
en åsikt om när stämman 

hålls. Därför ämnar vi 2010 

prova en helg! 

Fortsatt trevlig läsning, hop-

pas Du gillar den nya layou-

ten! 

Förra Pukanbladet blev inte 

vad vi i styrelsen hade tänkt 

oss. Vi provar oss fram med 

olika layouter, och texten i 

förra numret blev väldigt 

mycket mindre än vi tänkt oss 

när det väl gick i tryck. 

Många medlemmar har klagat 

på att texten var svårläst, och 

vi kan inte annat än hålla med. 

Frågeformuläret var svårast av 

allt att se. Vi hoppas att det 

blad Du nu håller i handen är 

bättre! 

Styrelsen är väldigt glad över 

att så många medlemmar ändå 

hade möjlighet att besvara 

frågorna på baksidan. Vi har 

fått fler svar än vad vi normalt 

har besökare på stämman i 

februari! Dock märker vi att 

frågan om matkällardörrarnas 

vara eller icke vara inte för-

klarades tillräckligt. Du kom-

mer därför att få en ny enkät 

om detta i Din brevlåda, där 

bakgrunden förklaras närmare. 

Majoriteten av medlemmarna 

som svarat vill ha kvar kärlen 

för returhantering. Det vill 

styrelsen också, men glöm 

inte läsa nästa artikel… 

Majoriteten av medlemmarna 

vill också kunna skicka e-post 

till styrelsen och fastighets-

skötseln. Detta kommer vi att 

införa under våren. 

Slutligen har majoriteten ing-

Det var ett misstag, 

men nu har vi lärt oss 

något nytt! 

Vi ber om ursäkt! (Och är samtidigt glada) 

...men andra borde också be om ursäkt... 

Alla vill vi ha det bekvämt. En 

bekvämlighet är att ha möjlig-

heter till källsortering på går-

den. 

Från mitten av januari till mit-

ten av april kommer på försök 

sorteringsmöjligheterna på 

gårdarna att utökas. En förut-

sättning för att det skall bli 

mer än ett försök är att sorter-

ingen  INTE sköts som idag. 

Då får vi istället antagligen 

helt sluta med källsortering! 

Det finns nämligen ett antal 

medlemmar som envisas med 

att exempelvis kasta stora 

frigolitemballage bland pap-

persförpackningarna och plast 

bland returpappret! Ett stort 

plastsjok är knappast en pap-

persförpackning! 

Likaså måste alla förstå att 

kartonger skall VIKAS IHOP 

innan de kastas! Annars rym-

mer behållarna bara en bråk-

del av vad de skulle kunna 

rymma, och hämtningsfre-

kvensen måste ökas vilket 

ökar kostnaderna. 

Tyvärr har uppmaningen i 

förra Pukanbladet fallit för 

döva öron. Nu är det upp till 

bevis, detta är sista chansen! 
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Notera särskilt: 

• Digital-TV kom-
mer nästa år 

• Utökad källsor-
tering 

• Källarmålningen 
är igång 

• Hissarna renove-
ras 

• Husen är i gott 
skick 
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Vi påminner om anmäl-

ningsskyldigheten vid reno-

veringar och ombyggnader 

(t ex badrums- och köksre-

noveringar, ingrepp i väggar 

eller elcentral, byte av lä-

genhetsdörr eller radiator). 

Enligt §41 i stadgarna krävs 

styrelsens tillstånd för vissa 

åtgärder. Du skall då ha in-

hämtat ett skriftligt tillstånd 

från styrelsen innan Du får 

påbörja arbetet. Kontakta 

vicevärden om Du är osäker. 

Tänk på att vara ute i god 

tid! 

I samband med lägenhets-

överlåtelse eller renovering 

ombesörjer och bekostar 

föreningen byte av elinstal-

lationer som är i original-

skick. Eventuell uppgrade-

ring från 1-fas till 3-fas eller 

flytt av elcentralen bekostas 

av medlemmen. 

Brännbara föremål eller fö-

remål som kan försvåra ut-

rymning får av säkerhetsskäl 

inte förvaras i trapphusen. 

Detta gäller inte bara bygg- 

och rivningsmaterial, flytt-

kartonger, utrangerade möb-

ler, barnvagnar och cyklar 

utan även dörrmattor, pallar, 

blomsterbord och diverse 

pynt. Så här i adventstid är 

brandrisken som allra störst. 

Var rädd om Dina grannar 

och plocka undan!  

re hundra besökare det med 

mänsklig värme, glögg, lus-

sekatter och viktigast av  allt 

- gemenskap. 

Ta chansen att fortsätta träf-

fa Dina grannar! De populä-

ra bokbytardagarna fortsätter 

efter nyår. Välkommen till 

Precis som förra året anord-

nades en glöggträff på Lu-

cia. 

Söndag den 13:e december 

hade ett tält uppenbarat sig 

på gården mellan hus 46 och 

hus 48, och från klockan 14 

till klockan 16 fyllde närma-

fritidslokalen i 40 C (ingång 

Bellevuevägen) följande 

söndagar kl 17-18: 

10 januari 

7 februari 

7 mars 

11 april 

Om renoveringar 

Glöggträff (är inte allt) 

Digital-TV till fotbolls-VM 

början av nästa år att kollek-

tivt införa digital-TV! Vad det 

innebär för Dig som medlem 

är upp till Dig själv: 

Om Du inte vill ha digital-TV 

behöver Du INTE FÖRÄND-

RA NÅGONTING! Du fort-

sätter att titta på TV precis 

som vanligt! 

