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Årets Riksbyggen förening 2003 

Efter Covid-19 fylld vår som också varit ganska kall kom så äntligen sommaren.  
Ungdomarna fick sina sommarlov och med den solstrålar och värme.  
Sommaren är här och den är efterlängtad.  
Det blir är en sommar med en hel del förbehåll. Vi har nu fått lära oss att; håll av-
stånd, håll dig frisk, tillämpa social distansering. Allt detta behöver inte betyda att 
man inte träffas. Vi gör som vanligt men med lite mer förstånd och avstånd. Brf 
Trumspelaren har många bänkar utplacerade inom området. Ta vara på alla solstrå-
lar och fyll alla bänkar. Men sitt inte för nära, en armlängds avstånd är lagom.  
Lite mer utomhusvistelse och lite mindre Covid-19, det är nått vi alla mår bättre av.   

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 

ÖPPETTIDER UNDER VÅREN 

24 Juni Öppet, 18-18,30 

1 juli Öppet, 18-18.30 

8 juli Öppet, 18-18,30 

15 Juli STÄNGT, Ingen telefontid 

22 Juli STÄNGT, Ingen telefontid 

29 Juli STÄNGT, Ingen telefontid 

5 Augusti Öppet, 18-18,30 

12 Augusti Öppet, 18-18,30 

Telefontid på onsdagar 18.45-19.15 

Med Sommaren kommer också värmen.  
Om det blir en rekordvarm sommar igen, vad gäller då? 

Vid extremväder som exempelvis värmeböljor är Folkhälsomyndighetens allmänna 
råd om temperaturer inte tillämpliga på samma sätt som annars. Vid extremväder är 
det oundvikligt med höga temperaturer och man kan inte kräva att hyresvärden eller 
bostadsrättsföreningen installerar klimatanläggningar för att sänka inomhustempe-
raturen i till exempel en äldre byggnad. Istället får man försöka stänga ute värmen så 
gott det går genom att dra ner persienner och dra för gardiner och genom att vädra 
på kvällen och natten när det är svalare ute. 

•Dra ner persienner eller gardiner på dagtid för att stänga ute solens värme. 

•Vädra bara på kvällar och nätter, det vill säga när utomhustemperaturen är lägre än 
inomhus. Om möjligt ställ upp fönster och dörrar så att det blir korsdrag, det bidrar 
till att sänka temperaturen. 

•Stäng av värmekällor som till exempel datorer, TV och andra elektriska apparater. 

•Använd en fläkt för att få luften att cirkulera och därmed kyla. 

•Drick ordentligt med vatten och duscha kallt. 



 ..jag vill ha sommar över hela kroppen, inte bara doppa tårna i den.... ”Ernst K.” 

Brf Trumspelaren fick utmärkelsen som Årets Riksbyggen förening 2003 av Riksbyggen Sverige PeBa 2004 

Porttelefon Visste du detta om... 

…..Myggor. 
När sommaren slår till och vädret är 

som skönast om kvällarna kan man 

räkna med en sak: myggor. Grup-

pen omfattar bland annat stick-

myggor, fjädermyggor, harkrankar, 

knott, svidknott och gallmyggor. 

Nedan följer lite intressanta fakta 

som kan vara kul att känna till om 

de små kliande myggen. 

Kan användas för att ta fast 

tjuven...Den finska polisen hittade 

en död mygga i en bil som var rap-

porterad stulen. De testade blodet 

från myggans sista måltid och an-

vände det för att identifiera tjuven. 

All reklam är bra reklam…

Forskare som testar insektsavstöt-

ningsmedel använder ofta en 

Victoria Secret-parfym som stan-

dard, då de av misstag har upp-

täckt att parfymen i fråga avvisar 

myggor bättre än något annat på 

marknaden. 

Är det här man skall bo?Island 

är ett av få länder där det saknas 

mygg helt och hållet – trots att 

klimatet under sommartider kan 

vara mer än behagligt.  

Det förklarar alla bett…Vissa 

myggor kan sticka eller bita djur 

och människor, särskilt de i famil-

jerna knott, svidknott och stick-

myggor. Bland stickmyggorna är 

det oftast bara honan som sticker. 

Jag visste det…! 
Mygg, eller myggor, är den enda 

djurart som är känd för att bära 

ansvaret för fler dödsfall hos män-

niskor än vad människan själv gör. 

Ett otippat sätt att bekämpa 

malaria på…Biologer bekämpar 

malaria med hjälp av genetiskt mo-

difierade myggor som är immuna 

och därmed oförmögna att över-

föra det. Mao, enklare att bota 

malaria genom att härda mygg 
Det förklarar en del…Har du 

någonsin upptäckt att du blir biten 

av mygg mer än dina vänner? Eller 

tvärtom? Det beror på att myggen 

föredrar en form av blodtyp före 

en annan. Den som har blodtypen 

”O” är mest utsatt. Mums..!
Phew…! Det skulle kräva cirka 1 

200 000 myggor för att helt och 

hållet tömma en människa på blod 

– så du behöver inte oroa dig. 

