


Bästa medlemmar i Brf Pukan
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Välkommen till årets första Pukanblad, som anländer 
när sommaren knackar på dörren!

Föreningsstämman
Föreningsarbetets vinterperiod avslutas traditionsenligt 
med Pukans ordinarie föreningsstämma, som i år gick 
av stapeln den 23 februari. Över 100 personer var på 
plats, det är glädjande att se att så många engagerar 
sig. Samtidigt visar det att över 75% av de boende i 
föreningen inte kommer. Glöm inte att stämman är 
det bästa tillfället för Dig att göra Din röst hörd och 
påverka hur föreningen skall skötas och utvecklas i 
framtiden. Ta vara på Din chans att påverka! Styrelsen 
ser fram mot att träffa Dig på stämman 2010!

Den nya styrelsen
Styrelsen konstituerar sig själv, vilket gjordes på ett 
konstituerande styrelsemöte den 2 mars. Rollerna 
fördelades enligt följande:

Andreas Ollén är ordförande, vilket han var 
även förra året. Andreas bor i 42 C och är nu inne 
på sitt elfte år som förtroendevald inom HSB:s 
bostadsrättsföreningar. Till vardags arbetar han som 
konsultchef på ett IT-bolag i Malmö.

Elisabeth Haag är vice ordförande, vilket hon var 
även förra året. Elisabeth bor i 44 A och har många 
års erfarenhet av styrelsearbetet och andra funktioner 
inom Pukan. Hon har sadlat om från miljövård till 
språkvård och driver en egen firma.

Maria Liljenberg är sekreterare, och är styrelsens 
enda nya medlem. Maria bor i 44 A och detta 
är hennes första insats som förtroendevald i en 
bostadsrättsförening. Hon arbetar med inköp på ett 
byggföretag i Malmö.

Hans-Åke Nilsson är studieorganisatör, vilket han 
var även förra året. Hans-Åke bor utanför Pukan 
men är sedan 1980 delägare i Bildelen AD-Center 
på Köpenhamnsvägen 46. Detta är hans fjärde år i 
styrelsen för Pukan och han sitter även i styrelsen för 
Företagarna i Malmö.

Bengt Skånhamre är sedan 2006 HSB:s representant 
i Pukans styrelse och är medlemskoordinator på HSB 
Malmö.

Fredrik Nilsson är förstesuppleant, vilket han 
var även förra året. Fredrik bor i 46 C och är inne 
på sitt femte år i styrelsen. Han arbetar som trä- och 
metallslöjdslärare för elever i årskurs 4-9.

Eva Sjöstedt är andrasuppleant, vilket hon var även 
förra året. Eva bor i 46 C och sitter nu sitt andra år 
i styrelsen. Hon är socionom/leg. Psykoterapeut och 
arbetar bl a som familjeterapeut i Malmö kommun.

Filip Åkesson är tredjesuppleant, och var sekreterare 
förra året. Filip bor i 46 C och detta är andra året han 
är en del av Pukans styrelse. När han inte arbetar med 
Pukans styrelse arbetar han som företagsrådgivare på 
bank i Skåne.

Frågor, svar och information
Föreningen har en hemsida, www.pukan.se, som 
numera hålls uppdaterad. Där kan Du hitta aktuell 
information innan den kommer i Pukanbladet, samt 
ladda ner årsredovisningar, tidigare Pukanblad etc.

Den bilaga som delades ut tillsammans med 
årsredovisningen innehåller mycket av den information 
som normalt ges via Pukanbladet, och vi hänvisar till 
den för att få en bild av vad som hänt i föreningen sedan 
förra Pukanbladet.

Undrar Du varför inte källarmålningen har startat? 
Efter vår OVK togs som bekant återvinningsbatterier 
bort från våra fläktkammare. I våra källare finns 
tillhörande system som bör tömmas och demonteras. 
För att inte direkt få skador på ett nymålat källargolv 
har därför beslutats att vänta med målningen tills 
nödvändiga åtgärder är gjorda i värmecentralerna 
(ett arbete som kommer att utföras under de närmaste 
månaderna) och passagesystemet är installerat (detta 
sker under sommaren och hösten och kommer också att 
resultera i mycket arbete i källargångarna).

Några av föreningens hissar är i behov av större 
renovering. När denna utförs kommer berörda hissar 
att vara avstängda under en längre tid, allt från en dag 
upp till ett par veckor. Datum kommer att anslås i god 
tid.

