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Extrastämma 10 mars
Tisdagen den 10 mars klockan 18.30 kommer en extra-
stämma hållas för brf Trumman på Mellanhedsskolan. 
Anledningen är att styrelsen föreslår att föreningen 
antar en moderniserad version av normalstadgarna 
med anpassning till ny lagstiftning. För att ändra i  
stadgarna krävs som bekant två stämmobeslut och  
stadgarna kommer därmed fastställas definitivt först  
på den ordinarie föreningsstämman i april.

Vi har i förra Trummanbladet beskrivit de viktigaste 
ändringarna. Ny lagstiftning gällande andrahands-
uthyrning kräver i sig en uppdatering samtidigt som 
språk och struktur är klart förbättrat så att vi kan ta  
till oss vad som gäller.

Vi kommer även passa på att informera om värmereno-
veringen och renoveringen av våra gemensamhetsloka-
ler efter översvämningen i höstas.

Årsstämma 28 april
Den ordinarie föreningsstämman 
blir tisdagen den 28 april. Kallelse, 
dagordning samt alla handlingar 
kommer att delas ut i mitten på april. 
Vi hoppas på ännu bättre uppslut-
ning än förra året!

Relining av bottenavloppsstammar
Arbetet med renoveringen av våra bottenavloppsstam-
mar går som planerat. Just nu arbetas det i hus 49 och 
45. Den 16 februari påbörjas arbetet i hus 41.

Det är mycket viktigt att alla följer instruktionerna 
som entreprenören Puls sätter upp i samband med 
renoveringen av avloppsrören. Gör vi inte det blir det 
mycket dyra extrakostnader.

Renovering av våra lokaler
Återställningen efter skyfallet pågår än. Arbetet med 
renoveringen av våra affärslokaler pågår, liksom det nya 
fastighetskontoret. Sedan färdigställer vi festlokalen, 
gym och övriga utrymmen. Samtliga lokaler beräknas 
vara klara i slutet av maj.

I samband med renoveringen av gymmet så inreder vi 
ett övernattningsrum för gäster i rummet intill. Vi vän-
tar på några tillstånd för att få klartecken från kommu-
nen. Utanför i ”hallen” sätter vi tillbaka trinettskåpet 
och duscha kan man göra i bastun i 45:an.

Trumman
 Information för boende i brf Trumman

Nummer 1/2015
Trumman utkommer minst fyra gånger per år.

Vid eventuella frågor och synpunkter – kontakta styrelsen.

Extrastämma
Kallelse med dagordning kommer att 
anslås i alla portar. De omarbetade 
stadgarna kommer att finnas på hem-
sidan i god tid innan. För den som vill 
finns utskrifter att hämta på det till-
fälliga fastighetskontoret. Har du inte 
möjlighet att hämta det, slå en signal 
så delar Christian ut det (040-260786). 
Med hjälp av olika färgmarkeringar går 
det lätt att läsa sig till vad som är nya 
skrivningar, bibehållna egna skriv-
ningar sedan tidigare och några egna 
tillägg från föreningen.
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Nya fastighetskontoret
Arbetet med vårt nya fastighetskontor i 47:an är i full 
gång och beräknas vara klart i slutet av mars med 
inflyttning den första april. Det nya kontoret kommer 
att bestå av kontor, expedition och kök för vicevärden 
samt ett styrelserum och arkiv. Det gamla kontoret på 
47:ans gavel kommer att hyras ut.

Nytt Comhem-avtal
Vi har nu tecknat nytt gruppavtal för digital-tv med 
Comhem. Omförhandlingen av vårt gruppavtal på 
digital-tv medförde en besparing på 15 %.

Det nya avtalet gäller fr.o.m. den 1 april. Ni som i dag 
har ett Comhem-avtal behöver inte göra något utan allt 
kommer att fungera som tidigare.

Gruppavtalet gäller endast digital-tv och inte bredband 
eller andra tjänster från Comhem.

Nya medlemmar
Den 15 januari hälsade styrelsen nya medlemmar väl-
komna till brf Trumman med en gemensam samman-
komst på vårt provisoriska fastighetskontor. Kvällen var 
mycket trevlig och vi fick många frågor och svar som 
kan vara bra att veta för oss alla i föreningen.

Varför fungerar inte källarbelysningen i 47C?
Normalt kommer strömmen från vårt tidigare 
skadade fastighetskontor och nu har vi en till-
fällig lösning som medfört att belysningen inte 
fungerar som den ska.

Får vi ha levande ljus i våra entréer?
Nej! Inga levande ljus i trappuppgångarna.

Det finns en lampa i hissen. 
Tänds den vid överlastning?
Ja, men vi rekommenderar att ha  
marginal och hellre åka en extra gång.

Hur ofta byter vi koder till entrédörrar?
Två gånger om året, men det har vi inte gjort  
nu på ett tag. Detta kommer att åtgärdas inom 
kort och information kommer att delas ut.

Går det bra att byta från inåtgående dörr till  
utåtgåendedörr?
Ja, så länge dörren inte krockar med hissdörr. 
Kontakta vicevärden före bytet, så att det blir  
rätt modellutförande.

Får man ha dörrmatta utanför lägenheten?
Dörrmattor får bara finnas på insidan. Inget  
annat än rullatorer får finnas i trapphus och 
trapphallar.

