
PUKANBLADET 
2:2009 Felanmälan/Fastighetsjour: 040-661 01 65 

Pukans fastighetsexpedition: 040-91 33 09 

 

Ordförande Andreas Ollén: 040-630 16 66 

Vice ordförande Elisabeth Haag: 040-678 83 30 

Sekreterare Fredrik Nilsson: 040-13 76 27 

Studieorganisatör Hans-Åke Nilsson: 040-10 30 30 

Suppleant Eva Sjöstedt: 040-26 63 80 

Suppleant Filip Åkesson: 0704-13 50 44 

 

Revisor Willy Hansson: 040-91 09 96 

Revisor Lars Ridell: 040-97 27 00 

Revisorssuppleant Connie Sjölin: 040-26 21 66 

 

Valberedare Eva Lindström (40 A) 

Valberedare Rune Östrem (42 C) 

Valberedare Ann-Charlotte Kjellberg (44 C) 

Valberedare Tanja Foster (46 A) 

Valberedare Tore Levin (48 B) 

 

Maria Liljenberg har lämnat styrelsen. Vi tackar henne 
för hennes insats och välkomnar Fredrik Nilsson som 
ordinarie ledamot på sekreterarposten. 

HSB Bostadsrät ts förening 
Pukan i  Malmö 

Vi är blommor driv oss varsamt. Vi är jordens hopp.  
Låt oss växa vilda och få gå i knopp.  

Vi är blommor, bryt oss inte. Gränslös är vår glöd.  
Låt oss växa fria utan våld och död.  

Ge oss mod att våga glädjas, glädjas tusenfallt.  
Lita på oss ge oss värme för där ute är så kallt.  
Vi är barn och vi är många, vi är jordens salt.  

Lyssna till oss vi är starka vi kan allt, ja vi kan allt!  

KONTAKTINFORMATION 

Köpenhamnsvägen 42 
217 71 Malmö 

 

HSB Bostadsrätts förening Pukan i  Malmö 

Telefon: 040-91 33 09 
Fax: 040-91 33 09 

Internet: www.pukan..se 

FRÅGEFORMULÄR 
Styrelsen vill hålla kontakten med samtliga medlemmar 

så mycket som möjligt. Vi vill veta Dina tankar och 
synpunkter, och ser därför gärna att Du fyller i nedan. 

Naturligtvis får Du vara anonym om Du vill! 

Kommentarer: 

Flera dörrar mellan matkällare och 
källargång är i dåligt skick. Att 
reparera eller byta dessa är 
kostsamt, likaså att ta in dem i vårt 
kommande passagesystem. Då vi 
inte har någon kyla fyller dörrarna 
inte sin tänkta funktion, och vi 
överväger därför att ta bort dem 
helt och hållet. Vad tycker Du? 

Vi har på prov haft returkärl för olika 
sorters återvinning i våra källare. 
Även om en och annan stekpanna 
har tenderat att smyga sig ner på 
fel ställe har det över lag fungerat 
bra. Det kostar dock en slant att 
hålla denna service. Vill Du ha den 
kvar? 

Vi vill ha bra koppling mellan service och kostnader, 
och tar tacksamt emot Dina åsikter! Lämna Ditt svar i 

fastighetsexpeditionens brevlåda före 15 oktober. 

Jag vill ha kvar dörr 

Jag klarar mig utan dörr 

Ingen åsikt 

Namn 

Lägenhetsnummer 

Telefon 

Jag vill ha kvar behållare 

Jag klarar mig utan behållare 

Ingen åsikt 

För att öka tillgängligheten och 
besöksantalet på vår stämma 
funderar vi på att hålla den en 
söndag. När vill Du helst att 
ordinarie föreningsstämma hålls? 

Skulle Du vara hjälpt av att kunna 
skicka e-post till styrelse och /eller 
vaktmästare? 

Vardagkväll (som nu) 

Helg, vi provar något nytt! 

