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Trumman
 Information för boende i brf Trumman

Nummer 4/2016
Trumman utkommer minst fyra gånger per år.

Vid eventuella frågor och synpunkter – kontakta styrelsen.

Översvämningsberedskap
Föreningen har nu tagit fram en översvämningsbered
skapsplan. Vår förhoppning är att lindra skadorna på 
våra fastigheter vid skyfall. Hösten 2014 drabbades vår 
förening liksom många fastigheter runt om i Malmö 
av enorma regnmängder som orsakade stora skador i 
framförallt källare och garage.
 Vi har med anledning av detta köpt in fem stycken 
pumpar som kommer att placeras i våra källare. 
Eftersom 49:an drabbades värst av översvämningen 
så har vi placerat två pumpar i källaren och en pump 
i 47, 45, och 43:ans källare. Friviliga personer i före
ningen har utsetts för att vid skyfall och överhängande 
översvämningsrisk kunna rycka ut och ställa i ordning 
vattenpumparna.
 Rutiner vid översvämning finns att läsa på vår hem
sida och en beredskapsövning kommer att hållas för de 
friviliga som rekryterats. Är du intresserad av att ställa 
upp i beredskapsgruppen så hör av dig till vicevärden. 
Reservister kan alltid behövas.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Föreningen har genomfört lagstadgad obligatorisk 
ventilationskontroll i de flesta av våra lägenheter under 
våren. Som vi skrivit om tidigare så kom inte besikt
ningsmannen in i en del av lägenheterna, trots upp
repade påminnelser om vikten att vara hemma eller 

att på annat sätt göra det möjligt 
för utförandet av OVK. Detta 

medför att OVK måste 
göras om i lägenheterna 
där kontrollen inte ännu 
utförts. Resultatet av 
OVK visade också att en 
del lägenheter har brister 

och fel i ventilationssys
temet som måste åtgärdas. 

Föreningen kommer därför att utföra OVK i de lägen
heter besiktningsmannen inte kommit in i samt åtgärda 
de fel och brister som upptäckts i samband med 
kontrollen.
 Medlemmar som berörs av denna återkontroll samt 
de medlemmar som har fel och brister i ventilationen 
kommer att meddelas under hösten. Kostnaderna för 
återkontroll och åtgärd av ventilationssystem kommer 
att belasta den enskilde medlemmen.
 Det är mycket viktigt att du som medlem säkerställer 
att det i din lägenhet endast finns frånluftsventilation. 
Du kan läsa mer information om OVK, samt korrekt 
och inkorrekt ventilation på vår hemsida. Har du som 
medlem köpt en lägenhet med felaktig ventilation är du 
som nuvarande ägare skyldig att åtgärda detta. Regler 
för ombyggnation av kök och badrum finns på hemsi
dan eller kan fås genom styrelsen.

Byte av elmätare
Arbetet med att förbereda 
våra hus för gemensam el 
fortgår. Snart är det dags 
för mätarbyte i samtliga 
lägenheter. Inom kort kom
mer mer information från 
entreprenören.
 Tips: Kan ni inte vara 
hemma – kontakta fastighets-
kontoret för att lämna nyckel.

Elhandelsavtal
Styrelsen har under september månad upphandlat 
elhandelsavtal till föreningen. Elleverantör de kom
mande två åren kommer vara Eon. All el föreningen 
köper kommer vara miljömärkt med »Bra miljöval« 
från naturskyddsföreningen och komma från vatten 
och vindkraft.
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Bankomaten öppnar igen
Vi har nu nöjet att meddela att bankomaten kommer 
i drift igen på Köpenhamnsvägen 49 efter mer än ett 
halvårs avbrott. Föreningen har slutit ett nytt hyresavtal 
med Bankomat AB. Vi är mycket glada över detta och 
säkert många med oss som saknat möjligheten att ta ut 
kontanter. Bankomaten beräknas öppna före årsskiftet.

Vem ansvarar för brandvarnaren?
Det yttersta ansvaret vilar på styrelsen för att 
det finns brandvarnare i varje lägenhet. 
Bostadsrättsinnehavaren är därefter 
ansvarig för skötsel och underhåll av 
brandvarnaren.
 Vi tar upp detta då det visade 
sig under OVK:n att många lägen
heter saknade brandvarnare. I våra 
ordningsregler så står det att varje 
lägenhet ska ha minst en brandvarnare 
uppsatt. Ett antal brandvarnare finns 
att kostnadsfritt hämta ut på fastig
hetskontoret på tisdagar. Önskar ni få 
brandvarnaren monterad så kostar detta 150 kronor. 
Kontakta fastighetskontoret om ni önskar få brandvar
naren monterad.

Bokning av tvättstuga
Det är mycket viktigt att vi 
sköter våra tvättider för ökad 
trivsel. Har man tvättid mellan 
exempelvis 15–18 så ska tvätt
stugan vara städad och utrymd 
så att nästa medlem kan börja 
sitt tvättpass. Det är också 
viktigt att man plockar bort 
sin låskolv om man inte tänker 
använda sin bokade tvättid. 
Var snälla och respektera dessa 
regler.

