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Trumman
 Information för boende i brf Trumman

Nummer 1/2018
Trumman utkommer minst fyra gånger per år.

Vid eventuella frågor och synpunkter – kontakta styrelsen.

Årsstämma
Onsdagen den 25 april klockan 18.30 

är det dags för den årliga förenings
stämman på Limhamns Folkets Hus. 
Adressen är Linnégatan 61. Buss 4 
stannar precis utanför.

 Efter stämman kommer i sedvanlig 
ordning in formation om aktuella projekt 

och en möjlighet att lyfta övriga frågor och 
förslag kring föreningen. Läs styrelsens förvaltningsbe
rättelse i årsredovisningen som delas ut i god tid före 
stämman, som i ord snarare än siffror berättar om för
eningens status och det lång siktiga tänket. Sedan förra 
stämman har cirka 60 an delar bytt ägare. Vi önskar 
de nya medlemmarna särskilt välkomna, passa på att 
bekanta dig med föreningen och våra visioner.

Brf Trumman – vår förening, vårt ansvar
Styrelsen: En bostadsrättsförening ägs och drivs av 
föreningen medlemmar, som representeras av styrelsen. 
Det har nu blivit dags för en del av sittande styrelse av 
avgå efter många år, och de behöver ersättas.
 Valberedningen: Valberedningens uppgift är att 
lyssna på föreningens medlemmar, och utse lämp
liga kandidater till styrelsen (styrelsen kan inte utse 
sig själv). Även valberedningen behöver förnyas med 
jämna mellanrum.
 Brf Trumman behöver nu Dig! Det är vårt gemen
samma ansvar att föreningen fortsätter fungera, och 
vi behöver nu medlemmar som kan ta över facklan 
som avgående styrelse överlämnar. De senaste åren 
har antalet frivilliga varit tre personer – på tok för lågt. 
Vi behöver därför gemensamt ställa upp för att vår 
förening inte ska haverera. För det jobb man lägger 
ned ersätts man med ett arvode, vars storlek fastslås 
på föreningsstämman. Via HSB kan man delta i en 
mängd kurser och utbildningar för att få bättre inblick 
styrelsearbetet.

 Vi behöver nu att ni anmäler er till sittande valbered
ning, antingen till ny valberedning eller som kandidat 
till styrelsemedlem, för att kunna väljas in i samband 
med nästa föreningsstämma.
 Valberedningens kontaktuppgifter:
 Ulla Stern, ustern16@gmail.com
 Sven Sahlin, svend.sahlin@gmail.com
 Lisette Olsson-Mayr, lisette.o.mayr@gmail.com

Relining
Nu börjar vi snart närma oss starten för renoveringen 
av våra vertikala avloppsstammar. Metoden vi kommer 
använda kallas för relining och innebär att man gör en 
infodring i befintligt avloppsrör. Styrelsen har under 
hösten varit i kontakt med flera olika företag, tagit refe
renser och gjort kostnadsanalyser. Tillsammans med en 
projektledare har en upphandling skett, och föreningen 
har nu gett ISAB i uppdrag att utföra arbetet. ISAB har 
en mångårig erfarenhet av relining och använder sig 
av den senaste metoden av rörinfodring. Arbetet är 
planerat att ske etappvis och kommer att påbörjas i hus 
49 och därefter 47, 45, 43 och slutligen hus 41.
 Arbetet är planerat starta vecka 32 med hus 49 och 
därefter hus 47 under våren 2019. Sedan fortsätter 
arbetet med resterande hus fram till 2020 då arbetet ska 
vara klart. Det kommer att kallas till en informations
träff i god tid innan arbetet påbörjas, där alla frågor 
kommer att besvaras.

