
Styrelsen är nu inne i en ar-

betsintensiv period med infas-

ning av personal och nya ruti-

ner, många underhållsarbeten 

och undersökningar samt inte 

minst upphandling av ett nytt 

passagesystem och nya dörrar. 

Det blir ett spännande år! 

och det måste innebära att 

Pukan haft ordinarie före-

ningsstämma! Den gick av 

stapeln den 28 februari 2010 

på Kockum Fritid. Roligt var 

att antalet besökare var högre 

än tidigare år. Om detta be-

rodde på att stämman hölls en 

söndag eller på andra faktorer 

skall vi låta vara osagt, men 

det inbjuder till att hålla stäm-

man en söndag fler gånger. 

Förutom de punkter som alltid 

förekommer på stämman så 

gavs information från Com 

Hem angående föreningens 

nya avtal om digital-TV. 

På stämman skulle också fat-

tas beslut om införande av 

passagesystem i föreningen, 

och en livlig diskussion upp-

stod, framförallt om matkäl-

lardörrarnas vara eller icke 

vara. Efter omröstning fann 

stämman att dörrar till matkäl-

laren skall behållas, och ett 

passagesystem med taggar och 

porttelefon skall installeras. 

Stämman informerades också 

om att föreningen från den 1 

april 2010 har egen personal 

anställd på heltid i vaktmäs-

tar- och vicevärdsrollen, något 

som mottogs med glädje. 

Avslutningsvis hölls en all-

män frågestund. De frågor 

som togs upp och styrelsens 

svar hittar Du på nästa sida. 

Källardörrarna 

engagerade! 

Vintern rasat... 

Den nya styrelsen 

Den 2 mars 2010 höll styrel-

sen sitt konstitutionerande 

möte. Styrelsens funktionärer 

besatte roller enligt följande: 

Andreas Ollén (42 C) fortsät-

ter som ordförande. 

Elisabeth Haag (44 A) fort-

sätter som vice ordförande. 

Fredrik Nilsson (46 C) fort-

sätter som sekreterare. 

Hans-Åke Nilsson 

(AD_Center) fortsätter som 

studieorganisatör. 

Eva Sjöstedt (46 C) fortsätter 

som suppleant. 

Lotta Thulin (40 A) är ny i 

rollen som suppleant. 

Lars Hinsell (48 C) är ny i 

rollen som suppleant. 

I styrelsen ingår också Bengt 

Skånhamre som är utsedd av 

HSB Malmö. 

De styrelsemedlemmar som 

sitter kvar från föregående år  

hälsar de nya medlemmarna 

välkomna i gemenskapen. Vi 

ser alla framför oss ett viktigt, 

ansvarsfullt och roligt arbete 

för att fortsätta hålla Pukans 

flagga högt! 
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Notera särskilt: 

• JA till matkällar-

dörrar 

• JA till passage-

system 

• EGEN PERSONAL 

och därmed bätt-

re service 

• NYA RUTINER för 

felanmälan 
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Årets stämma avslutades traditionsenligt med en öppen frågestund. Här följer de saker som 

togs upp, och styrelsens kommentarer på desamma. 

Önskemål framfördes om att få reda på snöröjningskostnaderna för säsongen 2009-

2010. 

Säsongen är nu slutfakturerad och kostnaden uppgick till 139 543 kronor. 

Önskemål framfördes om utökad kapacitet för källsortering av plastkärl. 

Kärlen för plaståtervinning kommer att bytas till större modell under maj månad. 

Önskemål framfördes om möjlighet att stänga garageport direkt efter nedfart. 

Ny automatik med snabbare stängning efter upp– och nedfart är under upphandling. 

Klagomål framfördes på skador i golvet i garaget. 

Dessa kommer att åtgärdas i sommar i samband med att garaget städas. 

Klagomål framfördes på väggarna i garagenedgångarna. 

Dessa har kontrollerats och kommer att tvättas. 

Klagomål framfördes på att värmen i garaget är avstängd. 

