
GOD JUL GOD JUL GOD JUL GOD JUL GOTT NYTT ÅR GOD JUL GOD JUL GOD JUL GOD JUL  

Brf Trumspelaren fick utmärkelsen som Årets Riksbyggen förening 2003 av Riksbyggen Sverige PeBa 1904 

År 2019 

Upplaga 112 Nummer 4 

Brf 
Trumspelaren 

Innehåll                   Sida 

God Jul 1 

Felanmälan och  

kontorets öppettider 

1 

 

Porttelefon 2 

Visste du detta om….. 2 

Luddfilter och städning 2 

Stämma 2019 2 

Vad får jag tvätta 3 

Temperatur 3 

Biltrafik på gården 3 

Ökad säkerhet 3 

Hyra släp 3 

Boxer, dekoder, router 

Internet och kabeltv 

4 

Felanmälan 4 

Information för alla 

medlemmar 

Årets Riksbyggen förening 2003 

FELANMÄLAN DAG & NATT 

Vi hänvisar alla akuta ärenden 
till Riksbyggen Felanmälan på 
ordinarie telefonnummer (se 
nedan). Du kan också göra 
anmälan på webben för ären-
den som inte kräver omedel-
bar åtgärd.  

Nummer:0771 860860  

alternativt via  

www.riksbyggen.se 

Trumspelarens  
boendekontor 

Har begränsade  
öppettider under jul 

och nyår. 
Onsdag 18/12 Öppet 18-19:30 

Onsdag 25/12 STÄNGT 

Måndag 30/12 Öppet 15:30-17 

Onsdag 1/1 2020 STÄNGT 

From 8 januari har vi öppet 
som vanligt. Sista måndagen 
i månaden och varje onsdag. 

VÄLKOMMEN 

Mycket har vi gjort i år. 

Saker som påbörjats, blivit 

färdigställt, och som är 

pågående. Nu satsar vi 

friskt och ser fram mot år 

2020 med många  

spännande utmaningar.  
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Porttelefon 

Visste du detta om... 

Skottåret 2020 

Ett skottår är ett år med 

fler dagar än normalt. I den 

julianska och gregorianska ka-

lendern förlängs året med en 

skottdag, som (numera) läggs 

till i februari månad.  

I lunisolarkalendrar som 

judiska, babyloniska och den 

gamla romerska kalendern in-

nebär skottår att året har en 

extra månad – skottmånad.  

Skottår är ett sätt att hålla ka-

lenderåret i takt med det astro-

nomiska året. Eftersom ett tro-

piskt år (årstidsår) är 

365,2421875 dygn långt kan 

inte ett år med 365 dagar stän-

digt användas i kalendern, inom 

loppet av 100 år skulle då årsti-

der, datum för solstånd och 

dagjämningar med mera nämli-

gen förskjutas mer än 24 dagar 

i kalendern. Genom att (med 

vissa undantag) vart fjärde år 

öka årets längd med en extra 

dag kan kalendern hållas nå-

gorlunda i fas med årstiderna. 

Ordet skott betyder "något 

som skjutits in".  

Ett skottår som börjar en ons-

dag är ett år i den gregorianska 

kalendern (tidigare även den 

julianska), som har 366 dagar, 

har söndagsbokstaven ED och 

vars första dag (1 januari) infall-

ler på veckodagen onsdag. Året 

har enligt ISO-standarden 8601 

53 veckor och 1 januari infaller 

i vecka 1, medan årets sista dag 

(31 december) infaller i vecka 

53. Det återkommer liksom 

övriga skottår efter 28 år utom 

när året infaller inom 30 år före 

ett undantaget normalår (d.v.s. 

sekelår som ej är skottår); i 

sådant fall återkommer året 

efter 40 år, och om året infaller 

inom 10 år före ett undantaget 

normalår, återkommer 

året efter 12 år.  

Ett år i skottgluggen,  

Vi välkomnar 2020! 

Portkod finns inte inom 

vår förening. På grund av 

spridningsförmågan av 

portkoder till fel individer 

har föreningen tagit beslu-

tet att ej an-

vända den 

möjligheten 

för att låsa 

upp dörrar. 

