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Våren har kommit  
och så även första Pukanbladet för 2017.  

I bladet kommer ni kunna läsa om boule,          

ordinarie föreningsstämma, elrenoveringen, OVK, 

Café Pukan samt en kortfattad genomgång av 

vad som pågår i föreningen under våren.   

 

Trevlig läsning! 

 

Styrelsen önskar 

alla en riktigt  

trevlig vår!  

Pukanbladet 

 
 

 

Första maj kl. 12.00 

Samling vid fontänen hus 48 

 
Då blir det korvgrillning med 

dess klassiska tillbehör 
 

Medtag valfri dryck! 

 

önskar Pukans styrelse 

Boule 
Inom föreningen finns två boulebanor som står 
till medlemmarnas förfogande. Banorna är  
belägna på gården mellan hus 46 och hus 48.  
 
Boulespelandet har de senaste åren fört en      
tynande tillvaro. Tidigare fanns en viss informell 
organisation och det var öppet för allmänt spel 
varje måndag kl 10:00 under sommarhalvåret. 
 

 
 
Det står naturligtvis medlemmarna fritt att spela 
med vänner och bekanta när helst det är ledigt 
på banorna. 
 
Om det finns någon bouleentusiast i föreningen 
som känner för att organisera boulespelandet 
inom föreningen, så är ni hjärtligt välkomna att 
höra av er till styrelsen eller fastighetskontoret. 
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Föreningsstämman  
Den 15 februari hade brf Pukan sin ordinarie för-
eningsstämma 2017 på Annebergsgården i 
Malmö, där det bjöds på landgång och dryck.  
82 röstberättigade medlemmar närvarande varav 
1 representerades av fullmakt. Ett fortsatt stort 
intresse, dock mindre än förra året då 117 röst-
berättigade deltog.   
 
Föreningsstämman är ett viktigt möte där Du 
som medlem kan göra din röst hörd och vara 
med och påverka. 
  
Vilka beslut fattades på stämman? 
Stämman inleddes med att styrelsens ordförande 
hälsade välkommen och tackade för det gångna 
året. Anledningen till att stämman detta året ge-
nomfördes på Annebergsgården är på grund av 
att vi inte fick hyra Mellanhedsskolans lokaler, då 
Malmö stad ändrat sin policy kring extern uthyr-
ning. 
 
Förutom rena formalia beslut tog stämman även 
ställning till vilka personer som skulle röstas in i 
till de olika förtroendeuppdragen. Stämman  
beslutade att styrelsen skulle utökas med en  
ordinarie ledamot och utökades då från 5 till 6 
ordinarie ledamöter inklusive styrelsens HSB-
representant. 
 
Philip Sandberg avgick och nya ordinarie  
ledamöter som röstades in var Björn Pettersson, 
Rickard Borgström och Wictor Rössler. Tore Levin 
fick fortsatt förtroende som suppleant och Jens 
Kulander och Alexander Temler blev valda som 
nya suppleanter. 
 
Vi passar även på att tacka Philip Sandberg för 
hans tid i styrelsen! 
  
Förutom ordinarie ledamöter och suppleanter 
fick föreningens ordinarie revisor Willy Hansson 
fortsatt förtroende och tidigare revisorssupple-
ant Sandra Bruveris valdes in som ordinarie revi-
sor. En ny revisorssuppleant vid namn  
Katherin Eriksson valdes också in. 
 
Valberedarna Filip Åkesson och Lena Ohlander 
fick fortsatt förtroende med Filip Åkesson som 
sammankallande.   
  
Stämman tog också ställning till det beslut om 
tomträtt som styrelsen föreslagit att riva upp. 
Stämman beslutade att beslutet fortfarande 
skulle vara gällande samt att styrelsen skulle  
utreda kostnader för ett eventuellt friköp av tom-
ten kontra fortsätta att hyra tomten av Malmö 
stad mot en årlig avgäld. Utredningen och ett för-
slag till beslut kommer att presenteras på en  
extrastämma i början av hösten. 
 

Stämman tog ställning till 11st motioner.  

1. Stämman beslutar att bifalla motion 1 från 
Tore Levin avseende 40 yrkade timmar i extra 
arvodesutbetalning ifrån den s.k. timbanken på 
100 timmar. 

