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Trumman
 Information för boende i brf Trumman

Nummer 4/2017
Trumman utkommer minst fyra gånger per år.

Vid eventuella frågor och synpunkter – kontakta styrelsen.

Översvämningsberedskap
Föreningen har efter skyfallet 2014 arbetat 
fram en bättre översvämmningsberedskap.  
I hus 49C, 47C, 45C och 43C:s barnvagnsförråd 
finns vatten pumpar placerade. Dessa pumpar kom-
mer att placeras ut i respektive hus källargång vid en 
översvämning. (Hus 41 klarade sig med mycket lite 
vatteninträngning.) Sker översvämningen en vardag så 
ombesörjer Sydsverige Entreprenad detta, men inträf-
far en översvämning på en helg så har även föreningen 
medlemmar som kan rycka ut och pumpa ut vattnet.
 Malmö stad och VA Syd har sedan 2014 också gjort 
investeringar och dragit lärdomar av skyfallet. Styrelsen 
söker dialog med dem för att se hur en upprepning kan 
undvikas om ett skyfall kommer igen.
 Sedan 2014 har det trots en del mycket regniga dagar 
inte kommit in något vatten, men vi såg för en tid 
sedan hur Hansa drabbades en söndag.

Utemiljö
Förbättrings- och nollställningsarbetet fortsätter i 
höst på samtliga gårdar enligt plan. Vi räknar med att 
komma i mål under 2018. Då ska vi ha kommit varvet 
runt med:

• nollställning av beskärning av såväl vissa träd  
  och buskpartier,
• en del mindre nyplanteringar,
• igenläggning av vissa omotiverade och  
  skötselintensiva buskpartier,
• justering av lekplatser för bättre funktion
• fler sittgrupper
• utvidgning av grillplatser för fler sittgrupper.

Även om mycket nytt och fint kommer i backen är 
grundtanken just en besparing utan att minska på  
trivseln, snarare utöka den. Från 2019 gäller normal 
skötsel och underhåll enligt upphandlat schema.

Medlemsaktiviteter
Trummans medlemsaktiviteter har så smått börjat 
komma igång med bland annat yoga och matlagnings-
kurs under våren och sommaren i festlokalen i hus 43. 
Vi vill gärna fortsätta med medlemsaktiviteter under 
hösten och har planer på afternoon tea, en kväll med 
husmanskost, laga egna matlådor, pubkväll med quiz 
för att ta några exempel.
 Tanken är att fånga upp era idéer och intressen 
för att skapa ett program för 2018. Så låt oss komma 
igång! Uppslag och goda idéer skickar ni till Alexandra 
Rydberg, alexandra.rydberg@hotmail.com. Det går 
även bra att lägga en lapp med förslag på aktivitet  
i fastighetskontorets brevlåda i hus 47.

Trummans webbplats
Vi i styrelsen har kontinuerligt försökt uppdatera och 
förbättra webbplatsen med relevant information och 
där går nu att läsa sig till det mesta i föreningen – inför 
en renovering, vilka ordningsregler som gäller, hur 
man felanmäler och så vidare. Ta gärna några minuter 
och klicka igenom på www.brftrumman.se
 Visste du till exempel att varje hus har en individuell 
färg? Eller att vi har en grovtvättstuga och snickarbod? 
Är det någon information som saknas blir vi givetvis 
glada om ni säger till.
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Ska du renovera? Osäker? Fråga först!
Innan du påbörjar en renovering i din lägenhet, kont-
rollera föreningens regelverk på vår webbplats! Under 
Ordningsregler – Renoveringar finns föreningens policy. 
Gör en checklista och kontrollera att du har allting 
klart innan du renoverar. Om du känner någon tvek-
samhet inför ett moment, eller undrar om det krävs 
tillstånd – kontakta vår vicevärd och fråga!
 Vid lägenhetsöverlåtelse gör föreningen alltid en 
syn av lägenheten som ett led i att säkerställa skicket 
på våra hus. Om det då upptäcks en otillåten renove-
ring eller en renovering där det saknas erforderliga 
dokument, kommer dåvarande bostadsrättsinnehavare 
krävas på återställande. På grund av att föreningen sett 
ett par illa utförda renoveringar som påverkat husens 
ventilation eller hotat vår gemensamma säkerhet, kom-
mer föreningen att skärpa kontrollen. Kom ihåg att det 
är du som bostadsrättsinnehavare som har det yttersta 
ansvaret för lägenhetens skick.

