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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 

ÖPPETTIDER 

Besökstid Onsdag mellan 18-18.30 

Telefontid på Onsdag18.45-19.15 

Var vänlig och respektera tiden.  
 

Kommer du efter 18.30 får du åter-
komma nästa onsdag. 

Alternativt kan du kontakta före-
ningen via e-post. 

Trumspelaren@trumspelaren.se 

Eller Riksbyggen felanmälan 

Vi gör som vi brukar fast lite mer på distans! 

Corona, Covid-19, fortsätter att störa samhället. Som det ser ut kommer det finnas 

hos oss under lång tid framöver. VI får anpassa oss till detta men vi får inte sluta leva 

för det. Man kan faktiskt göra det mesta som man gjorde igår även idag. Det kräver 

en smula ansträngning då man måste ta större hänsyn till andra personer, grannar, 

tjänstemän. Men på det stora hela är det görbart om man håller distans och visar 

andra respekt.  

  Är du sjuk - STANNA HEMMA 

  Är du osäker på symptomen - STANNA HEMMA 

  Är du i en riskgrupp - STANNA HEMMA 

Följ de allmänna rekommendationer som myndigheterna ger via radio, tv och media. 

Respekten är viktig och det gäller även om man är hemma. Det finns grannar som 

nu kanske mer sällan går ut och tillbringar mer tid hemma än tidigare. Renoverar 

man tex, då skall man ha en låg profil kvällstid och tidig morgon. Att dra igång en 

slagborrmaskin och eller annat som väsnas kl 07 och eller 21 på kvällen är inte ok. 

Det är dålig respekt mot sina grannar.  

Vårt arbete med att få ned radonhalten har gått in i nästa fas. Vi skall inom 

kort påbörja testrelining av ventilationskanaler. Vi skall renovera dem så att de blir 

täta och uppfyller de krav som en ventilationskanal har.  

Om detta faller väl ut skall vi göra samma renovering på över 1000 ventilationska-

naler i våra fastigheter. 

Våra undersökningar har visat att kanalerna är dåliga och ibland helt trasiga. Ka-

nalerna måste renoveras oavsett vad vi använder de till, självdrag eller f-ventilation. 

På förestående stämma skall vi ta beslut om att gå vidare med den av styrelsen 

föreslagna ventilationen. Mer information om detta kommer till er i god tid för att 

man skall kunna bilda sig sin egen uppfattning och kunna avlägga sin röst. 

Vi syns och hörs på stämman! 
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GÅRDSFEST! Visste du detta om... 

…..Årstiderna. 

Astronomiskt sett motsva-

rar årstiderna var sin fjärde-

del av jordens omloppsbana 

runt solen.  

Våren börjar vid vårdagjäm-
ningen cirka 20–21 mars, 

sommaren börjar vid som-

marsolståndet cirka 20-21 

juni, hösten vid höstdagjäm-

ningen cirka 22-23 septem-

ber, och vintern vid vinter-

solståndet runt den 21-22 

december. Detta indelnings-

sätt används som standard i 

många länder men kallas där 

för astronomisk indelning 

vilket inte bör blandas ihop 

med den klimatologiska in-

delningen som är standard i 

många andra länder till ex-

empel i norden.  

Den klimatologiska års-

tidsindelningen, som används 

av bland annat SMHI, våren 

inträffar när dygnsmedeltem-

peraturen är stigande och 

ligger mellan 0 och 10 grader 

Celsius. Sommar är det då 

temperaturen varaktigt är 

över +10 °C, höst när dygns-

medeltemperaturen är fal-

lande och ligger mellan 0 och 

10 grader, och slutligen vin-

ter då dygnsmedeltempera-

turen varaktigt ligger under 
0 °C.  

Australiens aboriginer har 

utvecklat helt egna årstidssy-

stem. Yolngu-folket har till 

exempel sex årstider. Syste-

met för deras årstider byg-

ger på olika företeelser i de-

ras lokala miljö.  

Till exempel förutsäger Gad-

geron-folket sin sen-torra 

årstid genom att iaktta när-

varon av en viss typ av flu-

gor.  

Gårdsfest i mini-

format är årets 

tema! 

Årets pandemi gör 

att vi måste ställa in 

den stora gårdsfes-

ten. 

Istället gör vi ett 

försök med en mini 

gårdsfest, utan bord 

och utan stolar, med 

korvgrillning och Gö-

ran "Vibbe" Wiberg 

på sång och gitarr. På 

Lördag 15 augusti 

Mellan kl 11-14 finns 

vi på plats vid boule-

banan. Välkommen! 

Sida 2 Information för alla medlemmar 

Brf Trumspelaren har fortsatt  

begränsad tillgänglihet på grund av 

rådande Corona (Covid-19) situa-

tion.  

Kontorets 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 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 

Ny Riksbyggenförvaltare  

From den 17 augusti får vi en ny förvaltare som he-
ter Matthias Thorén.Vår förvaltare de senaste åren, 
Sophie Aronsson har gått vidare och lämnat Riksbyg-
gen och så även oss. From den 17 augusti får vi en ny 
förvaltare som heter Matthias Thorén. Matthias når 
man på sedvanligt sätt, kontakta Riksbyggen 0771 
860860, fråga efter Trumspelarens förvaltare.  