Ingen åsikt 

Ja 

Nej 

Ingen åsikt 



Höstvindarna har börjat vina runt husknutarna 

och det är dags att ta fram varmare kläder ur 

garderoben! Vi hoppas ni har haft en angenäm 

sommar och här kommer höstens Pukanblad, i 

ny tappning. Vi kommer att prova oss fram 

med olika layouter och tar tacksamt emot syn-

punkter! 

 

Vad passar bättre än att inleda hösten med en 

storstädning? Som hjälp därtill har vi contai-

nern på besök. Söndag 11/10 kl 11-12 och kl 

17-18, måndag 12/10 kl 19-20 och tisdag 

13/10 kl 17-18 är Du välkommen att slänga 

skräp. Se anslag i trapphuset för information 

om vad Du får respektive inte får kasta. 

 

Dörrar, möbler och annat som staplats ovanpå 

vindsutrymmen och takbjälkar utgör en säker-

hetsrisk. För att minska risken för brand och 

konsekvenserna av en eventuell brand uppma-

nas berörda medlemmar att omgående ta ner 

och forsla bort sina inventarier. Passa på när 

containern är här! Behöver Du anlita hjälp kan 

Du kontakta fastighetsexpeditionen. 

 

Vi kommer också att lysa upp vintermörkret 

genom att upprepa förra årets populära glögg-

träff! Mer info kommer när vi närmar oss 13 

december. 

cerats från femton möjliga till tre kläckta. Trots 

våra ansträngningar har fiskmåsarnas skrin 

stört många medlemmar. En bidragande orsak 

till problemet har varit att matning av fiskmå-

sarna har förekommit. Vi måste därför erinra 

om att det inte är tillåtet att mata fåglar vare 

sig från balkonger eller fönster eller på mar-

ken inom föreningens område. Däremot får 

Du gärna hänga upp talgbollar och fröautoma-

ter i våra träd och buskar vintertid. Glöm inte 

ta bort resterna! 

 

Dumpning av avfall i rabatter och på andra 

markytor är naturligtvis inte heller acceptabel. 

Kostnaderna för upplockning och bortforsling 

kommer så långt möjligt att faktureras berörd 

medlem. 

 

En påminnelse: Tvättstugan bokas med blå 

tvättkolv. Den gröna tvättkolven är avsedd 
endast för låsning av torkrummet. 

Föreningens samtliga funktionärer ber att få 

önska alla en riktigt angenäm höst! 

Glöm inte fylla i enkäten på nästa sida! 

 

Annat som lyser upp är vår nya trappbelys-

ning. Samtliga trapphus har nu fått rörelse-

styrd belysning och installation av utrymnings-

belysning är i sin slutfas. 

 

Föreningens bibliotek kommer under hösten 

att vara öppet för bokbyte kl 17--18 den första 

söndagen i varje månad, d v s den 4/10, den 

1/11 och 6/12. Nu provar vi även att byta CD-

skivor och vinyl! 

 

Alla sopnedkast, soprum och sopkärl har nyli-

gen rengjorts och det är vår förhoppning att 

alla boende i Pukan visar sådan omsorg om vår 

gemensamma boendemiljö att de förblir rena. 

Förpacka Dina sopor på sådant sätt att emballa-

get håller tätt hela vägen ner till källaren! 

 

Tyvärr har vi hänsynslösa personer som inte 

hörsammar den information som distribueras. 

T ex var där någon som trots anslag kastade 

sopor under ovan nämnda soprumsrengöring, 

och detta träffade vår vaktmästare. Det var ren 

tur att han inte skadades allvarligt. Tänk efter 

före! 

 

Under sommaren har ägg plockats ur alla fisk-

måsbon som hittats på gårdarna. Antalet ungar 

inom föreningens område har därigenom redu-

BÄSTA MEDLEMMAR I 
BRF PUKAN 


