
 

 
   BRF PUKAN 

Nyhetsbrev februari 2022 

 

 
 

Kära Pukan-medlemmar 

Nytt år ligger framför oss med nya möjligheter att göra 2022 till ett händelserikt och 
givande år! Förhoppningsvis ett år med bättre förutsättningar att framåt våren kunna 
återgå till ett mer ”normalt” liv igen ur pandemihänseende och fylla kommande 
verksamhetsår med de sociala aktiviteter vi i Pukan är vana vid att ha som Café Pukan, 
fontäninvigning 1a maj och grillkväll under sensommaren.  

Årsstämman ligger framför oss den 10 februari och vår förhoppning är att vi 
tillsammans ska kunna genomföra denna på ett så bra och säkert vis som möjligt 
under rådande smittspridning. För mer information hänvisas till hemsidan och 
anslagstavlor där mer information finns. Den som önskar ett utskrivet exemplar av 
årsredovisningen är välkommen ner och hämta ett exemplar på fastighetskontoret. 

Tomträttsfrågan är ständigt aktuell – för er som ännu inte uppmärksammat det finns 
det uppdaterad information kring frågan i årsredovisningen med tilläggsinformation. 

Byte av värmeväxlare har utförts i samtliga hus förutom hus 48 där vi stötte på 
problem med bergvärmen som ska säkerställa tillgång till värme i huset medan bytet 
sker. Byte av fjärrvärmeväxlare kommer göras så snart reservdelar till bergvärmen 
kommit. Fastighetskontoret håller er informerade.  

Vi har på senare tid haft problem med obehöriga i husen. Vi ber er vara lite extra 
observanta och inte släppa in personer som ni inte vet tillhör föreningen samt ej låta 
dörrar stå uppställda utan uppsikt. Om ni ser obehöriga i husen vänligen meddela 
fastighetskontoret omgående.  

Projektering av genomförandet av gemensam el och renovering av hissar pågår för 
fullt. Styrelsen avser komma ut med mer information så snart som möjligt.   

Stormen Malik har tyvärr orsakat en del skador på våra tak med förflyttade och lösa 
takpannor. Vi ber er vara försiktiga när ni rör er på gårdarna i närheten av husen. Vid 
entréer och källarnedgångar installerades fallskydd under det gångna året men tyvärr 
finns inte detta längs med hela huskroppen. Vi ska givetvis försöka få skadorna 
åtgärdade snarast möjligt och fastighetskontoret arbetar på detta.   

Den sittande styrelsen vill passa på att tacka 
för det gångna verksamhetsåret och tacka för 
ert förtroende. Nu längtar vi efter våren och 
njuter av vintergäck och snödroppar som 
börjat titta upp och inger hopp och förväntan 
om varmare och ljusare tider.  