Ha en skön sommar! 

Portkod finns inte inom 

vår förening. På grund av 

spridningsförmågan av 

portkoder till fel individer 

har föreningen tagit beslu-

tet att ej använda 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 

Brf Trumspelarens har  

begränsad tillgänglihet på grund av 

rådande Corona (Covid-19) situa-

tion.  

Kontorets nya tider är: 

Besökstid Onsdag 18-18.30 

Telefontid Onsdag 18.45-19.30  

På kontorstid hanterar vi akuta 

ärenden som inte kan och eller skall 

hanteras av Riksbyggen felanmälan. 

Att fråga om sin plats i kön eller 

liknande är inte att räknas som akut. 

Att köpa ny tag, nyckel eller liknande 

är något vi ser som akut. Tilldelning 

av p-platser på stora parkeringen är 

också nått vi sköter på kontoret. Om 

det innbeär att du måste betala för 

något är ett besök på kontoret det 

enda alternativet.  Övernattningsrum-

met och  Trivsellokalen är blockerat 

för bokning tills vidare.  

I övrigt gäller som alltid för alla fel och 
brister som du finner i fastigheten att 
du kontaktar Riksbyggen felanmälan. 
Har du allmänna frågor om ditt boende 
skall du kontakta felanmälan för detta. 
Undantag Nordisk Hiss och Telenor 
kontakta deras kundtjänst direkt. 

Trumspelarens Kontor och felanmälan 

Laddning av El-bil inom Trumspelaren 

Det är i dagsläget inte tillåtet att ladda el-bilar på 
de fordonsplatser och garage alternativt andra möjlig-
heter via tillgängliga el-uttag inom Brf Trumspelaren. 
Styrelsen har beslutat att installera en laddstolpe 
med två uttag för laddning av el-bil på besöksparke-
ringen. Det innebär att med erlagd p-avgift kan man 
ladda sin bil under den tid som man har parkeringstid. 
Laddningen sker i samarbete med www.Bee.se Se 
deras täckningskarta här 
https://bee.se/kundservice/laddkarta/ 

Grilla på gården är Ok! men... 

Att grilla på sommaren är helt enkelt ett trevligt och gott 
sätt att avnjuta mat, umgås och att vara social på. Men det 
innebär också förpliktelser, att man tar hänsyn till sina gran-
nar, att man inte stör dem med grill-os och hög ljudnivå mm. 
Det är helt ok att grilla på våra gårdar. Det är som vi ser det 
ett trevlig socialt inslag i gårdsmiljön. Det som också är vik-
tigt är att man verkligen plockar undan efter sig. Och det gäl-
ler inte bara skräp och annat utan även sin grill. När du har 
grillat färdigt och grillen har slocknat skall grillen tas bort och 
placeras i ägarens lägenhet/förråd eller liknande. Det är inte 
tillåtet att förvara grillar på gården, i buskar, bakom staket, 
under pergolan eller i källargångar barnvagnsrum  etc.   

Inga gemensamma utrymmen får användas för att förvara grillen. När det 
är färdig grillat och kolen har slocknat skall kolen avlägsnas på ett korrekt och 
säkert sätt som förhindrar brand och grillen till förvaring i eget utrymme. 
Övergivna grillar kommer att plockas bort och kastas. 

X 

SKÄRPNING 

Det har förekommit grillning med kolgrill 
på balkonger.  

Det är inte tillåtet att grilla med en  
kolgrill på någon balkong i  

Brf Trumspelarens fastigheter.   
DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET! 
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Sida 3 

VI har under några år nu tittat över vilka möjlighet-
er som finns för att få ned radonvärden i fastighet-
en och samtidigt få en bättre inomhus och boende-
miljö.  
Vi har gjort mätningar, inventeringar, provrelining 
av ventilationskanaler, provinstallationer av olika 
typer av ventilationssystem, utvärderingar samt 
tagit fram beslutsunderlag. Styrelsen har beslutat 
om vilken typ av ventilation vi skall gå vidare med 
för implementering i låghusen. På stämma 2020 tas 
det formella beslutet om att installera ny venti-
lation. Det innebär när allt är klart att alla lägenhet-
er i Brf Trumspelaren kommer att ha likvärdig venti-
lation samt låga radonvärden oavsett var man bor i 
Brf Trumspelaren. Mer information om detta kom-
mer i höst och inför stämman där besluten tas.  

Renovera, var skall man börja 
När du skall renovera din lägenhet skall du alltid 
börja med att till föreningen lämna in blanketten,  
Begäran om ändring av lägenhet. 

Du får inte påbörja renovering som påverkar hu-
sets fasta installationer tex vatten, el, väggar golv 
mm utan styrelsens godkännande. Att tapetsera 
om, måla vägg, dörrlist är undantagen då du inte 
behöver göra en anmälan. 