2. Stämman beslutar att avslå motion 2 från Eva 
Melander i båda yrkandena avseende automa-
tiska dörröppnare samt upphängningsanordning-
ar till hissdörrarna. 

3. Stämman beslutar att anse motion 3 från Su-
zanne Haeger besvarad avseende en container 
som är placerad på föreningens område samt 
om medlemmen kan nyttja den. 

4. Stämman beslutar att bifalla motion 4 från 
Suzanne Haeger avseende information i digitala 
tavlorna om när tvättutrustningen är ur funktion. 

5. Stämman beslutar att bifalla motion 5 från 
Suzanne Haeger i båda yrkandena avseende  
Pukanbladets existens samt information i digitala 
tavlorna. 

6. Stämman beslutar att bifalla motion 6 från 
Suzanne Haeger avseende information om när 
motioner senast ska vara inlämnade. 

7. Stämman beslutar att motion 7 från Kristina 
Stenberg utgår avseende Pukanbladets existens 
då beslut i frågan redan fattats i motion 5. 

8. Stämman beslutar att bifalla motion 8 från 
Kristina Stenberg avseende information i digitala 
tavlorna. 

9. Stämman beslutar att bifalla motion 9 från 
Kristina Stenberg avseende skötsel av kryddplat-
ser. 

10. Stämman beslutar att avslå motion 10 från 
Andreas Ollén i båda yrkandena avseende    
montering av brevlåda på trapphusets vägg i   
anslutning till lägenhetsdörren. 

11. Stämman beslutar att bifalla motion 11 från 
Andreas Ollén avseende att uppdatera förening-
ens stadgar. 
  
När stämman var avslutad fanns möjlighet för 
medlemmar att ställa frågor och framföra syn-
punkter. 
  
Är du nyfiken på protokollet och vill läsa det så 
finns det tillgängligt nere på fastighetskontoret. 
Det är öppet för vilken medlem som helst att be-
skåda, dock får det läsas på plats då det är en ori-
ginalhandling.   
  
Styrelsen vill passa på att tacka för det gångna 
året!  
På återseende i föreningen och nästa förenings-

stämma! 
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Sida 3 

Elrenoveringen 
Entreprenaden för elrenoveringen i lägenheterna 
startade i slutet på januari 2016 och var planerad 
att avslutas innan byggsemestern samma år. 
Dock uppstod ett antal problem för entreprenö-
ren, så den planering som var lagd kunde inte 
följas utan man fick förlänga tiden för genomfö-
randet. Detta bland annat för att kvaliteten inte 
skulle bli lidande av att eventuellt tidpressa ent-
reprenören att bli färdig tidigare. 
 
Entreprenaden är nu godkänd ur avtalssynpunkt 
men det sker fortfarande mindre justeringar och 
åtgärder för gjorda besiktningsanmärkningar. 
Det har varit väldigt svårt att förutse vidden av 
extraarbeten då det funnits många lägenheter 
med egna elinstallationer som inte varit helt rätt 
ur föreskriftsynpunkt (ellagarna).  

Vad har då entreprenaden levererat och vad 
har vi köpt? 
 
Lägenheterna 

Befintligt hade Brf Pukans hus olika  spännings-
system. I hus 40, 46 och 48 fanns 1-fas system  
medan i hus 42 och 44 fanns 3-fas system. 
 
Nu efter renoveringen har även hus 40, 46 och 
48 3-fas system. I hus 40, 46 och 48 har samtliga  
lägenheter som inte tidigare hade 3-fas system 
(vissa lägenheter var redan ombyggda) fått ny 
elcentral. 
 
I hus 42 och 44 är det endast de lägenheter som 
fått elen omdragen (inkl ny elcentral) eller de 
som inte hade en godkänd 3-fas elcentral och 
som av olika anledningar hade gammal elutrust-
ning som fått ny elcentral.  
 
De nya elcentralerna är utrustade med dvärgbry-
tare (också vanligen kallad automatsäkring) samt 
jordfelsbrytare. Samtliga lägenheter har nu också 
jordade elanläggningar vilket innebär att de följer 
dagens standard som den sett ut i snart 30 år. 
 