Fem viktiga punkter:
• Läst hela policyn?
• Informerat styrelsen – krävs tillstånd?
• Byggtid: vardag 7–20, lördag 10–17, söndag tyst!
• Informerat grannar?
• Har hantverkaren tagit del av informationen?

Vi vill allas bästa och undvika dyrköpta misstag, så 
kontakta fastighetskontoret innan renovering för hjälp.

Rena trappuppgångar
Förvaring av byggmaterial/emballage i våra trapp-
uppgångar är förbjudet. Ur brandsäkerhetssynpunkt  
får inget brännbart finnas i våra trappuppgångar.  
Detta gäller även entrémattor. Barnvagnar, skor och 
cyklar får ej förvaras i trappuppgång under någon 
av dygnets timmar, då trapphusen betraktas som 
utrymningsväg.

Slutsatser från fönstersyn
Innan sommaren gjorde vi en syn av husens fönster i 
utvalda lägenheter för att se aktuell status och skick. 
De allra flesta var i förväntat skick, men väder och 
vind utsätter dem för påfrestningar och en del fönster 
behöver åtgärdas redan nu. Styrelsen arbetar nu vidare 
med resultatet för att hitta en kostnadseffektiv balans. 
Balkongdörrarna är energitjuvar, där somliga är illa 
däran. Vi har även en del fönster som är original och 

mycket talar därför för att byta ut vissa partier inom ett 
par år, snarare än att måla ett lager till.
 En vanlig fråga kring fönstren är varför vita flisor 
släpper, ofta i samband med att man tvättar dem. Det 
beror på att underhållsmålning även har gjorts på 
kittet, det som håller fast rutan. Förr i tiden innehöll 
även färgen olja vilket fäste bra med kittet, men dagens 
målarfärg fäster inte. Det finns ingen bra väg runt det, 
men det har alltså sin förklaring.
 Tack till de medlemmar som hjälpte till med 
inventeringen!

Markiser
Är det dags att byta ut dina balkongskydd eller vill du 
sätta upp en markis? Då är det viktigt att du följer för-
eningens bestämmelser vad gäller mönster och färger. 
Väven ska vara blockrandig och följande färger gäller 
för respektive hus:

41: Grön/vit.
43: Blå/vit.
45: Beige/vit.
47: Röd/vit.
49: Grön/vit.

Om markis eller 
balkongskydd bara 
är smutsiga och inte 
behövs bytas går det 
bra att tvätta dem i  
40 ºC maskintvätt. 
Du sätter upp dem 
igen med vanliga buntband. Spreja gärna över dem 
med en impregneringsspray så står de sig bättre mot 
väta och smuts i fortsättningen.
 Är de trasiga eller alltför gamla och nersmutsade för 
att klara en tvätt, tag då hellre ner dem även om du har 
svårt för att ersätta dem med en gång. Vi vinner alla på 
att våra husfasader ser vårdade ut och det inkluderar 
markiser och balkongskydd.
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Basunen 3
Norr om 49:an och längs Erikslustvägen ligger ett vård-
boende med fastighetsbeteckningen Basunen 3. Det 
har länge planerats och diskuterats att riva transforma-
torstationen i det nordvästra hörnet av fastigheten för 
att kunna bygga till ett flervåningshus.
 Styrelsen lämnade när förslaget presenterades 
2015 in en skrivelse, där vi ifrågasatte bland annat 
bygghöjden och dess inverkan på kulturmiljön. 
Stadsbyggnadskontoret tog våra och andra intressenters 
synpunkter i viss beaktning och bygghöjden sänktes till 
13,5 meter.
 Nu har byggnadsnämnden beviljat bygglov för 
nybyggnad. Det kommer bli en tillbyggnad med ing-
lasade balkonger samt ett LSS-boende. Den befintliga 
bebyggelsen kommer att rivas innan nybyggnation 
påbörjas.

