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Kasta skräp? 

Under julhelgen mellan den 24-26 
december kommer vi ha en extra 
container för presentpapper, 
wellpapp och papp! 
 

Upplyst i jul! 

Den alltid lika uppskattade 
julbelysningen har i år blivit 
kompletterad med ny belysning i våra 
 entréer som vetter mot 
Köpenhamnsvägen. Det nya skenet 
skänker en rofylld och välkomnande 
känsla till besökare och medlemmar. 
Det har i år även tillkommit en ny 
julbelysning på trädet på gård 40/42.  
 

Nya planteringar 

Under hösten anlades tre nya 
planteringar på gårdarna 40/42 samt 
44/46, vilka vetter mot Pjättgången. 
Dessa består av gröna buskar, träd 
och blommande växter i olika färger. 
Arbetet med att göra våra                  

  gemensamma miljöer      
  ännu vackrare är ett     
  ständigt pågående         
  arbete. T.v ser vi    
  planteringen samt    
  häckklippningen vid   
  Torupsgatan/Köpenha  
  mnsvägen.  

 God jul och stämningsfulla 
dagar! 
  
Styrelsen och fastighetskontoret önskar 
våra medlemmar God Jul och Gott Nytt 
år 2019!  
Vi tackar alla medlemmar för ett 
händelserikt år och hoppas att 2020 
kommer bli ett lika spännande år med 
många roliga aktiviteter och 
sammankomster våra medlemmar 
emellan.  
Arbetet med att göra Skandinaviens 
bästa förening ännu bättre fortsätter  
och till dess önskar vi våra medlemmar 
ett friskt och framgångsrikt 2020! 
 

Festliga begivenheter  

Som vi kunde informera om i 
sommarnumret av Pukanbladet, 
avslutade vi en skön sommar med en 
lika skön grillfest på gård 46-48. En del 
nya medlemmar fick då chansen att 
hälsa på nya grannar och ställa frågor 
till representanter från styrelsen. Som 
förra årets succé kom skönsången 
även i år från  Sten Stjernquist.  

Loppis på Pjättgången 

Om lördagen avslutades med en 
grillafton, så började den desto mer 
arbetsam, i form av en loppis där 
medlemmarna gjorde goda inköp och 
hårda förhandlngar. 

Triss i roliga aktiviteter 

När man trodde att det var slut med 
allt roligt så lyckades vi med hjälp av 
Brf Trumman att arrangera en 
gemensam resa till Lübecks 
julmarknad. Ett glatt gäng samlades 
tidigt en lördag morgon i december för 
avfärd med buss till Tyskland. 
Köpenhamnsvägen som mentalt utgör 
den skarpa gränsdragningen mellan 
våra föreningar blev snart ett minne 
blott och vänskapsband formades över 
föreningarna och vi hoppas och tror att 
denna resa var starten på en ny-
gammal tradition med gemensamma 
medlemsresor till olika destinationer. 

 

Luciafirande hos Pukan 

Fredag den 13 som annars brukar 
förknippas med olycka blev en lyckans 
dag för många medlemmar som fick 
uppleva Brf Pukans alldeles egna 
Luciatåg. Ett framgångsrikt scouting-
arbete lockade flera barn från Pukan 
att ställa upp i Luciatåget och efter viss 
sångdrillning blev stämningen 
fantastisk.  

 

Ett säkert jultecken!  

Ett alltid lika säkert jultecken 
hos Pukan är dagen då 
julkransarna hängs upp i våra 
entréer. Endast då vet man att 
julen står för dörren! 

 

 



 
  

Odlingsgruppen har ordet 
De tio pallkragarna för odling av kryddor, grönsaker och blommor, som står på gårdarna 40/42 och 42/44, är uppskattade 
av de hushållen som odlar där. Där växer det ringblommor, squash, tomater, grönkål, kronärtskocka, gräslök och många 
andra växter. Varje hushåll får odla sin pallkrage i två år innan nästa person på anmälningslistan får ta över. Det är 
kostnadsfritt att odla och man förbinder sig till att sköta om sin pallkrage den period man har den. Odlingsgruppen 
anordnar även några andra evenemang så som frö- och plantbyte, och dit är alla i Pukan välkomna. Dessa bytesdagar är 
mycket lyckade och förutom frön, sticklingar och plantor, så utbyttes även odlingstips och 
råd. Om du är nyfiken på att odla i en pallkrage nästa år  så hör av dig till Brf Pukans  
odlingsgrupp  pukanodling@gmail.com  När du anmält dig  får du ett bekräftelsemail.  