Om Du vill ha digital-TV 

kommer Du att erhålla ett 

kostnadsfritt basutbud ge-

nom ComHem, och kommer 

även att kunna individuellt 

uppgradera detta till rabatte-

rat pris. 

Mer information kommer 

under våren. 

Mellanhedens kabel-ö, där 

Pukan ingår, har beslutat att 

säga upp distributionen av 

TV4 Fakta och TV4 Film, 

då kostnaderna förenade 

med distributionen av dessa 

extrakanaler blivit hög. Sista 

dagen med dessa kanaler i 

rutan blir den 31 mars 2010. 

Föreningen kommer också i 
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Gärna, men inte hur 

som helst! 

Blev det en lusse? 

Digital-TV utan 

kostnad. Nuvarande 

TV utan besvär. 



För att förebygga fuktskador 

på fasaderna har översväm-

ningsskydd monterats på 

hängrännorna och nya plåtar 

på piskbalkongerna. 

Det har även företagits ett 

antal besiktningar både av 

fackmän och styrelsen under 

hösten och generellt kan 

sägas att husen är i bra 

skick. Specifikt har fackmän 

gjort: 

* Takbesiktning. Endast 

smärre anmärkningar fram-

kom på hängrännor och 

stuprör. Dessa åtgärdas sna-

rast möjligt. 

* Fasadbesiktning. Vi har ett 

antal rostiga armeringsjärn 

utspridda i husbeståndet. 

Dessa kommer att bytas i 

sommar. 

* Balkongbesiktning. I som-

mar kommer balkongplattor-

na att behandlas med vatten-

avvisande medel för att före-

bygga korrosion. Ett fåtal 

balkonger kommer även att 

undersökas ytterligare till 

våren. 

Även hissarna har besikti-

gats utan några större an-

märkningar, de som fram-

kommit kommer att åtgärdas 

snarast. 

motorer nu med detta. Då 

Boverket uppdaterat sitt 

regelverk för hissar byggs de 

samtidigt om för att uppfylla 

kraven på renoverade hissar. 

Detta innebär bl a innerdörr, 

dubbelriktad nödkommuni-

kation och handikappanpas-

sad knappsats. Samtliga 

Källarmålningen har äntli-

gen kommit igång! Se an-

slag i trappan för när Du 

eventuellt måste flytta Dina 

föremål. 

För ökad livslängd förses de 

hissar som tidigare inte haft 

frekvensstyrning av sina 

hissar kommer successivt att 

uppdateras, allteftersom 

besiktningsanmärkningar 

kräver ombyggnad. 

Hissen i 42 C drabbades 

efter ombyggnaden av drift-

problem, som har åtgärdats. 

Förebyggande arbete och besiktningar 

Annat som har hänt 

Många medlemmar har upplevt problem 

takten både med HSB 

Malmö och i förlängningen 

med personalen på plats i 

föreningen. 

Vi har arbetat för att höja 

leveranskvaliteten från HSB 

och kommer att fortsätta 

med det. Under våren kom-

mer det även att göras andra 

större förändringar, som Du 

kommer att informeras om 

på den ordinarie förenings-

stämman i februari. 

...i kommunikationen med 

vicevärd/vaktmästare. Sty-

relsens tanke med att använ-

da HSBs tjänst Felanmälan 

var givetvis att underlätta för 

medlemmarna och ge Dig 

ökad service. Tyvärr har det 

visat sig fungera dåligt i 

många fall, och vi är med-

vetna om de problem många 

medlemmar har haft i kon-
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Husen har undersökts 

noga och befunnits 

vara i gott skick. 

Jodå, nu målas 

det faktiskt! 

Det kommer att ske 

förändringar. 



Köpenhamnsvägen 42 

 

217 71 Malmö 

Telefon: 040-91 33 09 

Fax: 040-91 33 09 
 

HSB brf Pukan i Malmö 

bli en regelbunden aktivitet. Kontakta 

vicevärden om Du är intresserad. 

För allas trevnad och säkerhet skall cyk-

lar förvaras i cykelställ utomhus eller 

inomhus. Cyklar som konsekvent parke-

ras på våra brandvägar, gångbanor eller 

gräsmattor kommer att omhändertagas 

av vaktmästaren. Berörda ägare får där-

efter kontakta vicevärden. 

Trevnaden kommer också att öka då vi 

håller på att byta alla papperskorgar 

utanför entréerna till nya med askkop-

par och mindre öppningar. Detta gör att 

nedskräpningen på gårdarna p g a vin-

den och fåglar kommer att minska. 

Styrelsen ber att få tacka för det 

gångna året och önska samtliga med-

lemmar en riktigt god fortsättning 

och ett gott nytt år! 

...passar vi på att nämna att många djur 

och människor störs av raketer och 

smällare. Vi ber Dig visa dem hänsyn 

genom att begränsa fyrverkerierna till 

nyårsafton. Glöm inte att plocka upp 

resterna efteråt! 

Kontrollera också batterierna i Din 

brandvarnare, och sätt gärna en lapp på 

insidan av ytterdörren med en påmin-

nelse till Dig själv att släcka ljusen in-

nan Du går hemifrån. 

Inte julrelaterat men ändå trevligt är att 

trappstädningen är utökad. Nu putsas 

alla glasrutor i entréerna tre gånger per 

år. 

Vi efterlyser fler frivilliga som vill ar-

rangera eftermiddagsfika för seniorer i 

fritidslokalen. Medlemmar har hört av 

sig men det behövs fler för att det skall 

Och i juletid... 

BRF PUKANBRF PUKANBRF PUKANBRF PUKAN     

Det blev jul i år igen, trots allt. 

Vi finns på nätet! 
www.pukan.se 
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