
Bästa medlemmar i Brf Pukan
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Det lackar mot jul
och alla verksamma inom föreningen vill önska alla 
boende en riktigt god jul och en fantastisk start på det 
nya året. Vi hoppas att Du var en av dem som kom och 
fick lite värme vid vår glöggträff på Luciadagen!

Julgranarna
har kommit upp och efter inledande problem med 
några av ljusslingorna lyser det nu på alla gårdar. 
Nya slingor är införskaffade och alla kommer att 
bytas inför nästa säsong. Din egen julgran kan Du 
efter helgerna (senast veckoslutet efter Knut) lägga vid 
pappersåtervinningskärlen så ombesörjer föreningen 
bortforsling.

Levande ljus
skapar skön stämning men orsakar också många 
bränder så här års. Använd stabila ljusstakar och 
ställ ljusen på säkert avstånd från gardiner och annat 
lättantändligt. Släck ljusen innan Du lämnar rummet 
och kontrollera innan Du går hemifrån att alla ljus är 
släckta. Tre av fyra bränder som leder till dödsfall eller 
personskador sker i bostäder utan fungerande brand-
varnare. Kontrollera Din brandvarnare! 

Dagvattenbrunnarna
på gårdarna har på sina ställen varit anslutna till spill-
vattennätet, vilket medfört källaröversvämningar vid 
häftiga regn. Ett omläggningsarbete har därför utförts. 
Samtidigt har skador på asfaltytor åtgärdats.

Ventilationen
har ombesiktigats utan anmärkning efter borttagning 
av värmeväxlarna och översyn av fläktarna. Mätning 
av luftflöden och justering av frånluftsventiler har 
gjorts i drygt hälften av lägenheterna. För att säkerstäl-
la god ventilation i alla lägenheter kommer ytterligare 
en kontrollomgång att anordnas i februari. Förhopp-
ningsvis kommer Du att ha ett bättre inomhusklimat 
denna julen än förra!

Nya filter
till samtliga tilluftsventiler i alla lägenheter har också 
köpts in. Dessa filter kommer att distribueras utan kost-
nad under början av nästa år. Skulle Du behöva hjälp 
med själva bytet kan föreningen ombesörja detta till en 
kostnad av 50 kr/ventil. Mer information om hur Du 
går tillväga för att rekvirera hjälp kommer i samband 
med utdelningen av filter.

Städningen
har setts över och ett nytt städavtal kommer att träda i 
kraft vid årsskiftet. Till skillnad från tidigare kommer 
även källargångarna att städas löpande. Vi har på prov 
begärt svag miljövänlig parfymering i det skurvatten 
som används i våra trapphus för att ge en fräschare 
känsla. Vår förhoppning är att Du uppskattar doften.

Entrémattorna
har varit ovanligt smutsiga på sistone. Vi har tagit 
upp problemet med mattfirman, som nu håller på att 
undersöka orsaken och se över sina rutiner. Under 
perioden januari-mars kommer mattorna också att 
bytas varannan vecka i stället för som hittills var fjärde 
vecka.
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8Kärl för wellpapp och kartong
kommer att finnas på våra gårdar från årsskiftet. 
Burar för elektronikavfall och kärl för batterier och 
ljuskällor kommer att placeras i källarna. Frigolit får 
enligt nya sorteringsregler slängas tillsammans med 
hårdplastförpackningar på återvinningsstationerna.

Containern för grovavfall
och decemberförsöket med insamling av farligt avfall 
var mycket uppskattade och en stor mängd avfall 
slängdes av medlemmarna. Vi avser att fortsätta med 
denna service under nästa år. Containern för grovav-
fall återkommer i mitten av januari. Alla medlemmar 
uppmanas då att rensa i sina vindsutrymmen. Hjälp 
med tömning och nedbärning mot betalning kan 
förmedlas. Mer information om detta kommer innan 
containern närmar sig.

Källarmålningen
har av olika skäl dragit ut på tiden, men arbetet är 
beställt och vi väntar nu på besked om startdatum för 
arbetet. I början av nästa år ska vi dock få ordentligt 
uppfräschade källare!

HSB Malmö höjer
överlåtelse- och pantregistreringsavgifterna den 1 
januari till 1 070 respektive 428 kronor inkl moms.

En bok- och spelbytardag
i Pukan anordnas trettondedag jul. Ta med dubblet-
terna Du fick i julklapp, böckerna som inte får plats 
i bokhyllan eller spelen Du tröttnat på och kom till 
fritidslokalen (40 C) mellan kl 15 och 17. Byt grejor 
och växla några ord med Dina grannar. Du är också 
välkommen att lämna böcker och spel i fritidslokalen 
så att de kan lånas av andra i föreningen.
Vattenskador
har vi tyvärr en del av i föreningen. Se gärna ”Vatten-
skador – så funkar det” i nr 7/2008 av Hemma i HSB.

Det är mycket som händer
i föreningen och styrelsen lägger mycket tid på många 
olika saker, somliga som är uppenbart synliga för 
medlemmarna, somliga som inte är det. Vi hoppas att 
Du är nöjd med vårt arbete och vi anstränger oss för 
att öka kommunikationen och bättre förmedla vad vi 
arbetar med. Vår avsikt är att årsberättelsen denna 
gång ska bli något utförligare än den normala ensi-
diga berättelsen om årets väsentliga händelser och den 
förväntade framtida utvecklingen.

Kontaktinformation
HSB Felanmälan och Fastighetsjouren kommer att 
vara tillgängliga dygnet runt även under storhelgerna. 
De är första instans i alla ärenden och nås på  
tel. 040 - 661 01 65.

STYRELSEN
Felanmälan och Fastighetsjouren ............... 661 01 65

Pukans fastighetsexpedition ....................... 91 33 09

Andreas Ollén 42c ..........ordförande .......... 630 16 66

Elisabeth Haag 44a ........vice ordförande  . 678 83 30 

Filip Åkesson 46c ............ sekreterare .......... 0704 -13 50 44

Hans-Åke Nilsson 46-48 . studieorganisatör 10 30 30

Fredrik Nilsson 46c ......... suppleant ............. 13 76 27

Eva Sjöstedt 46c .............. suppleant ............. 0733 -12 51 22

Och slutligen
Nu tindrar stjärnor i det blå i hus och fönster likaså
och alla röda tomtar gå med vita skägg och luvor på.

Ge oss musik, fiolen stäm och sjung om julen och 
Betlehem! Låt Staffan vattna fålar fem och god havre 
fodra dem.

Låt friden komma till envar sen Kalle Anka tystnat 
har sen klapputdelningen är klar och bara sömnigheten 
är kvar.
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