Skadegörelse på ventilationshus
Någon eller några har roat sig med att klättra upp och 
hoppa på ett av garagets två ventilationshus som står 
på 41:ans innergård. Det uppdagades när det började 
regna in i garaget. Skadan är nu åtgärdad, men det 
medförde stora och onödiga kostnader, som vi med-
lemmar får betala.

Ny hyresgäst
Inom kort får vi en ny hyresgäst i lokalen vid sidan 
om Tina Salongen. Mer information kommer i nästa 
Trummanblad.

Måsar
Försöket med måsavskräck-
ande klister som i våras 
målats på lyktstolpar och andra 
för måsar attraktiva utposter 
verkade i början av året lovande. 
Dessvärre verkade det tappa effekt 
mot mitten av sommaren. Till nästa 
säsong kommer styrelsen att se över om det finns  
några andra alternativ för att gynna vår nattsömn.

Gymmet
Vi har nu utrustat gymmet med en balans-
bräda. På den stärker och tränar du 
effektivt din balans och koordinations-
förmåga, vilket hjälper muskler och leder 
från att utsättas för överbelastning.

Vicevärd informerar
Med anledning av att föreningen vill att alla 
felanmälningar ska registreras så kommer det 
inte att gå att lämna meddelanden på telefon-
svararen med telefonnummer 040-26 07 86. 
Vill ni göra en felanmälan så ring 040-630 62 50 
och välj talsvaret ”felanmälan”.
 Har ni andra ärenden än felanmälan så går det bra 
att kontakta fastighetskontoret på 040-26 07 86 tisdagar 
och fredagar mellan klockan 7–9.
 Varmt välkomna att höra av er!

Öppettider fastighetskontoret
Kontoret är öppet tisdag och fredag 7.00–9.00.
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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:
www.sydsverigeab.se
eller 040-630 62 50
(vardagar kl. 8–16)

Matlagning i glada grannars lag
Sällskap, goda skratt, nytänk, påhittighet, nyheter, 
matlagning tillsammans med alla som vill i föreningen! 
Något för alla åldrar.
 Inget är hugget i sten, så just därför hoppas vi att så 
många som möjligt kan och vill komma med och till-
föra idéer och förslag på hur våra kvällar ska bli ”hej-
dundrans” trevliga. Vår kockledare Linnéa Lindgren 
har redan kommit med många bra idéer och nu vill 
vi till sammans med er förverkliga dessa matlagnings-
kvällar. Vi kommer igång med en introkväll, se nedan.

Så här skriver Linnea:
Vi startar med några dagar/kvällar på olika teman:
• nyheter i det vegetariska köket, det är trots allt inte 
  bara isbergssallad man äter som vegetarian!
• vem vill inte lära sig att filea fisk och sedan tillaga  
  en supergod måltid med lätta tillbehör?
• en »resa« till Medelhavet … det hade väl inte varit fel?
• lära sig olika kryddblandningar, smaksätta, prova på  
  nya smaker helt enkelt!
• matlagning handlar dessutom inte bara om att stå i  
  köket, vikning av servetter ska också göras, dukning  
  på olika sätt … val av drycker, kanske kan vi rigga lite  
  musik nån gång.
• någon gång för alla åldrar, även barnen.

Syftet är att ha trevligt, lära oss något nytt (förhopp-
ningsvis), bli mätta och framför allt må bra! Jag har 
kunskap och erfarenhet från fiskhandel i många år, och 
deltog i Sveriges mästerkock 2014. Mitt företag heter 
Mat med Linnéa och här bedriver jag undervisning i 
matlagning för vuxna och barn.
www.facebook.com/matmedlinnea

Introkväll
Kära medlemmar, det finns många idéer och den 
21 november klockan 18 vill vi därför bjuda in 
till en »smaka på kväll« för att ni ska få fråga och 
komma med förslag inför kommande träffar längre 
fram. Vi bjuder på lite smakprov!
 Välkomma till festlokalen 21/11 klockan 18! 


