
Bästa medlemmar i Brf Pukan
Efter det härliga sommarvä-
der som vi belönats med är 
det till och med skönt med 
lite regn, inte minst för alla 
svampälskare. Hösten när-
mar sig med att rönndruvan 
glöder och heden är röd av 
ljungen.

Grillplatserna
Det är trevligt när så många 
av våra medlemmar utnyttjar 
våra uteplatser, låna gärna 
bord och stolar från andra 
gårdar, men glöm inte att 
återställa dessa. Det är inte 
meningen att ”någon annan” 
skall göra det efter Er.

Sopnedkasten - ständigt 
återkommande problem.
För att tillgodose medlem-
marnas önskemål om att ha 
sopnedkasten kvar, är det vik-
tigt att vi hjälps åt att slänga 
endast det som hör hemma 
bland hushållsavfall och att 
dessa skall paketeras väl.

Vi måste tyvärr meddela 
att det finns medlemmar som 
orsakat stopp i sopnedkastet 
på grund av att man kastat 
ner hela pappkartonger, 

byggmaterial och annat 
skräp. Att rensa bort detta 
är tidsödande, onödigt och 
otacksamt arbete för vakt-
mästaren. I de trappor man 
inte sköter sitt sopsystem kan 
sopnedkasten komma att 
stängas och medlemmarna 
får fortsättningsvis gå ner till 
soprummet i källaren med 
sina sopor.

Papperscontainern
Tänk på att inte lägga 
kartonger eller papp i åter-
vinningscontainrarna för 
tidningar. Placera heller inte 
kartonger vid sidan om, det 
är inte trevligt med kartonger 
flygandes omkring på gården. 
Vi vill väl alla hålla rent och 
snyggt runt våra hus.

Kartonger ska slängas på 
återvinningsstationen på John 
Erikssons väg som ligger nära 
oss.

Gamla cyklar
Märkningen av defekta cyklar 
är gjord och de kommer, som 
tidigare meddelats, att om-
händertagas och förvaras 

på ett betryggande sätt, i 
minst tre månader efter att 
egendomen har anmälts till 
polismyndigheten, enligt Hit-
tegodslagen.

Garaget
Vi har haft en incident med 
garageporten, det är inte till-
låtet för någon medlem att 
bryta strömmen till garage-
porten. Uppstår det fel på 
garageporten under dagtid, på 
vardagar, skall i första hand 
vaktmästaren kontaktas.
Övriga tider skall kontakt 
tagas med Albany Door Systems, 
se anslagstavlan i trappentré-
erna.

Det är inte tillåtet att i ga-
raget förvara däck eller andra 
föremål, vilka kan utgöra en 
brandfara.

Brandvägar
Under hösten 2005 gjorde 
Brandkåren och Pukan en 
brandsyn i föreningen. Det 
uppdagades då att brandvä-
garna inte längre var använd-
bara för brandkårens nya 
större bilar.
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Nya brandvägar behöver därför anläggas för att 
säkerställa tillgängligheten till föreningens fem hus. 
Arbetet är omfattande och kommer att medföra en del 
förändringar på gårdarna.

Basturenoveringar
Renoveringarna av basturna i husen 44, 46 och 48 
tyvärr dragit ut på tiden. De ska dock snart vara fär-
digställda. De fräscha, nyrenoverade basturna kom-
mer förhoppningsvis att inbjuda till ökat användande. 
Bokningslistor kommer upp så snart basturna går att 
använda.

Hantverkare och störande ljud
Glöm inte att ta hänsyn till Era grannar vid renove-
ring, förlägg renoveringar till vardagar efter kl 08.00 
och före kl 19.00, undvik bullriga reparationer under 
helger för allas trevnad. 

Informera gärna Era grannar, både dem i samma 
trappa och den i granntrappan om Ni har väggar in 
mot lägenheter i en annan trappa. Man störs mindre 
av buller man känner orsaken till.

Fester med sång och musik är alltid trevligt men 
kan vara störande för Era grannar, för allas trivsel, 
dra ner på ljudnivån och respektera en tillsägelse från 
en granne som bara vill sova.

Blompottorna
Tyvärr blev inte alla blompottor planterade och ser 
inte så roliga ut, det finns ett stort behov av en riktig 
genomgång med bl a ny jord, vilket vi skall åtgärda 
snarast med hjälp av våra duktiga trädgårdsarbetare.

Gemensamma utrymmen
I sommar har en röjning av gemensam utrymmen 
utförts. Kostnaden för bortforsling av skräpet får alla 
medlemmar vara med och betala. Nog kan vi använ-
da pengarna bättre.

STYRELSEN

Förvaltare/vicevärd
Styrelsen har tillsatt en ny förvaltare som heter Mi-
chael Nilsson och kommer från HSB BoService och 
ersätter Elisabeth Haag.

Vi tackar Elisabeth Haag för hennes arbetsinsats 
som vicevärd i föreningen.

Ni kan alltid få fram ett meddelande till Pukans sty-
relse, vaktmästare och förvaltare genom att tala in Ert 
budskap på föreningens telefonsvarare. Den avlyssnas 
flera gånger dagligen.

Slutligen några utvalda ord av Franciskus, 
”En enda solstråle är nog, att driva bort många skug-
gor” 

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
Katarina Nelander suppleant 26 56 49

Vaktmästare
Bengt och Pukans expedition 91 33 09
(telefonsvarare)
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