
Bästa medlemmar i Brf Pukan
Här kommer äntligen Pukanbladet, bättre 
sent än aldrig! Detta exemplar är ett dubbel-
nummer eftersom vårnumret av olika skäl 
tyvärr aldrig utkom.

I februari tillträdde en ny styrelse, och vi vill börja med 
att presentera oss!

Fr vänster på bilden: Andreas Ollén, ordförande,040-
6301666. Eva Sjöstedt, suppleant, 040-266380. Hans-
Åke Nilsson, studieorganisatör, 040-918084. Elisabeth 
Haag, vice ordförande, 040-6788330. Fredrik Nils-
son, suppleant, 040-137627. Filip Åkesson, sekreterare, 
0704-135044. Ej med på bilden är vår HSB-represen-
tant Bengt Skånhamre.

Vi i styrelsen har, tillsammans med övriga funktionärer 
såsom vår duktige vaktmästare Bengt och vår duktige 
vicevärd Ilija, som mål att öka tryggheten och servicen 
för alla medlemmar i Pukan. Detta försöker vi uppnå 
på flera sätt. Ett av dem är att vara lyhörda för med-
lemmarnas önskemål och en av våra första insatser var 
att bearbeta de synpunkter som togs upp på stämman;

Önskemål om att samtliga ”skrotcyklar” som står och 
tar plats kommer bort från cykelparkeringarna på går-
darna och cykelförråden i källarna. En rensning utför-
des under våren, och en ny rensning kommer att utfö-
ras under hösten.

Önskemål om öppettider på expeditionen. • 
 Kommer att införas, se nedan.

En buske utanför 48C som behövde klippas. • 
 Är åtgärdat.

När kommer passagesystemet? • 
 Pågående process, se nedan.

Förrådslokalerna i 46 och 48: • 
 Dessa kommer i första hand att hyras ut till 
 innehavare av affärslokaler i föreningen, och mer 
 information kommer till berörda.

Kommer det en mattvätt? • 
 Detta är inte aktuellt, bl.a pga platsbrist och buller.

Obehaglig lukt i 48 B. • 
 Detta problem kvarstår inte längre.

Ränta på placerade pengar hos HSB. • 
 Räntesatsen är f n 4,75

Utöver dessa frågor från stämman arbetar styrelsen 
med många andra saker, både vad gäller löpande drift 
av föreningen och förbättringsarbete.

Fastighetsexpeditionen
För att öka servicen och tillgängligheten kommer fast-
ighetsexpeditionen från vecka 38 att ha öppet varje 
onsdag mellan kl 07.00 och 08.00. Det går då bra att 
komma och prata med vaktmästaren, få hjälp med 
nyckelhantering etc. Skulle det vara stort tryck vid des-
sa tillfällen kan öppethållandet komma att utökas. Ob-
servera att det fortfarande kommer att gå bra att ringa 
och bestämma annan tid för individuellt möte.

BRF PUKAN
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utan förmaningar och uppmaningar.
Vi vill påminna om att parkeringsförbud råder på 
brandvägarna, d v s stensatta och asfalterade ytor på 
ömse sidor av husen. Detta gäller även en 3,6 m bred 
remsa av den asfalterade planen mellan hus 46 och 48, 
då detta är den enda framkomliga vägen till hus 48 för 
brandkårens stegbil. Ska Du flytta är Du välkommen 
att kontakta föreningen för anvisningar.

Om Du går i markistankar så glöm inte att färgerna 
måste följa husets standard.
Hus 40: Gult och vitt
Hus 42: Grönt och vitt
Hus 44: Gult och vitt
Hus 46: Grönt och vitt
Hus 48: Brunt och vitt

Planerar Du ytterbelysning vill vi påtala att det inte är 
tillåtet att montera fast ytterbelysning på balkongen av 
flera skäl, bl a föreningens underhållsansvar och fasa-
dernas skyddade status.

Barnvagnar och rollatorer SKALL förvaras i barn-
vagnsrum och inte i trappuppgångar eller källar- och 
vindsgångar! Detta är av flera skäl, från lokalvård till 
brandutrymning och räddningstjänstens möjligheter 
att bära en bår genom fastigheten. Föreningen kan för 
att möta regelverket komma bli nödgad att bortforsla 
feluppställda barnvagnar och rollatorer, och detta kom-
mer då att ske utan ansvar. Av samma skäl MÅSTE 
vindsgångar och matkällargångar hållas fria! Även 
piskbalkongerna har på vissa håll blivit avstjälpnings-
platser för allehanda bråte.

Fortsätter detta kommer piskbalkongerna att stängas – 
medlemmar har tyvärr redan drabbats av skador p g a 
föremål som lämnats där. Tänk även på att cykelkäl-
larna är avsedda för cyklar och inget annat.