Måsar och skrän
Snart är våren här med sol och förhoppningsvis lite 
värme. Våren innebär också måsarnas häcknings
period, vars stundom högljudda ljudkuliss kan ha en 
negativ inverkan på vår nattsömn. Styrelsen har i år 
åter varit i kontakt med Malmö stad för att undersöka 
möjligheten till åtgärder, men några sådana erbjuds 
inte. Då vi bor i en kuststad anses våra måsar vara ett 
naturligt inslag, vars närvaro vi får finna oss i.
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 I år kommer vi att åter testa 
metoden med ”måsklister”, 
ett ofarligt material 
som måsarna tycker är obe
hagligt att stå i. Detta kommer 
att målas ovanpå lyktstolpar och 
andra utsatta ställen. Förra årets 
försök verkade ha en positiv inverkan 
under försommaren, i år ska vi upprepa 
behandlingen vid flera tillfällen för att utvärdera resul
tatet. Vi plockar även måsägg där vi vet att de brukar 
läggas men ofta hittar de nya ställen att lägga sina ägg.
 Det är även viktigt att vi plockar med oss våra 
matrester från uteplatser, och inte lämnar papperskor
gar öppna. På så sätt attraheras inte råttor och måsar till 
våra innergårdar.

Nya lägenheter
Som det informerats om tidigare har bygget av två nya 
lägenheter på plan 0 i hus 41 påbörjats. Föreningen har 
extern projektledare som övervakar att allt går rätt till, 
och styrelsen tar löpande del i byggmötena. Om inget 
oförutsett inträffar beräknas lägenheterna stå klara till 
överlåtelse och inflyttning i början på sommaren.

Hemma Tema
Vi hälsar Hemma Tema välkomna till vår förening! 
Som ni kanske sett så har vi fått en ny medlem i SEB:s 
gamla lokal på Erikslust plan. Hemma Tema marknads
för och säljer produkter inom hem och trädgård. Man 
kan köpa deras produkter direkt i butiken eller i deras 
nätbutik och man kan köpa allt från köksblandare till 
ett komplett tak.
 Om ni har vägarna förbi så är ni välkomna på en 
kopp kaffe, hälsar Anders Rydström.

Så var det dags!
Efter fem år som ordförande i Trumman tackar jag 
för mig vid stämman i april.
 Det blev ett år mer än jag tänkt mig, men det 
fanns ett par projekt jag gärna ville fortsätta jobba 
med och se till att vi kom igång med. Jag tycker vi 
kommit en bra bit på väg med det jag och styrelsen 
sett som viktigt för Trumman på lång sikt. Nu kan 
man komma in i styrelsen och börja jobba efter 
viss ”inläsning” av historik och pågående projekt, 
man behöver inte uppfinna alla hjul. Rutiner och 
policys finns på plats. Arbetsledaransvaret är borta. 
Alla avtal är omförhandlade och vi fokuserar på 
”rätt” underhåll. Mycket energi har lagts på att för
bereda överlämningen till en delvis ny styrelse. 
 Vi har fått in nytt blod i styrelsen de senaste 
åren genom att man själv sökt sin till styrelsen. 
Det är ett gott tecken, som vi hoppas fortsätter! 
Förmodligen tyder det på att man upplever det 
som att här råder ordning och reda. Ett bra sätt att 
försäkra sig om det är att intervjua våra revisorer.
 Med rätt fokus, driv och en rejäl portion 
ödmjukhet kommer man långt som styrelseleda
mot och ordförande. Ibland krävs dock assistans 
med rätt konsulthjälp i samband med upphand
lingar och projektledning (som reliningen). Prio 
ett är alltid att hålla koll på det långsiktiga under
hållet, det är enda sättet att kunna hålla en lugn 
och stadig avgiftsutveckling och kunna balansera 
räntehöjningar och eventuella oförutsedda händel
ser. Dessutom ska vi amortera våra lån.

 Lotta Björnlund

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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Aktiviteter
 Trummans fritidsaktiviteter
Förslag från medlemmarna

Vi fyller på med ytterligare önskemål.
Uppslag och goda idéer? Kontakta styrelsen.

Vinprovning
Oj, vilket gensvar! Vi börjar med en första provning i 
festlokalen torsdag 12 april klockan 17–19. Vi provar 
två röda och två vita viner med tilltugg. Vi tar då tillfäl
let att diskutera vidare hur Trummans vinintresserade 
kan lägga upp framtida provningar. Pris: 295 kronor.
 Anmäl dig via mejl till aboutbeer@hotmail.com, 
senast 6 april. Du får då besked om inbetalnings
detaljer. Ange: Trumman, namn, telefonnummer  
och antal personer.

