
Bästa medlemmar i Brf Pukan
Våren har nu övergått i 
försommar och vi njuter 
av syrenernas underbara 
doft. Nu ser vi fram mot en 
varm och solig sommar och 
många medlemmar som 
utnyttjar våra uteplatser för 
en trevlig samvaro. 

Butiker i PUKAN 
Som många kanske redan 
har sett har vi fått tre nya 
medlemmar i affärsloka-
lerna. Vi hälsar Villa 
Nordic (som håller på att 
flytta in), Nessla Inredn-
ing, Lilla Annas Café och 
Catering välkomna hit och 
önskar dem lycka till med 
verksamheterna i de nya 
lokalerna.

Kabel-TV-nätet
HSB Malmö har tecknat ett 
ramavtal med Com Hem 
kring anslutning och upp-
gradering av kabel-tv-nätet. 

I höst kommer antenn-
utagen i lägenheterna att 
bytas ut mot nya. Detta 
görs för att Com Hem ska 
kunna erbjuda sina kunder 
digital-tv, bredband och 
telefoni utöver det vanliga 
analoga tv-utbudet. Mer 
information om när bytet 
av uttagen kommer att ske, 
samt information om de 
nya tjänsterna kommer att 
presenteras senare.
 
Bastu
Renoveringen av bastu-
anläggningarna påbörjas i 
hus 48, vecka 24, klart till 
vecka 28. Sedan kommer 
hus 46 att påbörjas i vecka 
28,  klart till vecka 31.
Sist men inte minst hus 44 
som kommer att påbörjas 
vecka 31-32, färdigt någon 
i vecka 34-35.

Det kommer att sättas upp 
närmare information på 
anslagstavlorna utanför bas-
tudörren i respektive hus.

Blompottorna
Vi har rustat upp våra 
blompottor med att plantera 
lavendel och murgröna. Det 
finns någon blompotta till 
som skall planteras , men 
vi avvaktar och låter de un-
derbara blommorna vid  hus 
44 blomma ut. Fortfarande 
användes blompottorna 
och marken omkring till 
askkopp,vilket är mycket 
tråkigt.
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Sopnedkasten
Tyvärr finns det någon i 40 b som uppenbarligen 
inte har det minsta förstånd om hur man hanterar 
sopor och sopnedkast, utan kastar ner en glas-
flaska av märket Vodka Explorer, rödbetsburk och 
tidningar i sopnedkastet.

Tänk på de som hantera soporna, bl a vaktmäs-
taren, som i detta fall skadade sig i handen. 
Skärpning och aktsamhet i sophanteringen.

Säkerhet
Det är viktigt att de gemensamma utrymmen inte 
belamras med krukväxter, dörrmattor, cyklar, 
barnvagnar och rollartorer. Enligt lag får inga 
brännbara föremål förvaras i trapphusen. 
I Pukanbladet nr 1 kunde Ni läsa om att parkering 
av barnvagnar och rollatorer skall ske i barnvagn-
srummet. 

Styrelsen har fått klagomål på att rökning före-
kommer i gemensamma utrymmen, detta är
givetvis inte tillåtet. Det är vi tillsammans som 
kan skapa en bättre, renare och trivsammare miljö 
för alla medlemmar.

Tvättstugorna än en gång
Var aktsam om miljön och tänk på våra gemen-
samma kostnader när Ni tvättar. Undvik att endast 
tvätta något eller några enstaka plagg, fyll mask-
inen. Detsamma gäller naturligtvis under torknin-
gen. Det är viktigt att inte överdosera då tvätt-
medel kan bli kvar efter avslutat tvättprogram.

Det finns även möjlighet till en extra sköljning
vid behov, se anvisning på maskinerna. Glöm 
inte att generellt gäller regeln att tvättstugor och 
torkrum ska lämnas rena och prydliga.

STYRELSEN

Borsta rent luddfiltret i torkskåpet och tömma lud-
dlådan i torktumlaren. Stäng fönster, släck ljuset 
och stäng dörren ut till källargången när tvättstu-
gan lämnas. Vi vill påminna om att sön- och 
helgdagar börjar inte tvättiden förrän kl 11.00

Loppis och studiecirkel
Tyvärr var det ingen stor uppslutning till den plan-
erade loppmarknaden och inte några förslag till 
cirklar eller aktiviteter. Men vi hoppas på nya tag 
till hösten.

Garageplats
När Ni lämnar garageplatsen ifrån Er av olika 
anledningar, glöm inte att städa upp efter Er.
 
Vi hälsar sommaren med ett utdrag ur Dan 
Andersson dikt En midsommarvisa, 

“Jag älskar sommarens vindar och solen tröstar 
mig, all markens blommor gläds jag med inunder 
himmelen”.
 
Vi önska alla medlemmar en Skön sommar!
Styrelsen

Christina Jenby ordförande 91 29 89
Fredrik Nilsson vice ordförande 13 76 27
Elisabeth Haag sekreterare 98 02 19
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

Nyhetsbladet i ny form
Jag heter Tommy Falk och driver en 
reklambyrå i Malmö. Behöver du 
hjälp med hemsidor eller trycksaker 
är du välkommen att kontakta mig.
040 631 26 03 eller tommy@siw.se
www.siw.se
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