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Trumman
 Information för boende i brf Trumman

Nummer 5/2017
Trumman utkommer minst fyra gånger per år.

Vid eventuella frågor och synpunkter – kontakta styrelsen.

Lägenhetsöverlåtelser och renoveringar
Vi har gjort en omarbetning och förbättring av rutinen 
för den syn som görs i samband med samtliga lägen-
hets- och lokalöverlåtelser i Trumman. Huvudsyftet är 
att säkerställa gott skick på det som faller under fören-
ingens gemensamma ansvar, enligt våra stadgar § 32.
Även installationer som faller under medlemmarnas 
ansvar (§ 31) kommer att synas.
 Vid lägenhetsöverlåtelse ska hädanefter både säl-
jare, köpare samt mäklare närvara. Detta ger oss en 
möjlighet att meddela om där föreligger fel som måste 
åtgärdas, i närvaro av alla parter. Det är därför mycket 
viktigt att du som planerar att renovera din lägenhet ser 
till att detta gjorts i enlighet med föreningens stadgar. 
I annat fall kan du i värsta fall bli tvingad att återställa 
lägenheten vid försäljning. Så besök vår hemsida för 
att få aktuell information om lägenhetsrenoveringar, 
överlåtelseprocess samt våra stadgar.

Underhållsplanen
Styrelsen har haft ett flertal arbetsmöten under sen-
sommar och höst, för att analysera vilka underhåll-
sinsatser som ska läggas in var under kommande 
10-årsperiod. Det innefattar bland annat tekniska 
konsultationer, besiktningar, kostnads-och likviditets-
beräkningar och styrelsens stadgeenliga besiktning av 
fastigheter och utemiljö. Närmast i tid rör det sig om 
vertikal relining, fönsterunderhåll och eventuellt ett 
projekt för värme- och ventilationsåtervinning med 
bra återbetalningstid på satsat kapital, som utreds inom 
ramen för vårt energibesparingsprojekt, där man lämp-
ligen gör ett hus först och därefter utvärderar.
 Underhållsplanen är ett levande dokument 
som måste genomarbetas årligen för eventuella 
justeringar av intervaller, priser och prioriterings-
ordning. Ett systematiskt genomfört arbete 
gör att kunskapen om projekt, kostnader 

Extrastämma och plan 0
Styrelsen har under det gångna året utrett möjlighe-
terna för att bygga två mindre lägenheter i källarplan 
i hus 41 (källarlokalen som Jopa höll till i tidigare). 
En potentiell byggnation och försäljning kan generera 
intäkter till föreningen även på lång sikt i form av två 
nya andelar i brf Trumman. Brf Erikslust har positiva 
erfarenheter av ett liknande projekt och behovet av små 
lägenheter är fortsatt stort.
 Lokalen behöver oavsett framtid renoveras och den 
kostnaden tar tid att räkna hem vid en uthyrning, där 
intresset varit knappt och betalningsviljan låg. Eftersom 
byggnation är ett större ingrepp som även påverkar 
andelstalen så krävs ett stämmobeslut. Styrelsen kom-
mer tillsammans med kallelsen till extrastämman 
presentera kalkylen och fler detaljer kring projektets 
potential, då frågorna säkert är många. I samband 
med extrastämman kommer även ett andra beslut om 
nya stadgar tas samt mer information om 2018 i brf 
Trumman.

Avgiftsrabatt
Som ni vet sker avgiftsjusteringar här i föreningen  
från 1 april. 2 % justering för 2017 rullades ut från  
1 april i år för kvartalet april–juni. I samband med 
omräkning av andelstalen, som gjordes efter beslut 
på extrastämman på Tuppen – missade HSB att lägga 
på de 2 % för resterande månaders avier. Så vi har lite 
»rabatt« under tre kvartal, till och med 31 mars 2018. 
Föreningsekonomiskt är det inte bra, men hanterbart. 
De uteblivna månaderna kommer däremot inte att 
debiteras retroaktivt, utan kommer återinföras från  
1 april 2018 tillsammans med 2018 års justering.
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och möjligheten att värdera olika insatser byggs upp 
inom styrelsen. Man ser vilka avgiftsjusteringar som 
krävs, om och när eventuellt lånebehov föreligger. 
Målsättningen är alltid en långsiktigt stabil utveckling.

Cyklar
Utrensningen av cyklar ute på våra gårdar är nu klar 
och de kommer att hämtas av företaget Drevet under 
mars månad. Saknar du din cykel kan du kontakta vice-
värden, så hjälper han till.

Miljöhusen
Som ni kanske har noterat så har vi placerat om sop-
kärlen i miljöhusen. Detta gjorde vi för att bättre 
utnyttja platserna och för att många sopor hamnade 
på fel plats. Vi kommer också att märka upp de olika 
sopkärlen så att inga sopor hamnar i fel kärl. Det är 
mycket viktigt att vi sorterar rätt för vår miljös skull. 
Vi påminner ännu en gång om att det inte är tillåtet att 
ställa in byggavfall efter renoveringar så som färgburkar 
etc. Föreningen debiterades nyligen 1 500 kr då elskrot-
bingen i hus 43 var fylld med annat än elskrot. Om du 
slänger otillåtet avfall i miljöhuset kommer kostnaden 
att drabba dig som medlem.

Felanmälan
Vi har ett felanmälningssystem via vår hemsida. Vi ber 
er därför använda detta när exempelvis en tvättmaskin 
eller torktumlare i våra tvättstugor är trasiga. Även 
andra fel så som trasiga lampor, droppande kranar 
i våra gemensamma utrymmen kan rapporteras via 
hemsidan. Utgå gärna inte från att någon annan gör 
det. Blir det dubbelt gör det ingenting, men ju fortare 
det rapporteras, desto snabbare kan det åtgärdas.
 Felanmälan kan även göras per telefon på  
040-630 62 50, välj tonvalsval 1.

Container och julgran
Den 8 januari är det åter dags för vår container 
vid garagenedfarten 41 C. Passa på att slänga din 
julgran och annat du inte längre har glädje av.

Motioner till stämman
Det finns ännu gott om tid att komma med motioner 
till stämman. Innan februari månads utgång ska even-
tuella motioner skriftligen lämnas till styrelsen.

Valberedningen har ordet
Att delta i styrelsearbetet i brf Trumman är en givande 
och viktig uppgift! Vi har behov av alla slags kunskaper. 
Känner du dig manad och har tid och lust att vara med, 
är du välkommen att kontakta
Sven Sahlin
0703-68 27 07
svend.sahlin@gmail.com

Till sist
Christian, Boris och övriga på Sydsverige Entreprenad 
önskar alla medlemmar

God jul och ett gott nytt år
samt nya tag inför 2018! 
Styrelsen och övriga  
förtroendevalda
instämmer. Brf Trumman

Köpenhamnsvägen 47
217 71 Malmö
Telefon: 040-26 07 86
vicevard@brftrumman.se
www.brftrumman.se
Felanmälan:
www.sydsverigeab.se
eller 040-630 62 50
(vardagar kl. 8–16)

Trummans hemsida
Vi rekommenderar att ni regelbundet går in och kikar 
på hemsidan, vi lägger löpande in en hel del nyheter. 
Tobias, vår sekreterare, håller på med en översyn,  
med uppdatering och förbättringar av övriga sidor. 
www.brftrumman.se