Bokbytardagarna fortsätter och följande datum 
kommer fritidslokalen i källaren i hus 40 att vara öppen 
söndagen den:
7 juni
5 juli
2 augusti
6 september

För närvarande är det förutom bokbytarna en läsecirkel, 
en fotoförening och en canastaklubb som använder vår 
fritidslokal. Alltså är det god tillgång på lediga tider! 
Tänk på möjligheten om Du går i aktivitetstankar.

Du kommer under sommaren att få en blankett om 
frivilligt kontaktregister i brevlådan. På blanketten 
lämnar Du uppgifter om en kontaktperson som har 
nycklar till Din lägenhet. Exempel på verkliga händelser 
när ett sådant register hade sparat tid och kostnader är 
när lägenhetsinnehavaren är bortrest och det uppstår 
en vattenläcka i lägenheten, eller när grannarna är 
oroliga för att den boende inte öppnar eller svarar i 
telefon. Registret kommer att förvaras i styrelserummet 
där bara föreningens funktionärer har tillgång till det.

Enstaka mindre källarförråd kommer att bli 
lediga för uthyrning fr o m i sommar. Kontakta 
fastighetsexpeditionen senast den 14 juni om Du är 
intresserad av att hyra. Fördelning kommer att ske med 
hjälp av lottdragning, varefter en kölista kommer att 
upprättas.

Kontakta fastighetsexpeditionen för instruktioner 
innan du skaffar markiser eller vindskydd eller målar 
balkonggolvet. Fast monterad balkongbelysning eller 
parabolantenn är inte tillåten.

Alla renoveringsarbeten, ombyggnader och 
nyinstallationer i lägenheter och lokaler skall 
utföras i enlighet med gällande branschregler. Vid 
badrumsrenovering skall golvbrunnen bytas och kopia 
på kvalitetsdokumentet lämnas till styrelsen efter 
avslutat arbete.

Med bäst ahälsningar och förhoppningar om
en god sommar!

Styrelsen brf Pukan

Solens strålar brände min bara hud
jag låg stilla, precis som förut
Kände dess varsamma hands närmanden
välkommet och glatt
huden rös och jag bubblade av skratt

Aldrig förr känt sådan lycka
men jag kan inte röra dig, konstigt kan man tycka
låg stilla salig där i min ensamhet
varm och spirituellt fantastisk
du har återvänt för att göra mig het

Min älskare som återvänder varje år
den som plåstrar om vinterns sår
Utan dig är jag ensam, men nu är vi gemensam
Utan dig vore jag mörk och kall
Solen, min bundsförvant

Nu lever vi livet tillsammans igen
men bara tills höstens stenar återvänder
då kylan tränger in i min själ
vad bra, att vi hinner ta farväl
men du kommer åter, det vet jag, o.

Okänd

Styrelsen

Andreas Ollén 040 630 16 66

Elisabeth Haag 040 678 83 30

Maria Liljenberg 0709 96 13 44

Hans-Åke Nilsson 040 10 30 30

Bengt Skånhamre 040 35 77 00

Fredrik Nilsson 040 13 76 27

Eva Sjöstedt 0733 12 51 22

Filip Åkesson 0704 13 50 44

Revisorer

Willy Hansson 040 91 09 96

Last Ridell 040 97 27 00

Connie Sjölin 040 26 21 66

Felanmälan/Jour 040 661 01 65

Fastighetsexpeditionen 040 91 33 09



Förtroendeposter
Förutom styrelsen har föreningen Ilija Gavriloski som 
vicevärd och Bengt Larsson som vaktmästare. Bengt 
är tyvärr långtidssjukskriven och hans arbetsuppgifter 
sköts under tiden av Lars Olsson.

Styrelsens arbete granskas av föreningens revisorer, och 
de är som tidigare år Willy Hansson och Lars Ridell 
med Connie Sjölin som suppleant.

Nytt för i år är att valberedningen består av fem 
personer, en från varje hus. Ta en pratstund med 
Din närmaste valberedare – det är så vi får många 
intressanta kandidater att välja bland på stämman. 
Valberedningen består av Eva Lindström i 40 A, Rune 
Östrem i 42 C, Ann-Charlotte Kjellberg i 44 C, Tanja 
Foster i 46 A och Tore Levin i 48 B.

Frågorna
På den öppna diskussionen efter stämman framkom 
ett antal frågor och synpunkter. De redovisas här 
tillsammans med styrelsens svar.