Ny fastighetsskötare
Vi hälsar vår nye fastighetsskötare Henrik Ziethén väl-
kommen till brf Trumman.

Henrik praktiserade hos oss i november i fjol och är nu 
anställd på halvtid det första halvåret då han håller på 
att slutföra sin utbildning till fastighetsskötare. Hans 
arbetsuppgifter blir främst att assistera Christian med 
yttre och inre fastighetsskötsel.

Avgiftshöjning
Styrelsen har beslutat att fr.o.m. den 1 april höja avgif-
ten med 2,5 procent.

Beslutet togs efter grundlig genomgång av underhålls-
planen och en översyn av förväntade kostnader för 
föreningen framöver. Vi vill se till att ha bra framför-
hållning och värna om föreningens goda ekonomi. 
Mer om hur vi ser på 2014 och framtiden i ekonomiska 
termer kan ni snart läsa i förvaltningsberättelsen som 
kommer med årsmöteshandlingarna.

X
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Efterlysning
I festlokalen och på kontor finns rätt stora väggpartier. 
Det hade varit väldigt roligt om du har bilder att låna 
ut, gärna från lite äldre tider, så kan vi kopiera o rama 
in. Är det kanske någon som har en vägghängd 50-tals-
bokhylla som man vill bli av med? Vi söker någon form 
av tidstypisk förvaring till kontoret. Hör av dig till 
Christian i så fall.

Källarinbrott
Vi har återigen drabbats av inbrott i  
våra källarförråd och i vårt tillfälliga  
fastighetskontor. Trots att vi har  
bevakning och förstärkt utsatta  
dörrar så har någon/några ändå  
lyckats ta sig in vilket är mycket  
tråkigt. Nu har vi även installerat  
larm på det provisoriska fastighets- 
kontoret och hoppas det ska  
vara avskräckande.

Det vi alla gemensamt kan för- 
bättra 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 så klart viktigt att inte förvara värdefulla saker i 
källarförråden, särskilt synligt.

Golvbrunnen
Det är vår skyldighet som lägenhetsinnehavare att hålla 
efter våra golvbrunnar regelbundet, för att undvika 
stopp. Våra rör är som bekant till åren vilket gör detta 
ännu viktigare.

Med ett par engångshandskar, lyft locket till golvbrun-
nen, ner med handen och dra upp hår och annat som 
fastnat.

Vicevärd Christians rätt smarta tips är att du gör det i 
samband med byte av toaborste. Kör den ett par varv i 
brunnen och stoppa direkt i en plastkasse. Det är inte 
så kul, men så mycket billigare än spolning.

Om golvbrunnarna inte hålls efter och det blir stopp 
tvingas vi beställa ut Puls för spolning i enskilda 
avlopp. De tar i samband med rensningen uppgifter om 
andelsnummer, namn och anledning till spolningen i 
sin faktura till föreningen.

X

Nya cykelställ
Vi är många som cyklar och det har varit svårparkerat 
på sina håll. Nu har vi fått nya cykelställ och förbättrad 
belysning på norra gaveln hus 43 och hoppas ni kom-
mer att parkera era cyklar där. Ytterligare cykelställ 
kommer att sättas upp där det behövs.

Nya portkoder
Nu är det tid för byte av portkoder till fastigheter och 
miljöhus. Byte av portkoder kommer ske under febru-
ari, maj , augusti och november månad detta år. Vilken 
kod och vilket datum som bytet sker för just ditt hus 
kommer att delas ut i respektive brevlåda cirka en 
vecka innan bytet.

Felanmälningssystem
Vi håller för närvarande på att utvärdera ett felanmäl-
ningssystem för föreningen. Tanken är att ni med-
lemmar ska kunna rapportera fel som exempelvis när 
portdörren är trasig eller något annat behöver åtgärdas 
via ett webbaserat felanmälningssystem. Felanmälan 
görs via webbplatsen www.fixafelet.nu. För att kunna 
göra felanmälan måste man registrera sin e-postadress 
och detta gör man till vicevärd Christian. Såklart kan 
man som tidigare kontakta vicevärden via telefon om 
man vill göra en felanmälan.

Systemet har flera fördelar. Hanteringen kan göras 
snabbare, översynen av återkommande problem blir 
tydligare och rätt åtgärd kan planeras in smidigare, 
vilket sammantaget sparar föreningen både tid och 
pengar till annat.

I nuläget utvärderas och testas systemet i hus 41 och vi 
kommer att återkomma med mer information under 
våren. Förhoppningsvis håller det nya felanmälnings-
systemet vad det lovar.
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100 år
På brf Trummans vägnar vill vi passa på att  
gratulera Elsa Cederholm i 41:an som firade  
sin 100-årsdag den 11 februari.

Grattis Elsa!

Öppettider på fastighetskontoret
Kontoret har öppet mellan klockan 9–10 vardagar. Vi 
svarar även i telefon mellan klockan 10–15 på vardagar, 
med vissa undantag.

Styrelsemöten
Vårens styrelsemöten kommer att äga rum följande 
datum:

17 mars
21 april

Som vanligt finns ledamöter från styrelsen på plats en 
timme innan, klockan 17.00–18.00.

Kom gärna förbi med frågor, funderingar eller förslag.

Välkomna!