Nästa större byte sker under februari-mars 2020 och det är först till kvarn.  De som  
ev inte får någon pallkrage står kvar på listan i fall någon flyttar eller av andra skäl 
hoppar av.   

  

  

  

Valberedningen informerar! 
Nu är snart detta året slut och vi i valberedningen har även i år lyckats med att hitta kandidater till kommande stämma. 
För att vi skall lyckas även nästa år behöver vi minst en ny valberedare! Du som är intresserad och förstår hur viktig 
valberedningen är för vår förening, hör av dig. 
Lena Ohlander Tel: 0708-29 88 56 och Kristina Stenberg Tel: 070-202 21 27 

Skyfallssäkrat 

Till följd av inträngande 
vatten i källargångarna 
har ett förebyggande 
arbete gjorts med 
murverket kring 
källarnedgången. En 
tillbyggnad har gjorts för 
att förhindra att regn och 
grus tränger ner vid större 
skyfall.  

 

Målning av 
källarfönster 

Efter en gedigen analys av 
alla våra källarfönster kunde 
vi konstatera att kärnvirket 
befinner sig i ett 
utomordentligt skick. Vissa 
lagningar har gjorts, därefter 
har ommålning påbörjats och 
avslutats under hösten.   

 

T.v. Även undersidan av vissa 
balkonger har fått en 
uppfräschning med ny färg 
där gammal har flagnat….  

Nya medlemmar hos Pukan 

Det har tillkommit två nya verksamheter under hösten 
och vi hälsar därför @Spa, som är en spa-verksamhet 
(bredvid blomsteraffären) samt hundrehabilitering på 
46:an (som vid pressläggningen ej  öppnat) välkomna 
till vår förening! 

Fasadbesiktning 

Arbetet med att 
undersöka och hålla våra 
fasader i fint skick är ett 
ständigt arbete. Under 
hösten gjordes 
besiktningar av alla våra 
fasader med hjälp av en 
skylift. Resultatet har visat 
sig att de befinner sig i bra 
skick. 

Renoveringar 

Det är alltid viktigt att respektera 
tiderna för störande ljud och 
renoveringar, inte minst i jultider 
när fler människor är hemma. 
Lägg därför på minnet att det 
endast är tillåtet att renovera 
under mån-fre 07.00-20.00 och 
lördag mellan kl: 10.00-17.00. 
Söndagar och helgdagar är sådan 
verksamhet förbjuden! 

Energiåtgärder 

Arbetet med att spara 
kostnader för våra 
medlemmar gagnar inte bara 
vår plånbok utan också 
miljön. Under de senaste 
åren har vi bland annat bytt 
ut till rörelsestyrd belysning i 
trapphusen och källarna, 
installerat nytt 
styrningssystem för 
värmecentralerna, gjort 
injustering av ventilationen, 
bytt ut frånluftsfläktarna 
samt kontinuerligt bytat ut 
gamla 
tvättmaskiner/torktumlare 
till mer energisnåla varianter.  

Upplysningstider 

Under hösten har ett stort 
arbete gjorts för att öka upp 
och förbättra belysningen 
på våra gårdar, ett arbete 
som   lades till grund redan i 
våras efter mötet med 
polisrepresentanten från 
kommunen. Föreningen har 
bland annat bytt till nyare 
armaturer i nedgångarna till 
garaget, belysning i våra nya 
cykelskjul, utbytt belysning i 
en del armaturer på 
gårdarna, samt 
kompletterat med 
fasadbelysning hos våra 
lokalägare längs med 
Köpenhamnsvägen.   



 
   

Fastighetskontoret 
OBS! Stängt på fastighetskontoret fr om  
23 december till 7 januari. 
 
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. Övriga tider telefonsvarare som lyssnas av flera 
gånger varje vardag. 

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. 

Fastighetskontoret har jour via Avarn och kan kontaktas 
vid akuta ärenden på tel 040 - 660 87 38 

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 Emilie Widlund 

Valberedare  
Lena Ohlander  0708 29 88 56 
Kristina Stenberg  0702 02 21 27 

 

Styrelsen önskar sina medlemmar en fridfull julhelg! 

Finns det något bättre än Brf Pukan… 


