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Trumman
 Information för boende i brf Trumman

Nummer 1/2020
Trumman utkommer minst fyra gånger per år.

Vid eventuella frågor och synpunkter – kontakta styrelsen.

Årsstämma 2020
Många undrar hur bostadsrättsföreningarna 
ska hantera vårens föreningsstämmor med 
anledning av Covid-19 och den påverkan 
viruset får på folksamlingar och fysiska 

möten. Brf Trumman har beslutat att hålla 
årets föreningsstämma onsdagen den 10 juni 

kl. 18.30 på Limhamns Folkets Hus. Adressen är 
Linnégatan 61.
 Efter stämman kommer i sedvanlig ordning infor-
mation om aktuella arbeten och en möjlighet att lyfta 
övriga frågor och förslag kring föreningen. Läs sty-
relsens förvaltningsberättelse i årsredovisningen som 
delas ut i god tid före stämman.
 Vi reserverar oss för eventuella ändringar av tid-
punkt och plats för stämman på grund av Covid-19.

Relining
Arbetet med våra avlopp i hus 41 tog en paus i påsk-
veckan och var tänkt att påbörjas igen efter påskhel-
gen, men på grund av Covid-19 så står arbetet stilla. 
Anledningen är att boende i hus 41 känner oro för att 
släppa in ISAB:s personal i lägenheterna vilket vi har 
stor respekt för. Vi jobbar med en lösning på detta och 
ISAB har kontakt med de boende.

Målning av våra fönster
Tillsammans med vår entre-
prenör Lödde Måleri AB har vi 
beslutat att skjuta upp målningen 
av våra fönster till efter somma-
ren. Detta på grund av Covid-19 
och att vi haft ISAB:s personal 
som utfört arbeten i våra lägen-
heter under en längre tid. Vi kan 
behöva lite lugn och ro och få 
njuta av sommaren utan på gå-
ende arbeten.

Nytt taggsystem
Föreningen planerar att på sikt införa taggsystem för 
samtliga av föreningens fastigheter. Vi har sedan tidi-
gare taggsystem till gymmet och vårt gästrum. Nu har 
vi även fått tagg till vårt garage sedan en tid tillbaka. 
Det som står på tur nu är taggsystem till yttre källar-
dörrar och entrédörrar.
 För att få ett helt komplett system så planerar vi för 
installation av porttelefon som är ansluten till mobil-
telefon alternativt hemtelefon.

Fastighetsskötare
Vi vill hälsa vår nya fastighetsskötare Björn Brannefalk 
välkommen till föreningen. Björn har tidigare arbetat 
på SYSAV.

Byteshylla
I våra miljöhus har vi nu satt upp en byteshylla. Passa 
på att byta ut en bok mot ett par fina koppar, eller så 
nöjer du dig med att skänka din tekanna du aldrig 
använder till någon som bättre behöver den. Vill du 
byta möbler och större saker så sätter du upp en lapp 
på anslaget i din trappa, då detta inte hör hemma vid 
byteshyllan.

Cykelrensning
Vår årliga cykelrensning kom av sig i början av året, 
men nu är det dags. Som vanligt kommer våra cyklar 
att märkas upp med ett band som man genast tar av om 
man inte vill att cykeln ska transporteras bort. Skulle 
man ändå glömma att titta till sin cykel under perioden 
för rensningen finns en andra chans att få tillbaka sin 
cykel mot beskrivning. Samtliga cyklar som transpor-
teras bort kommer att fotograferas, så att vi kan matcha 
cykeln med beskrivningen av cykeln.
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Cykelstölder
I vintras hade vi cykelstölder och särskilt drabbad var 
41:an där några av våra medlemmar blev bestulna på 
sina cyklar. Detta är jättetråkigt, särskilt för barnfamil-
jer där man tagit både barnens och föräldrarnas cyklar. 
Vi vill därför göra er uppmärksamma på att alltid se 
till att källardörren går i lås och se till så att där inte 
sitter skräp i låsets tungor. Gör alltid felanmälan om ni 
märker att något är fel på dörren så slipper vi objudna 
gäster.

Container
Vi brukar regelbundet ha en container stående vid 
gaveln på hus 41. Vårens container kommer tyvärr 
inte att placeras ut på grund av avloppsrenoveringen i 
hus 41. Platsen är upptagen av ISAB:s verktygsbodar 
och platsen är tyvärr den enda vi har för uppställning 
av container. Så nästa gång vi får container blir efter 
sommaren.

Nymålade bänkar
Ut och upplev våren på våra gröna, nymålade bänkar. 
Som ni kanske sett har vi börjat rusta upp våra bänkar 
så smått. Samtliga gröna bänkar ska återgå till nya lase-
rade brädor som de som finns på uteplatserna vid hus 
43. Så ta en promenad och slå er ner och upplev våren 
på någon av bänkarna i vår förening.

Rökning på balkong
Vi vill uppmana er som röker på balkongen eller 
utanför entréer att inte kasta fimpar på marken. Var 
snälla och plocka upp fimparna efter er då vår fastig-
hetsskötare annars får göra det. Rökning på balkongen 
kan vara mycket störande och där vill vi uppmana er 
att ta hänsyn till grannarna runt om kring. Vi får med 
jämna mellanrum klagomål på grannar som röker på 
balkongen, och i de fall ni störs så uppmanar vi er att 
först prata med grannen om problemet och om detta 
inte fungerar hör ni av er till vicevärden.

Felanmälan
Vid felanmälan vänder du dig i första hand 
till vår vicevärd. Detta gäller alla former av 
felanmälningar.

Vardagar: kl. 08.00–16.00
Telefon: 040-630 62 50
Via webben: under rubriken Felanmälan

Undantag
Vid brand, pågående brott eller annan påtaglig  
fara ringer du naturligtvis 112 direkt!

Fastighetsjour G4S
Får du problem under jourtid med till exempel 
vattenläckor, inbrottsskador, glasskador, hissfel, 
elfel, avsaknad av värme/varmvatten och liknande 
kan du ringa G4S. Då kommer de och avhjälper 
felet eller kallar på specialist om de inte själva kan 
åtgärda felet.

Vardagar: kl. 16.00–07.00
Helger: hela dygnet
Telefon: 010-222 30 38

Trevlig Valborg!