Det är alltjämt 

tagg samt 

porttelefon 

som gäller. 

Kortnumret 

fungerar alla 

dagar mellan kl 06:00 till 

22.00.  

På övrig tid, kvälls och 

nattetid mellan kl 22:00-

06:00, kan man kontakta 

lägenheten via det telefon-

nummer som finns kopplat 

till porttelefonen. 

Sida 2 Information för alla medlemmar 

I våra nya torktum-
lare finns det två stycken 
luddfilter som skall rengö-
ras efter torkning. 

Det ena filtret är synligt 
när dörren till tumlaren 
öppnas.  
Det andra filtret finns 
direkt där under och det 
får man dra ut för att 
komma åt det. Använd 
borsten som hänger på 
tumlaren för att rengöra 
filtren. 

Vi har nu nya maskiner i 
våra tvättstugor. Det är 
det enda som har ändrats 
från tidigare. Det innebär 
att städning i tvättstugan 
skall utföras precis som 

förut när du är klar.  
Vi har sista tiden påfal-
lande ofta fått in rappor-
ter om dåligt städade 
tvättstugor. 

Det är viktigt att vi hål-
ler våra tvättstugor i bra 
skick för de skall hålla 
många år till.  
Detta innebär också att 
vi kommer vara än mer 
vaksamma på rapporte-
ring om skötsel av ut-
rustning och lokaler. Vi 
kommer även följa upp 
felrapporter om miss-
bruk och vidta åtgärder. 
Missbruk kan medföra 
avstängning för medlem 
om tvättstugorna t.ex. 
inte sköts på rätt sätt. 

Luddfilter och städning 

Stämma 2019 

Årets stämma bjöd inledningsvis på underhållning av två violinister från 
Lunnevads folkhögskola. Efter den musikala resan genom Europa infor-
merades stämmans deltagare om pågående projekt, tex om det jobb vi 
gör runt radon och ventilation. Vidare redovisade förvaltare Sophie 
Aronsson den tänkta planen framåt om vad vi har att göra de närmsta 
åren. Detta omfattar bland annat alltifrån fasadrenovering, åtgärder i 
trapphus och i framtiden även byte av dörrar till lägenheter. 
Att vi har mycket framför oss har vi skrivit om i tidigare informations-
blad och vi kommer oförtrutet jobba på den inslagna vägen att bereda 
vägen för ett fortsatt tryggt och enkelt boende i en bra miljö. Stämman i 
år representerades av 88 av 627 möjliga hushåll. Årets stämmoordfö-
rande var som vanligt Lars-Erik Jonsson, ett uppdrag han som vanligt ge-
nomförde rutinerat. Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för verksam-
hetsåret som varit och nytt förtroende för kommande år genom omval 
av de ledamöter som var i tur att avgå. Sittande ordförande, Peter Ba-
logh, blev åter omvald som ordförande för de kommande 2 åren. En för-
ändring i styrelsen är Erik Magnussson som valdes in som suppleant 
2018 har valt att avsluta sitt engagemang i styrelsen. Som ny suppleant 
valdes Anneli Dunstrand (Mhg 126) för ett år. 

Efter stämman bjöds det på en kall buffe, traditionsenligt lotteri på ob-
jektnumret, Detta gjorde att många medlemmar gick hem med en cho-
kladask under armen. Det sista som hände denna dag var städning tork-
ning. Stort Tack till Trivsel kommittén som gjorde denna kväll möjlig och 
naturligtvis till alla boende som deltog med stort engagemang. TACK! 
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Sida 3 

Undercentralprojektet är nu avslutat, 3 cen-

traler bytta och ca 3500 radiatorventiler bytta. Alla 

har fått information i sin postbox om hur man skall gå 

till väga för att verifiera sin temperatur om man är 

osäker på temperaturen i ett rum i sin lägenhet. 

Föreningen har satt temperaturen i alla garage i fastig-

heten till max 10 grader. Och i alla övriga allmänna 

utrymmen är den satt till 16 grader. Detta för att 

spara energi, hålla ned kostnader och för att slippa 

avgiftshöjningar pga att vi eldar för kråkorna.  

