
Bästa medlemmar i Brf Pukan
Vår vackraste tid är nu, det plockas vallmo, 
blåklint, klöverblom och annan fager blomst från 
sköna ängar och gräsmattorna är fulla av blom-
mande bellis. Vi ser fram mot semester med lata 
dagar av gemenskap, sol och värme.

Kabel-TV-uttag
Om det fortfarande finns medlemmar som inte 
har fått sina kabel-TV-uttag utbytta till den nya 
modellen eller har fått slarvigt monterade uttag 
– hör av er till fastighetskontorets telefonsvarare 
så kommer Com Hem att åtgärda detta efter som-
maren.

Vindskydd och markiser
Styrelsen får ofta förfrågningar om vilken färg på 
markiser och vindskydd till balkongerna som gäl-
ler för de olika husen. Detta är färgerna:
Hus 40  gul- och vitrandiga
Hus 42 grön- och vitrandiga
Hus 44 gul- och vitrandiga
Hus 46 grön- och vitrandiga
Hus 48 brun- och vitrandiga
Styrelsen har ingen möjlighet att rekommendera 
någon särskild firma. Titta i Gula sidorna under 
rubriken Markiser-Detaljlister.

Tvättstugorna 
Det har uppstått lite förvirring angående de nya 
torkskåpen som nu är installerade. Torkrummet
tillhör som tidigare tvättstuga 1 och har nu kom-
pletterats med ett grönt torkskåp. Det vita tork-
skåpet hör som tidigare till tvättstuga 2. 

När det gäller bokningskolvarna används den 
blå till att boka tvättid/låsa tvättstugan och den 
gröna för att låsa torkrummet. Den gröna får 
aldrig användas för att boka tvättid.

Glöm inte att tömma luddlådan i torktumlaren 
och borsta rent luddfiltret i torkskåpen.

Renoveringar 
Vid dammande renoveringar måste frånluftsven-
tilerna i kök och badrum sättas för. Husen har 
mekanisk frånlufsventilation med filter. När filter-
na sätts igen av byggdamm slutar de att fungera  
vilket gör att luften i lägenheter och trapphus blir 
unken och fuktig. Ventilerna får endast sättas igen 
tillfälligt – systemet är injusterat för att ge rätt 
luftflöde i anslutna lägenheter. Om flödet ökar el-
ler minskar från någon ventil gör det att systemet 
inte längre fungerar optimalt.

Vi bor i flerfamiljshus. Även i flerfamiljshus måste 
man få leva men man får inte glömma att man 
har grannar att ta hänsyn till. Renoveringar kan 
vara störande men är samtidigt något man ibland 
behöver utföra i sin bostad. Alla har inte möjlig-
het utföra all renovering på ordinarie arbetstid 
utan måste utföra vissa saker på kvällar och 
helger.

Inför renoveringar, informera gärna grannarna 
och glöm inte att grannar i angränsande trapp-
uppgångar också kan behöva informeras. Använd 
sunt förnuft och hänsyn, undvik bullrande aktivi-
teter sena kvällar och tidiga morgnar.

BRF PUKAN
nr

 2
 ju

li 2
00

7



Tänk på att många vill sova några timmar extra 
på helgen. Om man som granne störs av någon 
annans renovering - prata med dem som renove-
rar, mycket går att lösa i samförstånd. 

Motorfordon på gårdarna
Det är inte tillåtet att parkera eller köra in med 
motorfordon på gårdarna utan tillstånd.  Perma-
nenta parkeringstillstånd innehas idag endast av 
vissa av butikslokalsinnehavarna. Parkeringstill-
ståndet ska ligga synligt i framrutan. Tillfälliga 
parkeringstillstånd kan även ges till firmor som 
utför arbeten för föreningen. Parkering Malmö 
bevakar gårdarna och bötfäller dem som inte 
innehar parkeringstillstånd. En viktig anledning 
till detta är att vi är skyldiga att säkerställa att 
brandvägarna inte är blockerade av t.ex. obehö-
riga fordon. 

Tidningscontainrarna
Containrarna är endast avsedda för tidningar. 
Kartonger, wellpapp, toalettpappersrullar, kuvert 
och papperskassar hör inte hemma i dessa. Natur-
ligtvis inte heller avfall av material som t.ex. plast 
och cellofan vilket tyvärr också förekommer. För 
den som vill källsortera finns en återvinningssta-
tion på John Ericssons väg vid parkeringen utan-
för Slottsstadens skola. 

Gårdarna 
Arbetet med brandvägarna är nu avslutat och en 
del nyplanteringar är gjorda. Genomgång med 
trädgårdsmästaren som sköter våra gårdar har 
gjorts där även medlemmarnas synpunkter fram-
fördes. Det blir kompletteringar och en del nya 
växter i rabatterna. När årstiden för plantering av 
vårlökar närmar sig hoppas vi att många stäl-
ler upp och hjälper till. Lägg en lapp i styrelsens 
brevlåda om du är intresserad!

De stora blompottorna utanför våra portar an-
vänds alltför ofta som askkoppar. Det ser ganska 
tråkigt ut och vid något tillfälle har det tagit eld i 
växterna. Blompottorna kommer därför nu att tas 
bort.

STYRELSEN

Säkerhet
Självklart ska vi tillsammans försöka skapa den 
fina miljö vi vill ha i vår förening. Av säkerhetskäl 
såväl som av estetiska och hygieniska skäl måste vi 
hjälpas åt att hålla ordning på våra gemensamma 
utrymmen. Våra piskbalkonger, cykelkällare och 
hobbyrum måste få vara de platser de är avsedda 
att vara och inte bli dumpningsplatser för skräp. 
Dörrmattor, växter och andra föremål får inte 
finnas i trapphusen då de är i vägen vid städning 
och kan utgöra en fara vid utrymning. Vi påmin-
ner än en gång om att barnvagnar, rollatorer och 
rullstolar ska placeras i barnvagnsrummet och 
inte i trappentréerna.

Till slut en hyllning till sommaren med en välkänd 
psalm, som många av oss har sjungit på våra skolav-
slutningar,

Den blomstertid nu kommer, med lust och fägring stor;
Du nalkas ljuva sommar, då gräs och gröda gror.
Med blid och livlig värma till allt som varit dött
sig solen strålar närma och allt blir återfött.

Israel Kolmodin
(1643-1709)

Vi önskar alla medlemmar en skön sommar!

Styrelsen

Christina Jenby ordförande 91 29 89
Andreas Ollén vice ordförande  630 16 66 
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 Ilija Gavriloski
Vaktmästare Bengt Larsson
Pukans expedition  91 33 09
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