 

1-fas och 3-fas, vad innebär detta? 
1-fas innebär att all ström levereras via en ledare 
(ledningstråd). Detta är opraktiskt då det skapar 
olika problem/kostnader t ex. tjockare ledningar, 
snedbelastningar, känsligare för att större säk-
ringar kan lösa ut/gå i sönder m.m.  
 
3-fas innebär att samma ström fördelas på tre 
ledare och att man får en mycket jämnare fördel-
ning av strömmen. 
 
All den ström (Ampere, betecknas A) vi använder 
kan levereras antingen i ett 1-fas- eller 3-fas  
system, men enligt dagens normer används  
uteslutande 3-fas. 
 
Den som tidigare hade 20A på 1-fas (1 ledare) 
hade inte mer än 20A att tillgå. Dessa 20A förde-
las i dag på 3-fas (3 ledare) och kort kan man   
säga att varje ledare belastas med ca 6-7A samt 
att vid kortvariga tillfälle/behov kan man använda 
ända upp till 3 gånger 16A = 48A samtidigt. Varje 
lägenhets huvudsäkring utgörs av 3 st 16A-
säkringar. 
 
Omdragning, vad innebär detta? 
Omdragning av elsystem inom en lägenhet  
innebär att det är nya plastisolerade ledare 
(ledningstrådar) i befintliga rörsystem i väggar 
och tak. Nya apparater som vägguttag och  
strömbrytare samt i förekommande fall även 
lamputtag. Många har också fått hjälp att byta ut 
sina gamla lampkontakter så de skulle passa de 
nya uttagen som är jordade. 
 
Automatsäkringar är inte en evighetssäkring 
utan även en sådan kan gå sönder eller  
förbrukas, tex. om den löser ut för kortslutning 
alltför många gånger. Då ska de bytas.  
 
Hur vet man då om den är förbrukad? 
Det finns egentligen inget bättre svar än att man 
bör hålla koll på dessa när de har löst ut och    
notera om detta skett vid flera tillfällen. Om man 
misstänker att något inte står rätt till måste man 
tillkalla elektriker. 
 
Säkringens funktion är att begränsa att det inte 
uppstår farlig överström i ledningsnätet. 
Säkringens funktion är viktig för att skydda för 
eventuell uppkomst av tex. brand. 
En säkring skyddar inte mot strömgenomgång i 
kroppen. 
 
 
 
 

 
 

Fortsättning följer på nästa sida  
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Jordfelsbrytare (JFB) är en apparat som är till för 
att skydda person, husdjur och egendom. Den 
skall ”motioneras” ett par gånger per år för att 
säkerställa att den har en felfri funktion. Detta 
gör man genom att trycka på testknappen på JFB 
och då skall denna lösa ut.  

 

(Obs det blir strömavbrott i hela lägenheten så se 
till så att ni inte har t.ex. datorarbete som ej är 
sparat eller annan känslig utrustning påslagen). 
Normalt klarar de flesta utrustningar strömav-
brott eftersom det kan hända när som helst av 
andra skäl. 
 

JFB skyddar mot farlig strömgenomgång i krop-
pen och den ska begränsa denna till max 30mA 
(30 tusendels Ampere). Även om detta är en    
väldigt liten ström så kan det vid ett eventuellt 
elfelstillfälle ändå kännas obehagligt, men ström-
nivån är då inte farlig. 
 
Normalt skall den skydda om man har fel i       
ledningsnätet eller om det är fel i en utrustning 
eller apparat (diskmaskin, tvättmaskin, TV, kaffe-
kokare m.fl.). 
 
Den vanligaste orsaken till att JFB löser ut är att 
det är fel på en apparat. En vanlig elektrisk appa-
rat som är jordad får ”läcka” lite ström till jord  
vilket de också gör, gäller både nya och gamla. 
Det JFB gör är att den hela tiden känner av den  

totala jordfelströmmen i anläggningen och om  
man har lite gamla maskiner, speciellt sådana 
som också har med vatten göra, så kan en JFB 
lösa ut. Det kan gå bra att återställa den bero-
ende på vilket fel som inträffat och hur det   
eventuellt har förändrat sig.  
 
En JFB är en mycket känslig apparat och den är 
till för att skydda oss mot att få elström genom 
kroppen. 
 