Av brandsäkerhets- och utrymningsskäl och enligt vårt 
avtal om trappstädning får inga dörrmattor ligga i 
trapphuset. Vi ber Dig respektera detta.
Som bostadsrättsinnehavare ansvarar Du själv för rens-
ning av golvbrunn och vattenlås i lägenheten, byte av 
packningar i blandare m m. Se § 36 i föreningens stad-
gar. Det kan finnas möjlighet att få hjälp med detta av 
föreningens personal. Arbetet kommer i så fall att debi-
teras medlemmen.

Om Du ska genomföra badrumsrenovering så måste 
golvbrunnen bytas. Du måste alltid anlita våtrumsbehö-
riga hantverkare och lämna kopia på kvalitetsdokumen-
tet för utfört arbete till Pukans fastighetsexpedition.

Visa hänsyn mot Dina grannar när Du renoverar ge-
nom att hålla rent i hissen och trapphuset under arbe-

tets gång. Det är medlemmens ansvar även om det är 
externa hantverkare som utför arbetet. Tänk särskilt på 
att torka av dörrhandtag och ledstänger. Blir det nöd-
vändigt att beställa en grovstädning kommer berörd 
medlem att få bära kostnaden.

Var försiktig när Du vattnar Dina balkongblommor el-
ler städar Din balkong, så att Du inte smutsar ner gran-
narnas balkonger eller markiser.

Lämna hunden hemma när Du går till tvättstugan, 
städa efter Dig när Du har använt den och glöm inte att 
släcka ljuset i torkrummet när du går därifrån.

Våra tvättvagnar i tvättstugorna har i ett av husen en 
förmåga att få fötter. Vi vill poängtera att vagnarna 
INTE ska användas för att transportera tvätt till eller 
från lägenheten, eller användas som tvättkorg i bosta-
den.

Nytt städmaterial har skaffats till tvättstugorna för att 
underlätta städningen. Låt det vara kvar! Städutrust-
ningen i tvättstugorna är INTE avsedd för hemlån.

Avslutningsvis vill vi önska en riktigt behaglig höst! Vi 
välkomnar all kontakt med våra medlemmar och hop-
pas att Du hör av Dig med synpunkter, önskemål, kon-
struktivt ris och ros! Glöm inte att titta in på vår hem-
sida på www.pukan.se.

Glöm inte heller att vi har en fin fritidslokal i 40 C. Vi 
ser gärna att den utnyttjas för fler gemensamma akti-
viteter än idag. Har Du något intresse som Du skulle 
vilja dela med andra i föreningen? Har Du något Du 
vill berätta om eller lära ut? Hör gärna av Dig till sty-
relsen med förslag! Nyckel till lokalen kan Du låna på 
fastighetsexpeditionen. En bokningstavla kommer att 
sättas upp i entrén till 40 C.
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Fastighetsjouren
För att ge svar direkt via telefon, ge snabbare service 
och garantera direktkontakt med person och inte 
telefonsvarare kommer från vecka 38 alla medlemmar 
att kunna kontakta Fastighetsjouren dygnet runt. Det 
fungerar på följande sätt: Istället för att Du som idag 
ringer fastighetsexpeditionen i Pukan och lämnar med-
delande på telefonsvararen och väntar på att bli kon-
taktad, så ringer Du istället journumret även på dagtid. 
Där svarar HSB Felanmälan – Du får alltid tala direkt 
med en person. Detta nummer är bemannat bl a av 
erfarna fastighetsskötare, vilket innebär att är det enklare 
problem som kan lösas av Dig själv med hjälp via tele-
fon så får Du den hjälpen direkt. Är det något som ska 
utföras av Pukans vaktmästare, vicevärd eller styrelse så 
meddelas detta rätt person per automatik. Är det akuta 
ärenden så kommer Felanmälan att ta direktkontakt 
med berörd person så att Du som medlem kan få den 
snabba hjälp Du behöver! Efter kontorstid går numret 
automatiskt till Fastighetsjouren som idag.

Styrelsens förhoppning är att detta skall ge ökad 
enkelhet (bara ett telefonnummer att komma ihåg), 
ökad tillgänglighet (det är alltid någon som svarar) och 
bättre service (rätt person får veta ärendet och Du får 
snabbare återkoppling).

Från och med vecka 39 bör ALLA samtal riktas till 
detta nummer. Skulle det vara ett ärende som skall di-
rekt till Pukans fastighetskontor så kommer Felanmä-
lan/Fastighetsjouren att hänvisa Dig dit. För att syste-
met skall fungera är det viktigt att alla ärenden riktas 
direkt till Felanmälan/Fastighetsjouren. Som tidigare 
når Du dem på 040-661 01 65.

