
 
    

Brf Pukan önskar God Jul och Gott Nytt År! 

Styrelsen och fastighetskontoret önskar våra medlemmar 

God Jul och Gott Nytt år 2019!  Vi tackar alla medlemmar för 

ett händelserikt år och hoppas att 2019 kommer bli ett lika 

spännande år med många sammankomster våra medlemmar 

emellan. Arbetet med att göra Malmös bästa förening ännu 

bättre fortsätter men det är endast genom ditt stöd och 

engagemang som medlem som gör det möjligt!   

PUKANBLADET 
 

HSB brf Pukan Nr 2 årgång 2018  

 

Höstfest med sång och dans! 

Den 15 september firade Pukan av den varma 

sommaren och välkomnade hösten med trubadur, 

grill och lek. 

Förra årets premiär har snart blivit en tradition och 

lockade i år över 100 hungriga och danssugna 

medlemmar. En hoppborg gjorde också att våra små 

gäster kunde trivas alldeles ypperligt. 

Ett kärt återbesök i form av Sten – trubaduren – 

Stjernquist som med smäktande toner ramade in 

Pukans grillkväll och gjorde en redan bra kväll ännu 

bättre. 

 

Hungern var det inte fel på…! 
Trubadur Sten Stjernquist på höstfesten! 

Lucia – dubbelt upp! 

Det traditionsenliga Lucia-firandet i Pukan erbjöds i två 
omgångar i år. Redan på eftermiddagen bjöd Café Pukan in 
till Luciafirande i sin lokal där man också kunde lyssna till 
skönsång av trubadur. 

På kvällen bjöd föreningen in till sitt traditionsenliga Lucia-
firande med glögg och lussekatter.  Den stora nyheten i år 
var också att medlemmarna fick besök att vårt alldeles egna 
Luciatåg.  

 

  

 

 

 



 
   Info från Pukans 

odlingsgrupp 

Vi frågade Solveig från Pukans  

odlingsgrupp hur planerna ser ut för 

våren:  

- Vi kommer ha ett 
uppstartsmöte till våren och 
funderar lite på om vi ska ha 
en fröbytar -eller 
plantbytardag som är öppet 
för alla i Pukan!  
 
Eftersom det är två år man 
får ha sin låda, så är det bara 
1 låda som byter ägare inför 
nästa säsong (pga den 
medlemmen flyttat), men det 
är ju först till kvarn, så man 
får gärna skriva upp sig och 
får då en pallkrage till 
sommaren 2020, eller tidigare 
(om någon fler flyttar eller 
säger upp sig under tiden). 

 
Vi tackar Solveig och odlingsgruppen 
och hoppas på många sticklingar 
nästa år! 
 
Intresserad av odlingsplats?  Skicka i 
så fall ett mail till Solveig, 
skerdal@gmail.com 
 

Håll utkik för datum! 
 

  

 

 

 

Cafe Pukan informerar  

Café Pukan är en perfekt 
samlingspunkt för medlemmar som vill 
lära känna sina grannar bättre, få nya 
bekantskaper och samtidigt lära sig 
något nytt.  Med en aktivitetsplan som 
består av inbjudna gäster, 
föreläsningar eller bara spontana 
träffar är det svårt att inte fastna i den 
trevliga atmosfären. Medlemmarna 
bakom caféet, Nancy, Lena, Eva, Vanja 
och Kristina önskar alla en god jul och 
ett gott nytt år!  Uppstart igen den 17 
januari 2019. 
Besök café Pukan torsdagar mellan kl 
14.30-16.30  
 

För information om aktiviteter läs på 
våra digitala tavlor! 

 

Trädgårdsskötsel i Pukan 

En ny leverantör av vår 

trädgårdsskötsel har anlitats av 

Pukan. Det är företaget Sekant 

Fastighetsservice med kontor i 

Malmö som kommer ta hand om 

och utveckla våra gröna ytor och 

växtligheter.  

 

Pukan loppis  

Samma dag som Pukans höstfest gick 

av stapeln inledde medlemmar från 

Pukan och Trumpeten en gemensam 

loppis på Pjättgången mellan våra 

hus. Trots dåligt väder dök det både 

upp hugade spekulanter och de som 

vill sälja något.  

 

  

 

 

 Lübeckresan som aldrig blev 

av… 

En kär gammal tradition att besöka 

julmarknaden i Lübeck skulle 

återupplivas 2018 men fick tyvärr 

ställas in pga för få anmälda. Vi är 

dock fast beslutna om ett nytt försök 

igen under 2019 och hoppas då att 

fler medlemmar får upp ögonen för 

denna trevliga utflykt.  

 

  

 

 

 

Ordning & reda 

Vi arbetar dagligen för att vår 

omgivande miljö hålls ren och fin. Våra 

uppsamlingskärl på gårdarna blir ibland 

fulla, vilket tenderar i att skräp ramlar 

ur och skapar en tråkig miljö. Om 

kärlen är fulla, använd då istället 

kommunens återvinningsstationer som 

är inom korta avstånd från våra 

byggnader. Dessa finns påJohn 

Ericssons väg respektive Major 

Nilssonsgatan.  

Tips!  Vik kartonger och förpackningar 

ordentligt så slipper vi överfulla kärl 

  

 

 

 

Förberedelse inför hösten… 

En av många viktiga förberedelser 

inför hösten är servicen av våra 

backvattenventiler. Dessa system 

som finns nedgrävda utanför varje 

fastighet förhindrar att regnvatten 

tränger in från gatan in i våra avlopp 

vid häftiga regnskurar och 

översvämningar. 