Värmen i garaget stängdes av på inrådan av en energikonsult. Efter klagomålen undersöktes 

väggarna av en besiktningsman. Han bedömde att påväxten orsakats av den ovanligt stränga 

vintern i kombination med otillräcklig ventilation i garaget. Tvättning med lämpligt medel 

bedöms ge en skyddseffekt i flera år. Eftersom ventilationen också kommer att förbättras 

anser styrelsen inte det vara motiverat att sätta på värmen igen. 

Fråga ställdes om när föreningens fönster skall bytas. 

Föreningen följer underhållsplanen och där anges fönsterbytet till år 2019. Om flera akuta 

skador inträffar innan dess kan ett byte tidigareläggas. Om fönstren år 2019 befinns vara i 

gott skick kan bytet senareläggas. 

Önskemål framfördes om förbud mot tömning av askfat över balkongräcke. 

GIVETVIS SKALL ASKFAT TÖMMAS I SOPORNA OCH INGEN ANNANSTANS! 

Fråga ställdes om när en motion till stämman senast måste lämnas in till styrelsen. 

Detta regleras i föreningens stadgar. Sista inlämningsdag är den siste oktober. 

Fråga ställdes om man kan förändra automatiken för källarbelysningen i hus 42. 

Det som upplevdes som ett problem är åtgärdat De akustiska sensorerna i hus 42 är bytta och 

tändningstiden är förlängd i alla hus (från ca 5 min till ca 15 min), vilket drastiskt har mins-

kat förbrukningen av lysrör. 

Avslutningsvis applåderades styrelsen för ett gott arbete. 

Och det tackar vi ödmjukast för! 

Har Du andra frågor eller synpunkter så tveka inte att kontakta någon av föreningens an-

ställda eller förtroendevalda. Du kan också titta på föreningens hemsida, www.pukan.se —

där hittar Du  löpande information, gamla Pukanblad, stadgar, årsredovisningar etc. 
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Det är härligt med 

frågvisa, engagera-

de och nyfikna 

medlemmar! 

Vi hoppas Du fått svar, 

annars får Du hojta! 

Flera frågor och 

synpunkter rörande 

garaget. 



Nu har vi egen anställd per-

sonal och ökar tillgänglighe-

ten! Vi har telefon– och be-

sökstider på fastighetskonto-

ret. 

Måndagar jämna veckor 

håller vicevärden fastighets-

kontoret öppet för besök kl 

17.00-18.00. 

Numret till fastighetskonto-

ret är 040-91 33 09. På detta 

nummer kommer Du i kon-

takt med vicevärd, vaktmäs-

tare och styrelse. Telefonen 

är bemannad vardagar kl 

09.30-10.00, övrig tid tele-

fonsvarare som avlyssnas 

flera gånger varje vardag. 

Här anmäler Du fel och läm-

nar tips eller önskemål om 

att bli kontaktad. 

Vardagar före kl 07.00 och 

efter kl 16.00 samt dygnet 

runt på helger kan Du ringa 

040-661 01 65 om Du har 

akuta fel eller problem. Du 

kommer då till fastighetsjou-

ren. På samma nummer når 

Du också störningsjouren. 

Du kan e-posta till förening-

en, se baksidan. Använd inte 

e-post för akuta ärenden. 

Där hittar Du även telefon-

nummer till alla förtroende-

valda i föreningen. Vi ber 

Dig dock använda 040-91 33 

09 i första hand. 

föreningens område. 

Latrintunnor för hundbajs 

finns på Pjättgången. Före-

ningens papperskorgar vid 

trappor och grillplatser skall 

INTE användas för att 

slänga hundbajs! 

Ibland får vi återvinnings-

Föreningens personal gör 

regelbunden översyn av ex-

empelvis piskbalkonger och 

annan yttre miljö, men i en 

tid när duvor och måsar är 

snabba på att etablera bon är 

vi tacksamma för medlem-

marnas hjälp att påtala när 

ett nytt fågelbo upptäcks på 

kärl utan etikett  Berätta för 

fastighetskontoret så sätter 

vi på en etikett som visar 

vad som får slängas i kärlet. 

Notera också att kärlen för 

elektronikåtervinning nu-

mera står på gårdarna! 

Nya rutiner 

Hygien och renhållning 

Angående garaget 

bättras. 

