
Bästa medlemmar i Brf Pukan
Dagarna har nu blivit längre 
och ljusare, luften känns an-
norlunda och vi kan njuta av 
vårtecken som snödroppar, 
vintergäck och krokus i våra 
rabatter.

Årsstämman
Pukans årsstämma hölls 
måndagen den 13 februari på 
Mellanhedsskolan. 97 röst-
berättigade medlemmar var 
närvarande och det bjöds på 
landgång och dryck.

Vicevärd
Styrelsen har tillsatt Elisabeth 
Haag som ny vicevärd. För-
utom tillsyn i samband med  
överlåtelser och administra-
tion av nycklar och tvättkol-
var kommer vicevärden bl.a
att ha hand om planering av 
löpande underhåll.
Vicevärden kommer att vara 
anträffbar på tel 91 33 09 
måndagar kl 15.00-16.00. Då 
är Ni välkommen att höra av 
Er med eventuella frågor. Fel-
anmälan görs liksom tidigare 
i första hand till fastighets-
kontoret på tel 91 33 09.

Bastu
Vi kommer att i juni månad 
börja renovera bastuanlägg-
ningarna i hus 44, 46 och 48. 
Återkommer med närmare 
information på anslagstavlor-
na i trapporna om tidpunkter 
för respektive hus.

Cyklar
Styrelsen har fått klagomål 
på att våra gemensamma 
utrymmen inte räcker till 
för medlemmarnas cyklar. 
Vi har beslutat att göra en 
inventering av föreningens 
cykelkällare och märka de 
cyklar som uppfattas som 
defekta och kan kasseras och 
forslas bort.
Boende som fått märkning på 
cyklar kommer att ha t o m
april månad att kontakta sty-
relsen om man har något att 
invända mot märkningen.

Blompotteskötare
Vi söker kontakt med några 
som vill bli blompotteskötare 
för hus 40 och 42. Det är 
inga krav på att ha ”gröna” 
fingrar. 

Om Ni är intresserade ring 
eller lämna det skriftligen till 
styrelsen i fastighetskontoret 
brevlåda.

Studiecirkel
Vi vill ha fler sociala aktivi-
teter i vår fritidslokal. Finns 
det någon som är intresserad 
av att hålla i en kurs eller 
cirkel? Det finns kanske också 
några uteaktiviteter, förslags-
vis stavgång. Kontakta gärna 
Ingegerd Samuelsson eller 
lägg en idélapp till styrelsen i 
fastighetskontorets brevlåda.

Loppmarknad
Finns det intresse för att pla-
nera en loppmarknad någon 
gång i maj-juni? Hör av Er till 
styrelsen så vi vet ungefär hur 
många som är intresserad. Vi 
kommer att införa en annons 
i SDS.

Tvättstugor
Glöm inte att flytta tvättkol-
ven om Ni inte skall tvätta på 
bokad tid. Det är endast till-
låtet att markera tvättid med 
den blå kolven. Den gröna 
kolven är för att låsa torkrum-
met.
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Generellt gäller regeln att tvättstugor och torkrum 
skall lämnas rena och prydliga. Glöm inte att borsta 
rent luddfiltret i torkskåpet, torkrummet och tömma 
luddlådan i torktumlaren. Sist men inte minst släck 
ljuset, stäng fönster och dörren ut till källargången när 
tvättstugan lämnas.

Säkerhet
Av säkerhetsskäl är det viktigt att gemensamma ut-
rymmen inte belamras med brännbart material eller 
lösa föremål som kan försvåra utrymning. Samtliga 
vindsgångar har blivit en plats för förvaring av gamla 
möbler, dörrar, färgburkar och en massa annat skräp. 
Ni som känner med Er att ha ställt någonting i vinds-
gången ombedes ta bort detta snarast.
Vi ber Er observera att förvaring av rivningsavfall, 
byggmaterial, rollatorer, barnvagnar etc inte är tillåtet 
i entréer eller trapphus. Parkering av barnvagnar och 
rollatorer skall ske i det låsbara barnvagnsrummet i 
källarplanet. Nyckel kan kvitteras ut en mot deposi-
tionsavgift på 160 kr.

Avfall
På förekommen anledning vill vi erinra om att riv-
ningsavfall och uttjänta vitvaror inte får mellanlagras 
på gårdarna. Sådan förvaring begränsar framkomlig-
heten för andra medlemmar och försvårar tömning av 
avfallsbehållare, snöröjning och annan renhållning. 
Vitvaror, annat elektronikavfall och grovsopor som 
skall hämtas av kommunen, kan naturligtvis ställas 
ut på trottoaren kvällen innan. Tänk på att beställa 
hämtning hos VA-verkets kundtjänst i god tid, telefon 
020-34 21 91.

Hantverkare
Vid renovering och ombyggnad ansvarar varje med-
lem för sina hantverkare. Medlemmen måste alltså se 
till att hantverkarna är aktsamma om gemensamma 
utrymmen och följer de föreskrifter, som lämnats av 
styrelsen i samband med anmälan.

Parabolantenner
Vi vill klargöra att det inte är tillåtet att montera 
sådan utrustning på husfasader eller på sådant sätt att 
den skjuter upp och ut utanför balkongräcket. Styrel-
sen kommer att kontakta berörda medlemmar.

STYRELSEN

Samordnade inköp av markiser och vind-
skydd till balkongerna.
Medlemmar, som är intresserade av detta uppmanas 
att lämna en lapp i fastighetskontorets brevlåda med 
namn, lägenhetsnummer och telefonnummer senast 
den 17 april. Ange om det gäller markis eller vind-
skydd eller bådadera.

Snart kommer våren
Förstör inte glädjen för Era grannar genom att skräpa 
ner på marken eller att använda blompottorna som 
askkopp. Medlemmar, som kastar ner fimpar från sina 
balkonger, uppmanas att omedelbart upphöra med 
detta. Har Ni hjälpt fåglarna att klara vintern genom 
att hänga upp talgbollar åt dem? Glöm då inte att ta 
bort de tomma näten! Fåglarna städar som bekant inte 
efter sig.

Ingen fråga vad som gäller våra hus och om-
givningar är oviktig för styrelsen.
Är det något Ni önskar eller har funderingar, syn-
punkter och förslag kring skriv till styrelsen och 
lämna det i fastighetskontorets brevlåda.

Som avslutning vill vi passa på att tacka Eva Waden-
horn och Anders Nilsson för det fina arbete som de 
utfört i föreningen och önskar dem och alla medlem-
mar en Skön vår!

Styrelsen

Christina Jenby ordförande 91 29 89
Elisabeth Haag sekreterare 98 02 19
Fredrik Nilsson vice ordförande 13 76 27
Ingegerd Samuelsson studieorganisatör 91 03 31
Hans-Åke Nilsson ledamot 91 84 84
Johan Stenberg suppleant 91 06 51
Katarina Nelander suppleant 26 56 49
Olle Strand HSB-ledamot

Vaktmästare
Bengt och Pukans expedition 91 33 09
(telefonsvarare)

Foto Tommy Falk
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