
Bästa medlemmar i Brf Pukan
Dagarna har blivit ljusare och de första vårtecknen 
som snödroppar och vintergäck har redan visat sig 
och snart kommer påskliljorna att lysa gult. Vi njuter 
av dessa första tecken på att våren åter närmar sig.

Årsstämman
Pukans årsstämma hölls torsdagen den 15 februari 
på Mellanhedsskolan. 94 röstberättigade medlemmar 
fanns representerade och det bjöds på goda smörgåsar 
och kakor från Lilla Annas Café och Catering.

Ordföranden för stämman redogjorde för styrelsens 
sammansättning. Styrelsen utgjordes av sex ledamöter 
varav HSB Malmö utsåg en. Då fyra av dessa var fö-
remål för omval var det önskvärt att få bättre balans 
med beaktande av föreningens stadgar på så sätt att 
styrelsen skulle bestå av ett udda antal ledamöter, 
förslagsvis fem ledamöter med två suppleanter.
Av dessa ledamöter valde stämman fyra och HSB 
Malmö utser en ledamot.

Christina Jenby och Ingegerd Samuelsson valdes som 
ledamöter på två år och Andreas Ollén och Hans-Åke 
Nilsson valdes på ett år. Fredrik Nilsson och Katarina 
Nelander valdes som suppleanter på två respektive ett 
år. 

Den nya styrelsen
På det konstituerande mötet som hölls den 19 februari 
beslutades det om vilka roller i styrelsen som respek-
tive förtroendevald person skulle ha.

Christina Jenby är ordförande. Hon har varit med 
i styrelsen i några år. Christina bor i 46B och arbetar 
som IT-konsult.

Andreas Ollén är vice ordförande. Andreas bor 
i 42C och är den enda nya medlemmen i styrelsen. 
Andreas har stor erfarenhet av styrelsearbete då han 
tidigare varit först revisor och senare ordförande i en 
annan HSB-förening. Han jobbar som internationell 
konsultförmedlare inom IT-området.

Ingegerd Samuelsson är sekreterare. Ingegerd 
som bor i 40B har varit styrelsemedlem i några år och 
är den enda pensionären i styrelsen. Tidigare har hon 
arbetat med planering, inredning och inköp.

Hans-Åke Nilsson är studieorganisatör och har 
varit med i styrelsen i ett år. Hans-Åke är sedan 1980 
delägare i Bildelen AD-Center på Köpenhamnsvä-
gen 46. Han har varit aktiv i olika styrelser och sitter 
för närvarande i styrelsen för Företagarna i Malmö. 
Hans-Åke bor utanför Pukan.

Fredrik Nilsson är suppleant. Fredrik, som har va-
rit med i styrelsen i två år, bor i 46C och arbetar som 
trä- och metallslöjdlärare för elever i årskurs 4-9. 
Katarina Nelander är suppleant. Katarina har va-
rit med i styrelsen i ett år, bor i 44A och arbetar som 
bemanningsansvarig på ett rekryteringsföretag. 

Bengt Skånhamre är sedan 2006 HSB:s represen-
tant i Pukans styrelse och är till vardags informations-
chef på HSB Malmö. 

Den nya styrelsen tackar för visat förtroende och hop-
pas på ett gott samarbete under året.
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Informationsmöte
Styrelsen kommer under våren att kalla till ett möte 
där medlemmarna kommer att få information om 
Pukans underhållsbehov och ekonomi. Medlemmarna 
kommer också att få tillfälle att ställa de frågor som 
inte hanns med under årsstämman. Vi har bjudit in 
vår HSB-ekonom Lars Svensson samt Robert Anders-
son som i höstas tog fram en s.k. underhållsplan till 
oss. Datum och lokal är ännu inte fastslagna. Mer 
information kommer senare.

En vädjan från vår vaktmästare
Vädjan är riktad till er som kastar plastpåsar med 
kattsand i sopnedkasten. Använd inte för tunna påsar! 
Dessa håller inte när de når sopkärlet utan går sönder 
och sprider sitt innehåll i hela soprummet. Risken för 
att påsarna går sönder minskar förstås om ni kastar 
dem från sopnedkastet på första våningen. 