Radonprojektet 

På kommande stämma i november skall beslut tas om att installera venti-
lation i Trumspelarens fastigheter med syfte att minska radonhalten och för 
att ge en bättre boendemiljö. 
Allt startade med frågan ”hur får vi ned den generellt höga radonhalten i fas-
tigheten och i synnerhet lågdelarna”.  
Vi har mätt radonhalt flera gånger, tittat på olika lösningar, gjort provinstall-
ationer och utvärderat resultat. Detta har varit ett projekt som pågått under 
flera år.  
Nu har vi kommit så långt att nästa steg är att sammanställa all data och 
presentera ett förslag inför stämman som skall ta ett beslut om att gå vidare 
med installation av F-ventilation i fastigheten.  
F-ventialtion innebär att vi får en likvärdig ventilation över hela Trumspelaren 
då höghusen idag redan har F-ventilation. Beslut om att installera F-
ventilation måste tas på stämman då detta påverkar lägenhetens utformning. 

Valet av system är gjort så att minimal påverkan sker inne i bostaden men för 
att få maximal effekt i våra lägenheter. Mer information kommer i höst. 

SKÄRPNING 
Parkering på Brf Trumspelarens ytor får endast 
ske på markerade platser avsedda för fordon. 
Det är absolut förbjudet att parkera på våra 
gräsmattor och andra ytor som inte är avsedda 
för att ställa ett fordon på.  
Ser du felparkerade fordon kan man alltid  
kontakta Dukaten anonymt dygnet runt på  
telefon 013 205410. 
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Brf Trumspelaren kommer att som vanligt genom-
föra stämman i Nya Munkens lokaler. I år kommer 
vi bara att genomföra stämman som vi måste göra 
enligt lagar och stadgar. Därav inget samkväm 
efteråt. Mer information om stämman när det när-
mar sig i november. 

Renovera, var skall man börja 
Innan du skall renovera din lägenhet skall du all-
tid börja med att till föreningen lämna in blan-
ketten, 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. 
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. 

Årets stämma 2020 
Covid-19 stoppar oss inte från att genomföra våra 
städdagar i augusti. Från och med den 14 augusti står 
det containrar på varje gård precis som vanligt för att 
alla boende skall kunna slänga överblivna, uttjänta, 
trasiga grejer och sånt som bara står i vägen.  
Tänk på att det inte är tillåtet att slänga byggavfall 
och kemikalier i kontainrarna. Detta får man ta hand 
om och på egen hand frakta det till lämplig avfallsan-
läggning.  

Städdagar 14-16 augusti 

RÄTTNING av information angende 

Parkerings-Platser 

De nya platserna som kommer att anläggas mel-

lan gård 2 och 3 är på baksidan Mhg 110 och inget 

annat.   

..om jag är nyinflyttad och vill veta mer om mitt bo-
ende, då skall jag i första hand vända mig till säljaren 
för att få mer information 

..om jag vill veta mer kan jag alltid finna mer inform-
ation på föreningens hemsida www.trumspelaren.se 

..om jag finner fel och brister i föreningen, inomhus 
såväl som utomhus, då skall jag alltid kontakta Riksbyg-
gen Felanmälan 

..om jag är osäker på var jag kan få rätt information 
skall jag i första hand kontakta Riksbyggen felanmälan. 

..om jag är i akut behov av hjälp skall jag kontakta 
Riksbyggen felanmälan 

..om jag har tappat bort mina nycklar skall jag kon-
takta låsjouren, se anslag vid entreerna 

..om jag har tappat bort mina taggar skall jag kon-
takta föreningen för att få taggarna spärrade 

..om mitt internet och eller kabel-tv inte fungerar kon-
taktar jag Telenor  

Vem kontaktar jag... 

Under våren och försommaren genomfördes spolning av 
stammar. Detta gör vi för att undvika att få stopp i stam-
mar med översvämning och fuktskador som följd. 

Under perioden skulle 627 lägenheter och samtliga tvätt-
stugor stammspolas. Det gick bra om man bortser från de 
100 lägenheterna som inte blev spolade. Merparten av dem 
hade inte plockat undan i köket under diskbänken och i bad-
rum/wc för att spolning skulle kunna utföras. Några få hade 
meddelat giltigt skäl till varför man inte kunde ta emot be-
sök. Föreningen tillsammans med Riksbyggen och Entrepre-
nören Procab har informerat, anslag i entre, postbox och via 

SPOLNING AV AVLOPPS STAMMAR 
hemsida  i god tid till samtliga berörda.  
Vi kommer att ta ett nytt omtag för att slutföra 
spolningen av stammar som ej blivit spolade. 
Stammspolningen kommer att genomföras under 
hösten i de lägenheter som inte har spolats. Ett 
andra besök medför ökade kostnader för förening-
en. Ger man inte ett giltigt skäl denna gång för att 
inte släppa in för spolning kan detta medföra att 
medlem debiteras för kostnaden som uppstår. 
Därav förutsätter vi att man fortsättningsvis tar till 
sig den utdelade informationen och ser till att det 
är undanplockat i kök och badrum samt att  man 
tillåter tillträde till lägenheten när det är dags för 
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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.  

Brf Trumspearen  

önskar  

alla  en  

skön höst ! 

 