Om du ändå upplever att det är kallt inne, vill vi att 

du mäter din inomhustemperatur enligt utskick. Om 

temperaturen är lägre är du välkommen att kontakta 

Riksbyggen felanmälan 0771 860 860 

Temperatur i min lägenhet 

 

Ökad säkerhet, större trygghet 
För din säkerhet och alla andras välbefinnande låser vi till runt tvättstugorna när vi 

inte tvättar. 

Föreningen har under flera år haft mycket generösa tvättider framför allt på dagens sista tvättpass där 

vi har tillåtit torktid fram till kl06.59 dagen efter. Den utökade torktiden har berott på att de gamla 

aggregaten i torkrummen inte var de allra bästa och torkat dåligt. 

Nu har vi nya tvättmaskiner, nya effektivare torktumlare, och sedan några år tillbaka nytt 

högeffektivt torkaggregat i tillhörande torkrum.  

Under en längre period har vi haft problem med inbrott i förråd på vissa håll i fastigheterna  

och obehöriga som befunnit sig i fastigheten. 

Detta sammantaget gör att vi efter årsskiftet kommer att korta ned tillträdestiden på sista passet 

till kl23.00. Samtidigt låser vi till omkring tvättstugorna så att accessen runt tvättstugorna endast med-

ger behörighet till tvättstugorna under de tider som det finns tvättpass. Bor man tex på Mhg 46 och 

tvättar i tvättstuga på Mhg 74 så kan man inte komma in i entren tillika tvättstugan mellan kl23-07.  

På detta sätt vill vi öka tryggheten för boende omkring tvättstugorna så att obehöriga personer 

inte rör sig  i lokalerna under den tid ingen tvättning är påbjuden.  

När förändring sker i just din tvättstuga kommer det att aviseras via våra ordinarie informationska-

naler. Så håll utkik på din entretavla och på webben så klart. 

Vad får jag tvätta i tvättstugan? 

Tvättning i tvättstugan är endast tillåten för hus-
hållets behov. Övrig tvätt är inte tillåten. 
Vi har fått in rapporter om att det bland annat 
tvättas hästtäcken och liknande i tvättstugorna. 
Endast hushållets tvätt är tillåten i föreningens  
tvättstugor och detta gäller även  grovtvättstu-
gan. 
Hästtäcken och eller liknande tvätt skall tvättas 
på annan plats och  är inte att räkna in i normal 
hushållstvätt. Missbruk kan medföra avstäng-
ning från tvättstugan. 

Biltrafik på gårdarna 

Under hösten har biltrafiken på går-

darna ökat och det innebär fler bilar som är felparkerade. 

Alla medlemmar och boende är ansvariga för sina egna fordon 

och besökare/hantverkare med fordon. Fordonen skall parke-

ras på avsedd plats dvs markerad p-platser och ingen annan 

stans. besökare ställer sig lämpligtvis på besöksparkeringen.  

I och urlastning av fordon är alltid ett giltigt skäl för att 

tillfälligt ställa sin bil på gården. Detta gäller alla fordon och 

tjänstefordon. Har man inte ett parkeringstillstånd från före-

ningen finns risken för få en "p-bot" på fordonet. Bevaknings-

bolaget  

Dukaten kommer att öka bevakningsfrekvensen from nu för 

att minska trafiken.  

P-tillstånd fixar man på boendekontoret! 

Julgranen efter jul 

När vi så har dansat ut julen och granen har 

gjort sitt, då gör vi som vi brukar dvs lägg 

den på anmodad plats vid fastighetsskötarnas 

hus, baksidan Mhg104. 

Hyr Släp “Freetrailer” 

Flytta grejer, slänga skräp, då är det bra med en släp-

vagn. 

Bakom Mhg 102 står ett släp som kan hyras per timme. 