Fastighetsel inom allmänna ytor 
Omdragning av elsystem inom resten av fastig-
heterna innebär att det är nya plastisolerade led-
ningar ända nere ifrån källarens elcentralrum 
upp till vindarna. 
Samtliga s.k. serviscentraler (även kallad huvud-
central eller fastighetscentral), vindcentraler och 
elcentral i garage är nya.  

Samtliga huvudledningar till fastighetscentraler, 
vindcentraler, tvättstugecentraler, garage och  
delar av gamla ledningar till undercentraler 
(värmecentraler) är utbytta. 

 
 
 
 
 
 
 
OVK 
Viktig information till medlemmar 
gällande Obligatorisk Ventilations-
kontroll 
Efter byggsemestern kommer föreningen         
påbörja lagstadgat arbete med att genomföra                
obligatorisk ventilationskontroll i alla lägenheter 
samt lokaler. 
 
Varför görs detta? 
Enligt gällande regelverk så måste föreningen  
genomföra OVK-besiktning.  
OVK betyder obligatorisk ventilationskontroll.  
Denna kontroll utförs av en oberoende besikt-
ningsman och syftar till att säkerställa om inom-
husklimatet är bra och att ventilationssystemen 
fungerar på det sätt som den är tänkt att göra 
när systemen togs i bruk.   
 
Om föreningen inte genomför OVK-besiktningen 
kan vi få böta till kommunen som har det  över-
gripande ansvaret för att säkerställa att OVK-
besiktning genomförs. 
 

Jordfelsbrytare (JFB) är en apparat 
som är till för att skydda person, 
husdjur och egendom. Den skall 
”motioneras” ett par gånger per år 
för att säkerställa att den har en 
felfri funktion.  
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Vad gäller? 
Våra byggnader inom Brf Pukan har mekanisk 
frånluftsventilation, s.k. F-ventilation. För flerbo-
stadshus med mekanisk frånluftsventilation 
måste OVK göras vart sjätte år. Mekanisk från-
luftsventilation använder fläktar på taken och 
bygger på att byggnaderna ventileras genom att 
luften sugs ut med hjälp av fläktar på taken.    
Luften kommer in genom ventiler i fasad samt via 
andra otätheter och ventileras ut genom kanaler 
(”skorstenar”) på taken. Detta medför att vid en 
kontroll kommer besiktningsmannen att under-
söka att ventilationen fungerar på detta sätt även 
idag.  

I praktiken innebär det att inga fläktar i badrum 
eller kök kan eller får vara monterade så att de är 
kopplade direkt (t ex med slang) till luftkanalerna 
(im-kanalen) i våra lägenheter/lokaler eftersom 
det då stör den mekaniska frånluftsventilationen.  

Generellt gäller det att lägenhetshavaren måste 
säkerställa att endast ”självdragsventilation”    
används – det vill säga att inga mekaniska fläktar 
(förutom de av föreningen redan befintliga fläk-
tar på taken) används och att frånlufts-ventilerna 
är tillgängliga och ej blockerade av något föremål. 

 
Vad är godkänd ventilation? 
Föreningens byggnader skall ventileras med    
mekanisk frånluft och inga fläktar i badrum eller 
kök får vara kopplade direkt mot luftkanalerna i 
lägenheten/lokalen. Dessutom får inte ventilerna 
till luftkanalerna (tilluftsventilerna) vara täckta av 
skåp eller liknande föremål som hindrar luftens 
flöde till luftkanalerna. För att undvika mögel och 
fukt så skall dessutom ventilerna i t ex. sovrum-
met i lägenheten vara helt öppna. Enkelt utryckt 
måste lika mycket luft som ska sugas ut även 
komma in. 

Felaktig ventilation – vad gör jag? 
Om du som medlem har en felaktig ventilation så 
måste du omedelbart åtgärda detta. Felaktiga 
ventilationer leder till anmärkningar från           
besiktningsmannen och icke godkänd ventilat-
ionskontroll för föreningen, vilket påverkar alla 
medlemmar. Se därför till att korrigera en felaktig 

ventilation omedelbart. Har du som medlem köpt 
en lägenhet med felaktig ventilation är du som 
nuvarande ägare skyldig att åtgärda detta. Regler 
för ombyggnation av kök och badrum kan fås ge-
nom vicevärden.  Är du osäker på om just din 
ventilation är korrekt i t ex. kök eller badrum, 
kontakta vicevärden så hjälper han till att kontrol-
lera.   
 