Rastning av hundar
Ni som har hund ombeds att inte låta hundarna göra 
sina behov på gårdarna. Det vore också bra om ni 
kastade hundbajspåsar i därför avsett kärl vid hus 46 
istället för i de vanliga papperskorgarna.

Spisfläktar
Det inte är tillåtet att använda en annan typ av 
spisfläkt än kolfilterfläkt i köket. Använd alltså inte 
den typ av spisfläkt som ansluts till kökets ventilations-
kanal. Anledningen är att våra lägenheter inte har 
separata ventilationskanaler utan istället delar kanal 
med under- och överliggande lägenheter. Ansluter 
man fläkten till ventilationen, trycks matoset in i gran-
narnas kök vilket inte är så populärt. 

Renoveringar – igen
Detta är ett ämne som vi ombeds att ta med inför 
varje nummer av Pukanbladet. Man måste naturligt-
vis få lov att låta utföra renoveringar av sin lägenhet 
men hänsyn måste visas gentemot grannarna. Bull-
rande aktiviter måste undvikas tidigt på morgnarna, 
särskilt på helger, och sent på kvällarna. Anlitar man 
hantverkare måste man se till att trapphus och hiss är 
rena och städade efter varje arbetsdag.

STYRELSEN

Det är inte heller tillåtet att använda trapphuset som 
arbetsplats för att t.ex. blanda bruk. Städfirman vi 
anlitar har inte betalt för att utföra grovstädning utan 
ska bara ta sådan smuts som uppstår vid normalt 
utnyttjande av trapphusen.

Grannarna är också tacksamma för att den som 
renoverar tejpar igen ventilerna i badrum och kök i 
samband med dammande arbetsmoment då dammet 
annars sätter igen ventilationsfiltret på vinden. När 
filtret blir igensatt, blir luften dålig i lägenheter och 
trapphus. Boende, särskilt på de översta våningarna, 
upplever också ett brummande ljud och vibrationer i 
väggarna. I vanliga fall byts filterna ut en gång i må-
naden men i samband med dammande renoveringar 
behövs det bara några timmar för att filtret ska bli helt 
igensatt om ventilerna inte är igentejpade.

Bortforsling skrymmande elektronik
Från och med 1 mars 2007 kommer VA-verket tyvärr 
inte längre och hämtar s.k. skrymmande elektronik 
som t.ex. uttjänta kylskåp och spisar gratis för privat-
personer. Varje medlem måste följaktligen i fortsätt-
ningen själv ombesörja bortforsling av dessa föremål.

Ny kanal i TV-utbudet
Från och med 1 april kommer vi att få ytterligare en 
TV-kanal – TV4 Fakta. TV4 Fakta visar dokumentä-
rer om alla möjliga ämnen t.ex. djur och natur, medi-
cin och historiska händelser samt kriminalhistorier.

Fritidslokal
Det skulle vara trevligt med lite fler sociala aktiviter 
i vår fritidslokal. Det kan t.ex. vara en trevlig social 
samvaro med lite gott kaffe och kaka. Finns det nå-
gon som har idéer och är intressera, är vi i styrelsen 
tacksamma om ni hör av er till någon i styrelsen eller 
lägger en lapp i fastighetskontorets brevlåda.

Medlemmar har hört av sig för att låna lokalen för fest 
och kalas av skilda slag. Tyvärr är lokalen på grund 
av sitt läge inte lämpad för festligheter och heller inte 
utrustad för detta.

Slutligen ett glädjande besked – det kommer i vår att 
installeras ett torkskåp till tvättstuga nr 1 i varje hus. 

Slutligen några rader till väntan på våren:

”I solglans än solklädda fältet står, ur granskogen droppar 
drivans tår. Man jag hör en liten fågel glättigt slå, han kvittrar 
så gäll, jag kan det förstå:
han frågar: kommer ej våren?”

Erik Gustaf Geijer
(1783-1847)

Christina Jenby ordförande 91 29 89
Andreas Ollén vice ordförande  91 96 76 
Ingegerd Samuelsson sekreterare 91 03 31
Hans-Åke Nilsson studieorganisatör 91 84 84
Fredrik Nilsson supplant 13 76 27
Katarina Nelander supplant 26 56 49

Vicevärd Peter Siljing och vaktmästare
Bengt Larsson Pukans expedition 91 33 09
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