När blanketten är inskickad till föreningens för-
valtare kommer vi att analysera begäran så att det 
du har tänkt att genomföra är genomförbart och 
att inga bärande delar, rör, el mm påverkas. Där-
efter får du ett skriftligt svar och kanske ett tips på 
vägen i ditt renoverande. Om det är en mer om-
fattande analys 
som krävs har 
föreningen en 
hanteringstid på 
30 dagar efter att 
vi har fått blan-
ketten till oss. 
Oftast går det 
fortare. 

Skall du renovera och är osäker på om du skall 
lämna in blanketten eller ej, är det alltid bättre att 
lämna in en blankett. 
Vad händer om jag påbörjar renovering och jag 
inte har anmält detta till föreningen? Detta avgörs 
från fall till fall och i värsta fall kan du bli skyldig att 
återställa lägenheten till ursprunget och få betal-
ningsansvar för föreningens ökade kostnader. 
Lämna hellre in en blankett för mycket än för li-
tet. Blanketten finns att ladda ned från hemsidan. 

Projekt Ventilation och Radon 
Under sommaren är många boende 

på semester, i sina fritidshus,  hälsar på 

släktingar etc. Det betyder att man inte 

är hemma i sin lägenhet. Detta ger en 

möjlighet för vissa individer att göra 

inbrott i källare och lägenhet.  

Se därför till att entrédörren hålls stängd. Går du 

igenom en dörr är du ansvarig för att se till att den 

stängs. Detta för att ge tjuven minimal chans att 

komma in i fastigheten, få röra sig fritt och kanske 

göra ett inbrott. Det är vi tillsammans som ser 

till att vi slipper inbrott och andra obehag.  

Journummer till AVARN är 010-2109000 

Var vaksam på obehöriga 

RÄTTNING av information om   

Parkerings-Platser 

I föregående nummer av Informationsbladet 

var huvudinformationen rätt om brist på p-

platser men anledningen blev fel. Vi skall inte gräva 

mer för fjärrvärme. Det är klart och avslutat! 

Styrelsen har beslutat att anlägga fler parke-

ringsplatser inom Brf Trimsperlarens tomt. 

På grund av den p-plats brist föreningen haft under 

lång tid har styrelsen beslutat om att anlägga fler 

platser och skärpa kraven på att få en plats tilldelad. 

Höjning av hyran för fordonsplats är något vi stän-

digt diskuterar och det är något som kan bli ytterli-

gare en åtgärd för att få fler platser tillgängliga. 

De nya platserna kommer att anläggas mellan 

gård 2 och 3 (baksidan Mhg 114), vid Mhg 76 mot 

Munkhagsgatan samt nya platser på stora parkering-

ens västra sidan mot Skogslyckegatan. 

Under och efter sommaren kan det bli färre 

platser lediga under en period. Vi kommer att bli 

tvungna att frigöra parkeringar för boende som idag 

har parkering  och som måste flytta på sig pga mark-

arbeten som skall utföras för nya p-platser. Detta 

innebär att vi inte, förutom i undantagsfall, kom-

mer att tilldela några nya p-platser under en period 

from nu. När detta är över kommer vi att dela ut 

dessa platser igen samt alla nya. Har du en plats 

som du inte använder och eller du har inget 

fordon, då skall du lämna tillbaka din fordons-

plats till föreningen. 
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Information om Internet och KabelTV 

Internet och kabel-TV levereras av Telenor.  

Telenor har from december 2018 ett helhetsansvar för 

leveranser av Internet och kabel-tv, ett kon-

cept som funger mycket bra. 

Har man problem med Internet och eller 

kabel-tv skall man kontakta Telenors kund-

support.  

Telenor ansvarar för alla frågor kring din tv 

och digitaldekodrar.  

Digitaladekodern tillhör lägenheten 

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 

ljudupplevelse mha dekodern jämfört med den analoga sig-

nalen. Den analoga möjligheten finns fortfarande kvar som ett 

alternativ. 

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

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

Telenor till alla hushåll. Dekodern ägs av Telenor och tillhör 

lägenheten den är placerad i samt att det är 

bostadsrättsinnehavaren som bär det fulla 

ansvaret för att digitaldekodern finns och 

fungerar i lägenheten. 

Ytterligare en möjlighet är att vi alla har 

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 informationsblad. Du 

kan också få mer information via Telenor 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 

regionen. Föreningen finns i Johannelund på adressen 

Munkhagsgatan 46-126.  

Föreningen består av totalt 627 lägenheter.  

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 tryggare 

boende gav oss denna utmärkelse.  

Vi fortsätter att satsa framåt på den inslagna vägen för ett 

tryggare boende och med ett bra miljötänkande. Nu tar vi nästa 

steg med att uppdatera vårt värmesystem så att det blir än mer 

energismart, effektivt och miljövänligt. 

Styrelsen och Riksbyggen jobbar alltid för Din skull och ett 

tryggare 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!!! 

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 Trumsplaren 

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.  

Glad Midsommar 

önskar  

Brf Trumspelaren  
alla medlemmar och  
boende…! 