Olycklig andrahandsuthyrning
En medlem i föreningen hade oturen att råka ut för 
riktiga busar till hyresgäster i samband med sin andra
handsuthyrning. Personerna hyrde under sex månader 
och lämnade efter sig en lägenhet med omfattande 
skador, efter både husdjur och vårdslöshet. Vi tar upp 
det för att förhoppningsvis förhindra att det händer fler 
av oss. Hyr man ut till någon man inte känner kan det 

Energibesparing
Trummans värmesystem, som de senaste åren bland 
annat fått nya värmeväxlare och styrventiler enligt 
underhållsplanen, har blivit energieffektivare och vi 
ser minskade energikostnader. Det finns dock poten
tial till ytterligare förbättringar både i värmekomfort 
och effektivitet. Trumman avser sluta energiförvalt
ningsavtal med HSB. Det går ut på att driftsoptimera 
systemet efter inledande kartläggning, säkerställa att 
vi betalar enligt rätt tariffer, byta eller ta bort mätare. 
Förändringar föreslås om de förväntas ha positiva 
effekter. Arbetet är långsiktigt och sker i nära samarbete 
med föreningen. HSB garanterar minst 5 % kostnads
minskning över fem år från start. Når man inte bespa
ringen återbetalas avtalskostnaderna, man går in med 
målsättningen att spara minst 10 %.

Flytt av kök
I samband med en försäljning framkom en köksflytt, 
från ett rum till ett annat, som utförts på ett amatör
mässigt sätt. Ventilationen i hela trappen påverkades. 
Det som kan tyckas som en bra lösning på idéstadiet 
har i praktiken mycket att ta hänsyn till och vi avråder 
från att göra så genomgripande renoveringar.
 All renovering som påverkar fastigheten och våra 
gemensamma system (el, vatten, ventilation och 
avlopp) måste först godkännas av styrelsen och stads
byggnadskontoret. Mer om vad ett sådant projekt krä
ver finns på hemsidan. Det går alltid bra att kontakta 
Trummans fastighetskontor om vad som gäller. Där 
kan man också få råd, praktiska tips och erfarenheter 
från tidigare renoveringar.
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vara svårt att veta vem man har att göra med, men ett 
sätt kan vara att ta referenser och ett annat att be sina 
grannar hålla lite uppsikt eller rapportera avvikelser.
 Ansökan om andrahandsuthyrning görs hos styrel
sen. Sedan 2015 utgår en avgift på 4.000 kronor per 
år vid uthyrning. Olovlig uthyrning eller verksamhet 
liknande Airbnb är inte tillåten. Det är alltid vi som 
medlemmar som är ansvariga gentemot föreningen, 
och det är därför extra viktigt att informera eventuella 
hyresgäster om regelverket.

Nyplantering längs Köpenhamnsvägen
Nu har våra planteringar längs Köpenhamnsvägen 
äntligen gjorts vid. De tidigare igenvuxna buska
gen var fenomenala på att absorbera skräp och vi 
hoppas nu istället kunna få en trevligare framsida mot 
Köpenhamnsvägen. En viktig anledning till förbätt
ringen är även att frigöra både tid och pengar som 
annars går förlorade i skräpplockning och beskärning. 
Styrelsen kommer inom kort med liv och lust att plan
tera lite lökar längs med Köpenhamnsvägens rabatt.

Legitimerad kiropraktor
Legitimerad kiropraktor Thom Dahlberg har öppnat 
mottagning på Köpenhamnsvägen 43. Thom är upp
vuxen i Malmö och läste till kiropraktor i England. 
Efter fem års studier flyttade han tillbaka till Sverige 
och påbörjade sin praktiktjänstgöring. Mottagning 
finns även på MAS, sjukhuset. Thom har flera års 
yrkeserfarenhet inom både offentlig och privat verk
samhet. Kunderna består både av äldre och yngre 
patienter. De vanligaste besvären är ryggsmärtor, 
ischias, höft, axel och ledsmärtor. Som före detta 
elitgymnast och elittränare har Thom ett stort intresse 
för idrottsskador och rehabilitering och har gått vidare
utbildning inom träning för barn och ungdom.
 Vi hälsar Thom välkommen!

Är du ny i Brf Trumman?
Välkommen till Brf Trummans festlokal för lite tilltugg 
och en presentation av vår förening. Tisdagen den 
11 oktober klockan 19.00 är du som ny medlem i Brf 
Trumman hjärtligt välkommen till en träff i vår festlo
kal i källaren i hus 43. Där får du möta representanter 
från oss som sitter i styrelsen för föreningen och där 
vi kommer att berätta lite om föreningen och om hur 
vi arbetar. Separat inbjudan kommer att delas ut till de 
medlemmar som är nya i föreningen inom kort.
 Välkomna!
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Brf Trumman
Köpenhamnsvägen 47
217 71 Malmö
Telefon: 040-26 07 86
E-post: vicevard@brftrumman.se
www.brftrumman.se
Felanmälan: fixafelet.nu

Utemiljön
En del beskärningsinsatser kommer att ske inom 
kort, för att sedan fortsätta under vinter och vår, lite 
beroende på vädret. Vi börjar med gallring av de mest 
vildvuxna bestånden. Sedan har vi ett schema på 
plats efter årets inventering, med planerade löpande 
beskärningsinsatser.

Höstaktiviteter
Inom kort genomförs den årliga besiktningen av fastig
heter och utemiljö. Sedan slutför vi genomarbetningen 
av underhållsplanen och arbetar med budgeten för 
2017 under november.