 

Stenbumlingar 

Till följd av sönderkörda plattor och 

felparkerade bilar har några större 

stenar nu lagts ut vid 

garagenedfarten vid Pjättgången.  

 

När julkransarna hängs upp på våra 

entrédörrar då vet man att är julen 

är i antågande på Pukan! 



 
    

  

  

OVK är uppstartad 

Redan under sommaren började 

planerna att smidas för hur den 

obligatoriska ventilationskontrollen 

skulle genomföras och kontakt togs 

med leverantörer om hur arbetet 

skulle kunna genomföras samt med 

myndigheter för att uppdatera 

informationen kring regelverken.   

Redan tidigt i projektets planering 

upptäcktes asbest i våra 

ventilationskanaler på källarplan 

vilket medförde ytterligare en del till 

projektet då materialet var tvunget 

att saneras.  

Projektet är nu i full gång och bit för 

bit arbetar vi oss igenom hus för hus.   

 

Valberedningen informerar! 

Du som är intresserad av styrelsearbete eller vill föreslå någon av Pukans medlemmar - kontakta valberedningsteamet!   

 

Lena Ohlander  Tel: 0708-29 88 56  

Kristina Stenberg Tel: 070-202 21 27 

 

Nytt och fräscht i garaget 

Det tog sin tid men nu har vårt garage 

blivit städat och tvättat, sprickor i 

golven har blivit lagade, men kanske 

den tydligaste förändringen är att hela 

garaget nu är ommålat. 

 

Piskbalkonger renoverade 

i hus 48 

Inträngande regnvatten och fukt 

på piskbalkonger längst upp i hus 

48 har skapat stora problem hos 

några av våra medlemmar. Trots 

extern hjälp från experter tog det 

lång tid att hitta en bra lösning på 

problemet men nu är äntligen 

arbetet på väg att avslutas. Ett 

övre membran/tätskikt har lagts 

på piskbalkongen och brunnar och 

skyddsplåtar är bytta.   

 

Ovan: nya ventilationskanaler i plåt! 

Tänk på att ventiler i din lägenhet 

inte får vara förbyggda, exempelvis 

med köksskåp utan man måste 

komma åt dem vid besiktningar som 

kontinuerligt utförs.  

Det är förbjudet att ansluta spisfläkt 

till fastighetens ventilationskanaler. 

Endast kolfilterfläkt och spiskåpa är 

godkänd.  

Om du är osäker kring din 

ventilation kontakta 

fastighetskontoret för råd! 

 

 

Takskydd mot nedfallande 

pannor 

Inför höstens och vinterns alla 

stormar har föreningen monterat 

plåtskydd på hustaken på 

strategiska platser för att förhindra 

att nedfallande pannor träffar 

någon i huvudet.   

 

Priser till Pukans 

leverantörer 

Det är alltid med stor omsorg för 

ekonomi och förening som en 

leverantör och partner anlitas i Pukan. 

Det är därför extra roligt när våra 

leverantörer får priser för sitt arbete.  

Exempelvis har vår leverantör SydEl 

AB som bla gjort el-arbeten i våra 

butikslokaler fått pris som bästa El-

företag i Sverige 2018.  

Vidare har Rörmontören Syd AB, en 

annan leverantör, som anlitas av 

Pukan, fått pris som bästa VVS-

företag 2018. Även SydBab som 

hjälper oss med hantverkstjänster är 

kända från TV där de har hjälpt 

familjer med byggprojekt. 

 



 
  b 

Fastighetskontoret 
 

Pukan har två heltidsanställda: Ilija Gavriloski, vicevärd 

och Mats Johansson, vaktmästare. Fastighetskontoret 

finns på Köpenhamnsvägen 40c (baksidan).  

Öppet vardagar kl. 09.30-10.00. Aftnar och helger är det 
stängt. 

Lättast når du dem via mejl: vicevard@pukan.se 

Tel: 040 – 91 33 09 

Här anmäler Du fel, problem och om Du vill komma i 

kontakt med någon. 

Bemannad vardagar 09.30-10.00, övriga tider 

telefonsvarare som lyssnas av flera gånger varje vardag. 

 

HSB BRF PUKAN 
 

Köpenhamnsvägen 40 

217 71 Malmö 

 

Telefon: 040-91 33 09 

 

styrelse@pukan.se 

vicevard@pukan.se 

Besök oss också på www.pukan.se där du kan av-/boka 

tvättider eller få information om kommande händelser. 

Styrelsen 

Vid akuta ärenden nås styrelsen på nedanstående 

nummer: 

Ordförande Rickard Borgström 0735 28 58 35 

Vice ordförande Christer Thornquist  0705 67 70 09 

Sekreterare Björn Pettersson  0735 12 50 23 

Studieorganisatör Tore Levin 0733 76 44 73 

Ledamot Wictor Rössler   0704 73 44 68 

HSB-ledamot Anders Svensson 

Suppleant Sivan Aziz 

Suppleant Susanne Magnusson 

Suppleant Patric Bjöersdorff   

 

Revisor Willy Hansson  040 91 09 96 

Revisor Katherin Eriksson  070 853 97 40 

Revisorssuppleant vakant 

Valberedare  

Lena Ohlander  0708 29 88 56 

Kristina Stenberg  0702 02 21 27 

 

Styrelsen önskar sina medlemmar en God Jul och Gott Nytt 2019! 

Det är december 2018 och hus 48 visar upp sin 

majestätiska sida!  

http://www.pukan.se/

