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Årets Riksbyggen förening 2003 

I kölvattnet av Covid-19 kan vi nu skönja det nya normala. 
Nya sätt att jobba och hantera ärenden i föreningen växer 

fram. Vi strävar hela tiden efter att bli bättre och effektivare. Förändringar av 
den här typen tar tid och energi och är inte helt friktionsfritt.  
Vi har nu bytt alla lås i garagen. Det gick med bravur tack vare gott samar-
betet mellan underentreprenörer, föreningen och inte minst de som hyr ga-
rage. Stor eloge till alla inblandade.  
Tyvärr har vi drabbats av en inbrottsvåg under våren. Man har sannolikt an-
vänt sig av tekniken uppställd dörr, kofot och skruvmejsel i de flesta fall för att 
ta sig in i fastigheten. Åtgärder har varit skärpt bevakning (Avarn) och fler 
låsta dörrar. Nästa steg är att sätta upp kameraövervakning.  
På grund av pandemin kommer vi även i år att inte ha nån gårdsfest. Däre-
mot kommer vi att ha ett mindre arrangemang runt boulebanan. Boulebanan 
är för övrigt numera breddad och har nya sarger. Allt för att kunna spela två 
matcher samtidigt. Passa på att gå ut och boula med dina grannar nu 
när vi har sköna sommarkvällar.  
Även om vi inte har någon gårdsfest så kommer vi som vanligt att ställa ut en 
stor kontainer på varje gård. Passa nu på att städa ur ditt förråd. 
Projekt RELUR, Ren Luft Utan Radon fortgår sakta men säkert. Vi gör det vi 
kan för att förbereda det stora jobbet med att installera ny FT ventilation i alla 
lägenheter i låghusdelen. För att vi skall kunna ta det stora steget, installation 
av FT ventilation, måste beslut om att gå vidare tas på en stämma. Avsikten 
har varit att ha denna stämma under början av 2021. Nu vet vi att pandemin 
har gjort det omöjligt och vi har nu beslutat att detta beslut kommer upp på 
agendan på ordinarie stämma den sista torsdagen i November (25/11) .  

Välkommen till stämman i November som förhoppningsvis kan hål-
las som vi önskar  C-19 fri med alla på plats i Nya Munkens Aula. 

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 

Telefontider och för bokade besök  
under sommaren  

23 Juni Öppet, telefontid 18-19.30 

30 Juni Öppet, telefontid 18-19.30 

7 juli Öppet, telefontid 18-19.30 

14 juli STÄNGT, Ingen telefontid 

21 Juli STÄNGT, Ingen telefontid 

26 Juli STÄNGT, Ingen telefontid 

28 Juli STÄNGT, Ingen telefontid 

4 Aug Öppet, telefontid, 18-19.30 

11 Augusti Öppet, 18-19.30 
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Porttelefon Med Sommaren kom-
mer också värmen.  
Om det blir en rekordvarm 
sommar igen, vad gäller då? 

Vid extremväder som exempel-
vis värmeböljor är Folkhälso-
myndighetens 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 hyres-
värden eller bostadsrättsför-
eningen installerar klimatan-
läggningar för att sänka inom-
hustemperaturen 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 gar-
diner och genom att vädra på 
kvällen och natten när det är 
svalare ute. 

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

•Vädra bara på kvällar och 
nätter, det vill säga när utom-
hustemperaturen 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. 

 

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. Avvikelser kan förekomma. För 

sommartider se framsidan. 

Besökstid endast för bokade tider. 

Telefontid Onsdag 18.00-19.30  

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 pga pandemin.  

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 

Gårdsfesten utgår även i år 
Årets gårdsfest är inställd på grund av C-19 pan-
demin. Då det är svårt att förutsäga åt vilket håll 
smittspridningen skall gå, har styrelsen beslutat 
att ställa in gårdsfesten.  
Vi kommer precis som förra året under städ-
hlegen ha ett mindre arrangemang på några tim-
mar på lördagen den 28 augusti. Mer information 
kommer via våra informationskanaler. 

Övernattningsrummet & Trivsellokalen  
hålls stängt under sommaren på grund av C-19 
pandemin. Då det är svårt att förutsäga åt vilket 
håll smittspridningen skall gå, om det ökar eller 
minskar, har styrelsen beslutat om att hålla 
dessa lokaler stängda. Eventuella bokningar är 
annullerade. 

Slänga skräp 27-29 augusti 

Som traditionen påbjuder kommer vi under en 
helg ställa ut en stor kontainer på varje gård. Och 
därmed ge alla boende en möjlighet att städa ur 
sina förråd, garderober att slänga sånt som är tra-
sigt eller sånt som  du inte vill ha längre.  
Tänk på att slänga endast tillåtet avfall.  

Skräp, avfall som inte får placeras i kontainern är 
byggafall, kemikalier och eller annat riskavfall. Det 
får avyttras på lämplig plats genom egen försorg. 