Lås- och passagesystem
Tryggheten betyder mycket för våra boende, och den 
uppnås på många sätt. Ett led i trygghetstänkandet är 
ovan nämnda telefonnummer, så att Du vet att Du kan 
få den kontakt med föreningen Du behöver. Ett annat 
led i ett tryggt boende är lås- och passagesystem.

Styrelsen håller fortfarande på att utvärdera olika lös-
ningar och leverantörer och detta är en längre process, 
då den eventuellt skall samordnas med underhållsarbe-
ten i våra elinstallationer. Utvärderingen innebär över-
syn av nuvarande låssystem, besiktning av entrédörrar-
nas skick och besök i andra föreningar för att se olika 
typer av system i bruk.
Den sannolika lösningen är en form av passagesystem 
kopplat till porttelefon, vilket skulle innebära den bästa 
balansen mellan säkerhet, användarvänlighet och kost-
nad. Mer information kommer under hösten.

Belysning
Ljus skapar trygghet, dels emotionellt och även rent fy-
siskt för att se var man sätter fötterna. En större översyn 
av föreningens belysning både inomhus och utomhus 
kommer att ske.
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Lägenhetsbesiktning
Trygghet innebär också att veta att allt står rätt till. 
Under hösten kommer en plan att utarbetas för att 
besiktiga samtliga lägenheter i föreningen. Detta för att 
kontrollera att fuktspärrar, golvbrunnar, värmeelement, 
elinstallationer, fönster och ventiler fungerar som de ska 
så att Du som boende får bästa och tryggast möjliga 
boendemiljö.

Kontaktregister
Ett kontaktregister kommer att upprättas, där Du 
som medlem kan lämna information om vem som har 
extranycklar till Din lägenhet och vem som kan 
kontaktas om något skulle hända. Det kan vara allt från 
en vattenläcka som uppstår när Du är på semester till att 
något hänt Dig personligen som gör att föreningen kan 
behöva komma in i Din lägenhet, och då underlättar 
det väldigt att ha en kontaktperson.

Hissar
Hissarna ses över för att undersöka behovet av komplett-
eringar och eventuella ombyggnader med anledning av 
EU:s nya direktiv.

Ventilation
Vi har genomfört vår obligatoriska ventilationskontroll 
(OVK). Besiktningsprotokollet innehåller anmärkningar, 
och styrelsen är medveten om att vissa delar av våra 
hus har otillräcklig ventilation. Undersökningar har 
visat att det är nödvändigt att koppla bort de värmeväx-
lare som idag finns på våra vindar, ett arbete som redan 
påbörjats i hus 40 och under september/oktober kom-
meratt fortsätta i övriga hus. Ventilationen kommer 
sedan att utvärderas. Eventuella vidare åtgärder kom-
mer att utredas i samband med den energideklaration 
för våra hus som ska göras före årsskiftet.

Tänk på att en förutsättning för god ventilation är att 
tilluftsventilerna i rummen är öppna och att de rengörs 
då och då. Om Du kommer att utföra dammande reno-
vering så täpp till frånluftsventilerna i kök och badrum, 
annars sätts de centrala fläktfiltren igen med sämre ven-
tilation som följd. Skruva inte själv på spjället för att 
ändra luftflödet – det är intrimmat för att passa hela 
trappuppgången. 

Trädgårdar
Vår leverantör av trädgårdstjänster har under somma-
ren inte levt upp till sitt avtal och förhandlingar med 
dem är förda. Vi ser en förbättring och har en god dia-
log om de åtgärder som behöver göras, och hur de skall 
göras. Bl a kommer under september månad rabatterna 
att kompletteras med nya växter och gräsfrön kommer 
att sås på kullarna mellan hus 42 och 44.

Föreningen har många kaniner på sitt område. För när-
varande härjar en sjukdom bland kaniner som decime-
rar stammen på naturlig väg. Skulle detta inte räcka till 
kommer skyddsjakt att genomföras.

Lekplatser
Våra lekplatser har nyligen besiktigats. De uppfyllde 
gällande krav med hänsyn till byggnadsår, men jämfört 
med EU-normerna för nya lekredskap påpekades några 
brister. Dessa kommer att åtgärdas under hösten. Det 
övre sandlagret kommer också att bytas.

Grovsopor
Under september kommer en container för grovsopor. 
Detta är ett nytt försök att erbjuda grovsopsmöjlighe-
ter åt alla. Förutsättningen för att det ska fungera är 
att sopsorteringsreglerna respekteras och således inget 
elektronikavfall eller farligt avfall slängs däribland.