Automatiken för porten hål-

ler på att bytas ut. Det nya 

systemet kommer automa-

tiskt att stänga porten så 

snart fordonet har passerat, 

antingen på väg ut eller in, 

för ökad säkerhet 

Tänk på att aldrig köra di-

rekt efter ett annat fordon 

utan låt porten stänga helt 

innan Du öppnar den igen. 

Tänk också på att Du enligt 

hyresavtalet är skyldig att ha 

Ditt fordon halvförsäkrat för 

att få lov att parkera det i 

garaget. Föreningen ersätter 

inte skador som uppstår ex-

empelvis vid brand eller 

inbrott. 

Den påväxt som noterats på 

norrväggarna kommer att 

tvättas bort, och i sommar 

kommer golvet att städas 

och lagas. Nästa år kommer 

hela garaget att fräschas 

upp. 

Ventilationen genomgår en 

översyn. Kanalerna kommer 

rensas och styrningen för-
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Hallå, hallå! 

Det påverkar ju 

den allmänna 

trivseln! 

Det blir så fint att Du 

inte kommer att vilja 

köra ut Ditt fordon 
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Telefon: 040-91 33 09 

Fax: 040-91 33 09 

 

styrelse@pukan.se 

vaktmastare@pukan.se 

vicevard@pukan.se 

felanmalan@pukan.se 

revisor@pukan.se 

valberedning@pukan.se 
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regi. Ingen förändring kommer att ske i 

rabatterna innan vi vet vad balkongun-

dersökningen resulterar i för åtgärder. 

Har Du frågor om föreningens verksam-

het så kontakta fastighetskontoret. Vi 

vill ha så mycket kontakt som möjligt 

med våra medlemmar! Likaså kan Du 

kontakta fastighetskontoret om Du har 

frågor om källsortering och vill veta vad 

Du skall kasta var. 

Ventilationen i våra bastur håller på att 

renoveras. 

Vår fontän är i behov av renovering. 

Förhoppningen var att detta skulle vara 

klart till årets säsong, men p g a kylan 

har alla yttre arbete blivit försenade och 

entreprenörerna har svårt att hinna ifatt. 

Vi har inte glömt matkällardörrarna. 

Nya dörrar är under upphandling och 

kommer att monteras så snart det går. 

Efter målning av cykelkällarna kommer 

vissa utrymmen som tidigare varit 

stängda att öppnas för att öka platsen 

och möjliggöra för fler att parkera sin 

cykel. 

Om Du undrar vad det är som har hänt 

vid hus 40 är det en besiktningsman 

som tagit ytterligare prover på vissa 

balkongplattor. 

Nu är det nya TV-avtalet i drift och 

således har TV4 Film, TV4 Fakta, BBC 

och Discovery försvunnit ur det ordina-

rie utbudet. 

Den yttre miljön förvaltas nu i egen 

Vi ligger på för att få det åtgärdat sna-

rast, och kör fontänen i befintligt skick 

tillsvidare. 

Tummen upp för de boende i hus 40! 

Här framförs beröm för att tvättstugan 

är i fint och rent skick! 

Till sist lite allmänt 

BRF PUKANBRF PUKANBRF PUKANBRF PUKAN     

En tvättstuga hålls 

i alla fall ren! 

Vi finns på nätet! 
www.pukan.se 

KONTAKTINFORMATION: 
 

Styrelse, vicevärd och vaktmästare kontaktas via 
fastighetskontoret på 040-91 33 09. Här anmäler Du fel, 
problem och om Du vill komma i kontakt med någon. 

Bemannad vardagar 09.30-10.00, övriga tider 

telefonsvarare. Kvällar och helger kan Du ringa 040-661 

01 65 vid akuta fel eller störningar. Du kan också e-posta, 

adresser hittar Du till vänster. 

 

Vid akuta ärenden nås styrelsen på nedanstående nummer: 
Ordförande Andreas Ollén, 0733-99 16 66 
Vice ordförande Elisabeth Haag, 0706-78 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 Lotta Thulin, 040-91 69 99 
Suppleant Lars Hinsell, 040-47 56 47 
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