Det anmärktes på glasåtervinningskärlen, att 
gummipackningarna runt öppningarna var för hårda 
och att det slarvats med tömningen sedan årsskiftet. 
Önskemål framfördes om ett anslag med hänvisning 
till återvinningsstationen vid John Ericssons väg om 
föreningens kärl är fulla.

Svar: Gummipackningen på glasåtervinningskärlen har 
undersökts men kan ej förändras. Tömningsrutinerna 
för återvinningskärlen har fallerat, och leverantören 
har lovat bättring. Som kompensation har leverantören 
bjudit på avgifterna för januari månad, och styrelsen 
fortsätter att ha uppsyn över tömningarna. Om 
problemen fortsätter kommer ny leverantör att 
anlitas istället för nuvarande.  Avfall får inte ställas 
vid sidan om kärlen. Om kärlen är fulla hänvisas till 
återvinningsstationen på John Ericssons väg.

Önskemål framfördes om att förändra tvättiderna till 
tre fyratimmarspass per dag.

Svar: Nuvarande system med fyra tvättpass per dag 
är det som är till störst gagn för flest medlemmar och 
kommer därför inte att förändras.

Önskemål framfördes om ett gemensamt källarförråd 
där medlemmarna skall kunna förvara föremål mot en 
avgift.

Svar: Ett gemensamt källarförråd kommer av juridiska 
och praktiska skäl inte att införas.

Önskemål framfördes om en ”akut”-tvättmaskin med 
tillhörande torktumlare i varje hus, som skulle kunna 
bokas max en dag i förväg och max två timmar åt 
gången.

Svar: Det saknas lämplig plats för en sådan lösning, 
och förslaget innebär en ökad kostnad för föreningen. 
Medlemmar med akuta tvättbehov rekommenderas att 
kontakta någon granne som tvättar vid tillfället.

Det anmärktes på att vissa medlemmar inte fått nya 
ventilationsfilter.

Svar: De medlemmar som ej erhållit ventilationsfilter 
skall skriftligen kontakta fastighetsexpeditionen.

Önskemål framfördes om julutsmyckning av föreningens 
mark på västsidan av hus 48.

Svar: Julutsmyckning kommer att genomgöras fr o m 
julen 2009.

Det anmärktes på värmen i vissa lägenheter, de upplevs 
som kalla.

Svar: Samtliga värmecentraler i föreningen kommer 
att kontrolleras. Temperaturen i garaget har också 
justerats. Medlemmar med kalla lägenheter uppmanas 
att kontrollera tätningslisterna i sina fönster, då dessa i 
många fall kan behöva bytas ut eller kompletteras.

Önskemål framfördes om ett tidigarelagt byte till 
fönster av underhållsfritt material.

Svar: Föreningen följer underhållsplanen vad gäller 
byte av fönster. Styrelsen planerar dock att redan i år 
börja undersöka fönstersituationen i föreningen, vilka 
alternativ som finns på marknaden och vilka regelverk 
som t ex Stadsbyggnadskontoret ålägger oss att följa.

Önskemål framfördes om bättre belysning på gårdarna.

Svar: Styrelsen är medveten om ytterbelysningens status. 
Eventuella åtgärder kommer att genomföras tidigast 
under nästa verksamhetsår.

Önskemål framfördes om inköp av nya tätningslister till 
lägenheternas fönster.

Svar:Styrelsen håller på att undersöka detta. Medlemmar 
som upplever mycket drag eller finner nuvarande tätning 
svårt otillräcklig uppmanas dock att själv ombesörja 
nya tätningslister för att slippa väntan.

Önskemål framfördes om borttagning av entrémattorna 
till förmån för skrubbning av trappuppgångarna.

Svar: Entrémattorna kommer inte att tas bort. De 
förhindrar att smuts dras vidare upp i trapporna. 
Frekvensen för byte av mattorna ökades vid årsskiftet.

Fråga ställdes om anledningen till att vissa fönster i 
föreningen bytts, och om de nya fönstrens typ och 
utseende.

Svar: Omtalade fönster byttes p g a akuta fel. De nya 
fönstren har samma utseende som de gamla, men är 
inte delbara.

Fråga ställdes om föreningens tankar om införande av 
jordfelsbrytare i samtliga lägenheter.