Yoga
Redan igång, vi vidarebefordrade ett par namn från 
enkäterna till YogaMarta. Vill du komma i kontakt 
med henne är adressen marta.dellanna@outlook.com. 
Det finns även intresse för gympa på dagtid, pensio
närsgympa, gymintro och stadsvandring med fika.

Trummans fritidsaktiviteter
Det blev fint gensvar på enkäten som vi delade ut i 
samband med öppet hus i festlokalen 21 november! 
Vi har sammanställt önskemålen och har ambitionen 
att dra igång flera aktiviteter snarast. Det blir precis så 
bra och roligt som vi alla gör det till. Vi hoppas så klart 
hitta medlemmar som vill hjälpa till lite och kanske har 
specialintressen och känner möjliga föredragshållare 
eller cirkelledare? Kontaktformulär till styrelsen finns 
på hemsidan.

Matlagning
Tre kvällar är redan spikade och fulltecknade. Ni 
har säkert sett anslag i trapporna eller fått mejl om 
du anmält intresse. Det kan blir fler omgångar i vår. 
Fungerar det bra fortsätter vi efter sommaruppehållet. 
Du anmäler intresse direkt till Linnea.

Grillning
Sydsverige Entreprenad kommer att bjuda in till vår
grillning en (varm och skön) vår eller försommarkväll, 
anslag sätts upp i trapporna i god tid. Så planerar vi in 
en grillördag på eftersommaren.
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Endagsutflykt – Österlen 5 maj
40 medlemmar anmälde intresse för utflykter! Vi 
börjar med en Österlentur lördag 5 maj. Den tänkta 
rutten börjar hos Österlenkryddor med förmid
dagskaffe och rundvandring, vi tuffar vidare mot 
Tommarp och Österlen Kokkonst för lunch, är våren 
tidig kanske turen går via blommande tulpanfält hos 
Österlen Tulpaner i Lunnarp. Sista stopp sedan hos 
Österlenchoklad i SkåneTranås med fika och rundvis
ning. Du kliver på och av bussen hemma mittemot ICA 
Malmborgs Erikslust. Henriks Resor står det på bussen!
 Pris 490 kr, vänligen anmäl direkt till Henriks Resor 
(malin@henriksresor.se) senast 26 mars, vänligen 
betrakta anmälan som bindande. Ange: Trumman, 
namn, medlemsnr, telefonnr och antal personer.
 Blir vi 20 personer är det ok, då blir det en mindre 
buss, men förhoppningsvis blir vi fler. Efter 26 mars får 
du besked om resan blir av och inbetalningsdetaljer.

Bokcirkel
15 intresserade! Det känns väl som vi skulle kunna 
få igång en cirkel. Välkommen till festlokalen i 43:an 
tisdag 20 mars klockan 18.00. Ta med en bra bok. Så 
pratar vi ihop oss över någon form av liten förfriskning. 
Till hjälp har vi boken Läsecirkelns lilla hjälpreda av 
Immi Lundin. Ingen anmälan behövs.

Pyssel
I olika former tyckte cirka 25 medlemmar det skulle 
vara roligt att bland annat slöjda, stöpa ljus, göra 
blomsterarrangemang, sy, sticka, göra blomsterarrange
mang och snygga krukor för balkongerna, luffarslöjda, 
släktforska, workshops i olika former. Så en kväll med 
en workshop på tema pyssel får det väl bli för att se vad 
vi med gemensamma krafter kan göra av det.

Annat
Mycket annat roligt har man önskat och tyckt:
Kurs i att hålla ordning i soprummen.
Utbildning i att hantera stenmangel.
Datakunskap.
Gå på teater/opera/konsert tillsammans.
Kortspel.
Hjälpa varandra med lite olika saker.
Ordna loppis.

Var hittar jag fritidsinfo?
Vi lägger upp en flik »Aktiviteter i Trumman« under 
Gemensamt på hemsidan – håll koll på den. Tills den 
är på plats använder du befintligt kontaktformulär 
om du vill framföra synpunkter, idéer på aktiviteter, 
kursledare, föredragshållare eller själv vill hjälpa till på 
ett hörn.