För att hyra den går man in på freetrailer.com och 

följer instruktionerna där. 
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Information om Internet och KabelTV 

Årets Riksbyggenförening 2003 

“Ett tryggare boende” 

Riksbyggens 

Bostadsrättsförening 

Trumspelaren 

Trumspelarens Kontor 

Besöksadress; 

Munkhagsgatan 92A, baksidan 

Tel/fax:013-157855 

E-post:trumspelaren@trumspelaren.se 

 

Postadress: 

Munkhagsgatan 62  

587 26 Linköping 

Vi syns på webben……. 

www.trumspelaren.se 

        …..gör du? 

Brf Trumspelaren 

FELANMÄLAN  

Om du har problem eller du ser fel och 

brister i vår förening kontaktar du felan-

mälan på vanligt sätt.  

Likaså ärenden som berör kabel-tv, 

Internet, hissar mm. Nummer till re-

spektive ansvarig finner du på anslags-

tavlan i entrén.  

Vid problem i fastigheten eller i lägen-

heten är det ordinarie nummer till 

Felanmälan 0771 860 860 som gäller.  

Internet och kabel-TV levereras av Telenor.  

Telenor har from hösten 2017 ett helhetsansvar för 

leveranser av Internet och kabel-tv. 

Har man problem med Internet och eller 

kabel-tv skall man kontakta Telenor kund-

support.  

Telenor ansvarar för alla frågor kring din 

tv och digitaldekodrar.  

Digitaladekodern ägs av Telenor även 

om man inte har för avsikt att använda den.  

Det enkla sättet att se på tv är att använda 

dekodern. Du får en bättre bild och ljudup-

plevelse mha dekodern jämfört med den 

analoga signalen.  

Saknar du dekoder kontaktar du Telenor om du vill se på tv 

via vårt kabel-tv nät. En digitaldekoder har tidigare delats ut av 

Bredbandsbolaget till alla hushåll.               

Dekodern ägs av Telenor och tillhör lägenheten men det är 

bostadsrättsinnehavaren som bär det hela och fulla ansvaret 

för digitaldekodern i lägenheten. 

Ytterligare en möjlighet är att vi alla kan 

ha gratis IP-telefoni. Det innebär att alla kan 

skaffa ett abonnemang för att tex koppla till 

porttelefon. Det som tillkommer är eventuell 

samtalskostnad när du ringer från din IP-

telefon.  

Mer information kommer kontinuerligt via 

vår hemsida och naturligtivs här i vårt infor-

mationsblad. Du kan också få mer infor-

mation via Bredbandsbolaget kundtjänst och 

hemsida om övriga valfria tjänster.  

“...Surfa Lungt…” 

Brf Trumspelaren är den största bostadsrättsföreningen inom 

Riksbyggen i Linköping och en av de största föreningarna i re-

gionen. Föreningen finns i Johannelund på adressen Munkhags-

gatan 46-126.  

Föreningen består av totalt 627 lägenheter med över 40000 

kvadratmeter bostadsyta.  

Brf Trumspelaren jobbar alltid för ett enkelt och tryggt boende 

med tydliga regler för alla boende.  

2003 blev Brf Trumspelaren utsedd till årets Riksbyggenförening i 

Sverige. Ett långsiktigt arbete med miljöförbättringar och tryg-

gare boende gav oss denna utmärkelse.  

Vi fortsätter att satsa framåt på den inslagna vägen för ett tryg-

gare boende och med ett bra miljötänkande. Nu tar vi nästa steg 

med att uppdatera vårt värmesystem så att det blir än mer ener-

gismart, effektivt och miljövänligt. 
Styrelsen och Riksbyggen jobbar alltid för Din skull och ett tryg-

gare boende. 

Du kan alltid kontakta oss via trumspelaren@trumspelaren.se 

eller lägga ett meddelande i brevlådan på vårt boendekontor. 

Du kan också besöka oss på vårt boendekontor som är normalt 

öppet varje onsdag klockan 18.00 till 19.30 samt sista måndagen i 

månaden 15:30-17. Avvikelser i öppettitder kan förekomma. Se 

mer information i det senaste informationsbladet och på vår 

hemsida. Välkommen!!! 

God Jul & Gott Nytt År 

Brf Trumspelaren önskar alla  


