
Bästa medlemmar i Brf Pukan
Nu är adventstiden här, alla 
ljus i fönstren och våra jul-
granar på gårdarna lyser upp 
decembermörkret.

Månadsavgiftsavierna
HSB kommer i fortsättningen 
att skicka avierna till varje 
medlem med post. Tidigare 
fick föreningen själv hämta 
avierna på HSB och ansvara 
för att de blev utdelade.
Tyvärr blir avierna försenade 
den här gången, vilket HSB 
har informerat om i ett brev 
som har gått ut till alla.

Vattenavstängning
Vid t.ex renovering kan det 
finnas behov för avstäng-
ning av vattnet till lägenhe-
ten. Kontrollera gärna var 
avstängningsventilen för 
tappvatten är placerad och 
vilken typ av verktyg som 
behövs just till Er ventil. De 
finns i flera olika varianter. 
Precis utanför respektive lä-
genhetsdörr i trapphuset finns 
en plastränna i taket bakom 
vilken avstängningsventilen 
finns.

Var försiktig så inte skruven 
går sönder. Behöver Ni hjälp, 
kontakta vaktmästare Bengt.

Säkerhet 
Vi uppmanar ännu en gång 
dem som förvarar barnvag-
nar och rollatorer i entréerna 
att ta bort dem. I vissa entréer 
hindrar de portdörren från 
att kunna öppnas ordentligt 
och på vissa ställen står de så 
placerade att de som behöver
använda ledstången inte 
kommer åt den. 

Parkering av barnvagnar, rol-
latorer och rullstolar skall ske 
i barnvagnsrummet. Nyckel 
kan utkvitteras mot en depo-
sitionsavgift av 160 kr.

Tyvärr har vi åter medlemmar
som ställer skräp i föreningens
gemensamma utrymmen.
Det ser inte bara tråkigt ut,
det ökar även risken för anlagd
brand. Dessutom har vi har 
precis för dyra pengar, tungt 
och smutsigt arbete, rensat 
bort allt skräp i gemensamma 
utrymmen.

Låt oss fortsätta att ha det rent
och snyggt och vara stolta över
vår förening. Alla får ju vara 
med och betala och nog kan 
vi använda pengarna till något 
bättre.

Visst är det trevligt och mysigt 
med juldekorerade trappupp-
gångar och trappor. Dock är 
det inte lämpligt av utrym-
ningsskäl att förvara föremål 
på golvet i trapphusen. Vid ett 
strömavbrott t.ex. i samband 
med en brand blir trappupp-
gångarna totalt mörklagda 
och föremål som förvaras i 
trappuppgångarna försvårar 
då både utrymning och rädd-
ningspersonalens arbete. 

Julgranar
Som vanligt till julhelgen 
kommer det att finnas två 
uppsamlingsplatser för julgra-
nar som gjort sitt. Ni ställer 
den avbarrad och nerklippt 
vid glasåtervinningstunnorna 
mellan hus 40-42 eller hus 
44-46, senast den 15 januari. 
Vaktmästaren kommer sedan 
att forsla bort dem.
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Lägg inte julklappspapper och kartonger i tidnings-
containrarna. Dessa kan istället lämnas på återvin-
ningsstationen vid John Ericssons väg.

Tvättstugorna igen
Styrelsen har återigen fått klagomål på den allmänt 
dåliga städningen i våra tvättstugor. Städning efter 
varje tvättpass är viktig för allas trevnad. Vi kan bli 
bättre på att torka av maskinerna och ta bort tvätt-
medel, som fortfarande finns kvar i tvättmedelsfacken 
efter avslutat tvättprogram, eller ännu bättre se till 
att tvättmedlet kommer ner i maskinen, så bli det en 
renare tvätt. Torka av den rostfria vasken och bänken, 
töm torktumlarens luddlåda och torka av golvet, stäng 
fönstret, släck ljuset och stäng dörren ut till källarkor-
ridoren när tvättstugan lämnas. 

Tvättiden börjar kl. 11.00 på söndagar och helgdagar. 
Detta beror på att de som bor i lägenheterna som 
ligger ovanför tvättstugorna gärna vill slippa bullret 
från tvättmaskiner och torkskåp under dessa tider. 
För deras skull måste vi respektera de tider som finns 
anslagna.

Hantverkare
Den som anlitar hantverkare ansvarar för dem och 
måste se till att de är aktsamma om föreningens ge-
mensamma utrymmen och lämnar dessa städade efter 
varje arbetsdag. Vi har under året som gått sett hant-
verkare som har stått och blandat bruk i trappupp-
gången, dumpat gamla vitvaror och säckar med skräp 
på gården och hällt överblivet murbruk i buskarna. 
Detta är självklart inte acceptabelt och skapar mycket 
irritation hos dem som måste stå ut med röran.

Bilparkering på gårdarna
Det är inte tillåtet att köra in med bil på gårdarna 
framför entréerna, detta gäller också vid in- och ut-
flyttning. Bara fordon med parkeringstillstånd får lov 
att parkeras på gårdarna och då aldrig på gångarna 
framför entréerna, vilka är endast är till för gående. 
Nio permanenta parkeringstillstånd finns idag och 
innehas av innehavare av butikslokalerna. Tillfälliga 
tillstånd ges till firmor som utför arbeten i föreningen.

STYRELSEN

Basturenoveringar
Äntligen, säger nog många trogna bastubadare.
Styrelsen beklagar den långa tid som det tagit för 
renoveringen av bastun i hus 44, 46 och 48. Men nu 
är alla hjärtligt välkomna för sköna bastubad.

Gårdarna.
Vi börjar nu se ett slut på det arbetet som har pågått 
på våra gårdar, där en del buskar och blommor har 
fått ge vika för viktiga brandvägar. Men till våren 
kommer vi att återplantera, är Ni intresserad och har 
förslag på växter, så är Ni välkomna att höra av Er till 
styrelsen.

Presentation och information
Vi hälsar vår nye förvaltare Peter Siljing, som vi hyr 
in från HSB BoService, välkommen till vår förening 
och hoppas att han kommer att trivas. 
Pukans vaktmästare och förvaltare sköter den dagliga 
driften i föreningen. Felanmälan och förfrågningar 
gällande service till medlemmarna ska i första hand 
ställas till dem. 

Eftersom detta är årets sista Pukanblad och julen 
närmar sig vill vi från styrelsen önska Peter Siljing och 
vår uppskattade vaktmästare Bengt Larsson samt alla 
medlemmar i vår förening en riktigt 

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.

”Nog finns det mål och mening i vår färd - men det är 
 vägen, som är mödan värd”
 Karin Boye

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)
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