Om felaktig ventilation upptäcks i samband 
med besiktningen i just din bostadsrätt,   
kommer föreningen debitera bostadsrättsha-
varen för de åtgärder som krävs och eventu-
ella återbesök av besiktningsman som krävs 
för att erhålla godkänd OVK. 
  
Korrekt ventilation – vad gör jag? 
I de fall då du bedömer att din ventilation är in-
stallerad enligt kraven för föreningens byggnader 
kan du som medlem avvakta vidare information 
om genomförande, datum och tidpunkter från 
styrelsen. 

Vi i styrelsen tackar för att du har tagit del av 
denna information. Om du som medlem har 
några ytterligare frågor kring OVK:n ber vi dig att 
ta kontakt med vicevärd/styrelsen. 
 

Pågår i föreningen 
• Slutförande av backvattenventilsprojektet.  

• Inspektion av fasader. 
Arbetet kommer utföras av besiktningsman 
med hjälp av kikare och lift.  

• Elrenovering butiker 
Grävningar kommer att ske i anslutning till  
butikerna.  

• Uppfräschning av fontänen vid hus 48. 

• Sophämtning 
Ny leverantör med inkörningsproblem. Därför 
har det stått tunnor ute längre tid än normalt. 

• Utemöblerna ska oljas in. 

• Nytt avtal gällande trädgårdsskötsel. Startade 
vecka 15. 

För aktuell information om vad som händer i   
föreningen, se de digitala tavlorna och hemsidan. 
Dessa kanaler uppdateras kontinuerligt.  

 

OBS: Planerar man att installera en 
spisfläkt i köket skall man vara noga 
med att det ska vara en 
kolfilterfläkt . Det innebär att luften 
renas genom ett kolfilter för att 
sedan återcirkulera i köket.  

Sida 5 



 

Pukanbladet 1/2017 

BRF PUKAN 

Kontaktinformation 
Styrelse, vicevärd och vaktmästare kontaktas via 
fastighetskontoret på 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.  
Kvällar och helger kan du ringa 040-660 87 38 vid 
akuta fel eller störningar. Du kan också e-posta. 
Adresser hittar du till vänster. Snabbaste sättet att få 
kontakt är dock att ringa. 
 
Vid akuta ärenden nås styrelsen på nedanstående 
nummer: 
Ordförande Pontus Åkesson, 0729– 74 37 03 
Vice ordförande Christer Thornquist, 0705– 67 70 09 
Sekreterare Rickard Borgström, 0735– 28 58 35 
Studieorganisatör Björn Pettersson, 0735–12 50 23  
Ledamot Wictor Rössler, 0704-73 44 68   
Suppleant Tore Levin 
Suppleant Alexander Temler 
Suppleant Jens Kulander 
 
Revisor Willy Hansson, 040-91 09 96 
Revisor Sandra Bruveris, 0730-66 90 30 
Revisorssuppleant Katherin Eriksson  
 
Valberedare Filip Åkesson, 0704-13 50 44 
Valberedare Lena Ohlander, 0708-29 88 56 

Hemsida: www.pukan.se 
 
Vicevärd: vicevard@pukan.se 
Styrelse: styrelse@pukan.se  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Du har väl inte missat att Pukan finns på  
Facebook? 
Sök på Brf Pukan i Malmö alternativt 
https://www.facebook.com/brfpukan/ 
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Café Pukan 
Café Pukan hälsar alla hjärtligt välkomna på   
torsdagar mellan klockan 14.30-16.30.  
 
Det är trevligt att så många i Pukan har hittat ner 
och träffats på caféet. Vi har plats till fler och ser 
gärna nya ansikten! Yngre som äldre! 
 
Mvh 
Nancy, Lena, Eva, Vanja, Kristina 

Program för våren 
(tillfällen med specifikt tema) 

20/4 - Info från styrelsen. 

18/5 - Smygträning för Stillasittande. 

8/6 - Sista Café Pukan inför sommaren. 

http://www.pukan.se
https://www.facebook.com/brfpukan/