Cykelrensning 

I år är det dags för att rensa bort övergivna cyklar. 
Vi kommer att ta bort dem alla, såväl inne i cykel-
rummen som utomhus i cykelställ . Det är viktigt 
att du följer uppmaningen att märka din cykel kor-
rekt annars riskerar den att fraktas bort. Vi följer 
de regler som finns för att utföra detta korrekt, Vi 
informerar, dokumenterar och lagrar cyklarna i 3 
månader och därefter avyttras de. Cykelrensning-
en kommer att ske under v34 dvs 23-29 augusti. 
Håll koll på våra informationskanaler för mer in-
formation om vad som händer när det händer och 
hur du skall märka din cykel. 
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Sida 3 

Vi har under flera år nu tittat över vilka möjligheter 
som finns för att få ned radonvärden i fastigheten 
och samtidigt få bättre inomhus luft och boende-
miljö.  
Vi har gjort mätningar, inventeringar, provrelining 
av ventilationskanaler, provinstallationer av olika 
typer av ventilationssystem, utvärderingar samt 
tagit fram beslutsunderlag. Styrelsen har bestämt 
sig för vilken typ av ventilation man önskar gå vi-
dare med inför implementering i låghusen. På ordi-
narie stämma 2021 kan föreningen ta det formella 
beslutet om att installera ny ventilation. Det inne-
bär när beslut är taget för det valda alternativet 
och relining är utfört , installationen är klar i alla 
lägenheter, då kommer vi ha likvärdig ventilation 
samt låga radonvärden oavsett var man bor i Brf 
Trumspelaren. Mer information om detta kommer 
i höst och inför stämman där besluten tas.  

DU är ansvarig för dina taggar 

Beslut om RELUR i November 
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 

Motioner och skrivelse 

Valberedning 

Snart dags för stämma och då är det dags 

att lämna in årets motioner.  

Alla medlemmar i en föreningen har rätt att 

göra sig hörda.  

Som i alla demokratiska organisationer gäller det 

att göra det på rätt sätt. Har du direkta frågor eller 

synpunkter du vill framföra till styrelsen, skriver du 

en skrivelse till styrelsen. När styrelsen få ärendet 

till sig kommer de att behandla ditt ärende på näst-

kommande styrelsemöte. Du får alltid ett skriftligt 

svar på din skrivelse.  

Har du större frågor som kan beröra hela eller 

större delar av föreningen kan du skriva en motion 

till stämman. Motionen måste vara underteck-

nad och inlämnad till föreningen senast den 

31/7 för styrelsen skall hinna bereda den i tid innan 

stämman som är i november. På stämman present-

eras motionen och beslut tas, Bifall, Avslag. 

Vid all kommunikation med föreningen skall alltid 
följande anges; 
Namn: 
Objektnummer: (numret som står på lägenhets-
dörren) 
Adress: 
Telefonnummer: 
E-post adress: 
Ärende 
Motion lämnas i boendekontorets brevlåda Mhg 92. 
Alternativt kan motionen scannas och e-postas.  

Du som medlem och boende är ansvarig för användan-

det av dina taggar. Om du lämnar ut dem till andra än de 
som bor här ansvarar du fortfarande för hur de används. 
Missbrukas taggarna kan dina behörigheter spärras. Vi 

har under våren träffat på ungdomar/barn i gymmet som 
lekt där och även förstört viss utrustning. Tänk på att det 
är du som är ansvarig för vad dina barn gör i föreningens 

lokaler och så även barnens kompisar.  
Barn under 15 år bör inte vistas i gymmet utan vuxens 

sällskap och det är för allas säkerhet och trygghet 

Valberedningen söker Dig som är intresserad av ditt 
boende och kan ta ansvar. 
Brf Trumspelarens styrelse är en aktiv styrelse vilket 
innebär att vi engagerar oss och tar eget ansvar för 
olika funktionella roller. Detta gör vi för att hålla ned 
kostnader, skapa förståelse och inte minst utvecklas. 

Styrelsen arbetar ständigt för föreningen och medlem-
marnas bästa och med ett kollektivt grundtanke i Riks-
byggens anda. 

Vi behöver alltid tips på personer/medlemmar som är 
intresserade av sitt boende. Att vara engagerad innebär 
inte alltid att man sitter med i styrelsen. Brf Trumspela-
ren har alltid behov av olika typer av kompetenser och 
engagerade personer för olika aktiviteter som kan tän-
kas dyka upp. 
Känner du att just du skulle kunna göra en insats och 
eller göra skillnad, hör av dig till Bf Trumspelarens val-
beredare enligt nedan. Berätta gärna lite om dig själv 
och vad du skulle kunna bidra med. 

Brf Trumspelarens Valberedning: 

Marianne Fors (Mhg 74) (sammankallande) 

JanOlof Björk (Mhg 64) 

Valberedningen nås via e-post: 
valberedningen@trumspelaren.se 

Alternativt lägg en lapp i brevlådan vid boendekotoret, 
adresserat till Valberedningen Brf Trumspelaren. 

Vid all kommunikation med föreningen, glöm inte bort 
att tala om vem du är, se artikel till vänster. 
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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 