Svar: Föreningens renovering av elinstallationer i 
lägenheterna uppfyller vid varje renoveringstillfälle 
gällande krav. Åtgärder vid sidan av föreningens 
renoveringar ansvarar medlemmen själv för.

Några tips
Har Du svårt att komma ihåg att betala Din 
månadsavgift i tid? HSB Malmö har autogiro för enkel 
betalning. Kontakta HSB Malmö på 040-35 77 00 om 
Du vill ansluta Dig.

En hemförsäkring täcker bl a Ditt lösöre, men med ett 
bostadsrättstillägg kan Du få ersättning om den fasta 
inredningen i lägenheten skadas.

Inför en större fest eller renovering uppskattas det 
mycket av Dina grannar om Du i god tid sätter upp ett 
anslag i trappan om vad som skall ske och när det skall 
ske.

De obligatoriska pekpinnarna – på förekomna 
anledningar!
Flera av föreningens tvättmaskiner har slutat fungera 
och behövt repareras på grund av överdosering av 
tvättmedel. Tvättmaskinernas bottenventiler och 
pumpar var helt igensatta. Tänk på att inte överdosera 
tvättmedel - Malmö har numera mjukt vatten. Välj 
ett tvättmedel som är anpassat för den temperatur Du 
tvättar i, och använd gärna flytande tvättmedel.

Om Du ska sätta upp anslag i trappan för att t ex 
informera om en renovering – sätt anslaget på en 
glasyta och inte på väggen. Vår väggmålning skadas 
lätt och det är tråkigt med färg som lossnar när tejpen 
plockas bort. 
Sätt gärna upp anslagen med maskeringstejp – det är 
lättare att få bort från glaset.

Häll ingen kaustiksoda eller liknande kemiska 
propprensare i avloppet. Rensa vattenlåset och 
bottensilen istället. Slå inte heller ut rester av lim, 
färg, puts, fix eller fog i avloppet, varken inomhus eller 
utomhus. Det skadar både miljön och föreningens 
avloppsstammar. Lämna resterna på närmaste 
återvinningscentral istället.

Parkera inte på eller framför brandvägarna. De finns 
en god anledning till att de måste vara framkomliga. 
Är Du osäker på vad som är brandväg kan Du kontakta 
fastighetsexpeditionen.

Kasta inga fimpar över balkongräcket. Det ser tråkigt 
ut i rabatterna och har skadat föremål på underliggande 
balkonger. Var även uppmärksam vid blomvattning och 
städning så inte grannen under får Ditt smutsvatten på 
sin balkong.

Om Du har husdjur som fäller mycket, ta bort håren 
från Dina textilier med hjälp av en klisterroller eller 
liknande innan Du tvättar dem. Det är inte roligt för 
Din granne att ta ut sina kläder ur tvättmaskinen och 
konstatera att de är fulla av hår. Tror Du att det kan 
vara rester kvar i maskinen, kör en sköljning med tom 
maskin. Lämna inte heller hår i torkskåp, torktumlare 
eller på golvet.

Tvättstugorna skall hållas rena för allas trevnad. Även 
om de städas av vårt städbolag en gång i veckan skall 
Du städa efter Dig när Du avslutar Ditt tvättpass. 
I städningen ingår även luddfiltret i torkskåpet, 
luddlådan i torktumlaren och luddfiltret på avfuktaren 
i torkrummet.

Om Du utför renoveringar eller annat som dammar, 
sätt igen ventilerna i Din lägenhet. Du får inte skruva 
bort hela donet och lämna hålet öppet, då detta rubbar 
luftflödet i hela trappuppgången.

Våra nya kärl för källsortering är som tidigare meddelats 
utplacerade på prov. Om inte sorteringen fungerar 
och miljön runt kärlen hålls i gott skick kommer de att 
tas bort. Kartonger skall vikas ihop. Plastkassar eller 
andra plastförpackningar får inte slängas i kärlen. 
Papperskassar kan slängas bland pappersförpackningar, 
men inte bland tidningar. Korkar och kapsyler får inte 
slängas i glasbehållarna. Kärlen får inte överfyllas, och 
avfall får inte sättas utanför behållarna. 

Är kärlen fulla skall avfallet lämnas på återvinnings-
stationen vid John Ericssons väg. Om glasbehållarna 
är fulla kan Du prova att sätta foten på lämmen vid 
botten av kärlet och skaka lite, det kan då bli plats 
över. Frigolit kan Du kasta som plastförpackning på 
återvinningsstationen vid John Ericssons väg.


