva diverse 
för föreningen positiva projekt (gemensam el och bred-
band är exempel på det).  
Trumman har relativt nyligen lagt stora pengar på 
fasad- och takrenovering, byggnation av miljöhus med 
mera. Samtidigt står föreningen inför en justering av 
tomträttsavgälden 2024. Innan dess måste de stående 
avloppsrören renoveras och t ex hissars och radiatorers 
skick följs noga. I förvaltningen ingår också ett omfat-
tande ansvar med lagkrav kring t ex brandskydd (se 
Brandvarnare!), arbetsgivaransvar, olycksförebyggande 
åtgärder m m.
Inget av detta görs av sig själv utan styrelsen ansvarar 
inför medlemmarna att lösa det på bästa sätt.
Till sin hjälp är en genomarbetad, ständigt uppdaterad 
underhållsplan A och O i varje äldre bostadsrättsfören-
ing. Trumman har även HSB, med omfattande kunska-
per om förvaltning och juridik som resurs.

Vill du bidra i det arbetet och har idéer, kompetens 
eller erfarenheter – hör av dig! Det är bara vi som bor 
här som kan göra Trumman bättre. 
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